
D
E

N
U

U
T

S
B

A
E

K
E

R

41e jaargang
no. 5

mei 2015

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

Advertenties / druk:

Janssen Grafimedia
Tel. 046 - 437 23 38
truus@janssengrafimedia.nl

Uitgave onder 
verantwoordelijkheid van
Stichting De Nuutsbaeker

Kopij aanleveren
zie pagina 2

IN DEZE NUUTSBAEKER o.a.:

Lintjesregen in Beek ........................ pag. 4

Blikvanger: De ambstketen 
van de burgemeester ........................ pag. 10

ZVV Neerbeek haalt Europese 
topploeg naar Beek toe .................... pag. 23

Beek in Beeld .................................. pag. 31

Column burgemeester: 
Grenzeloos Beek .............................. pag. 42

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijstreek
Themabijeenkomsten 
voor mantelzorgers Beek .................. pag. 46

ZVV NEERBEEK
 5e ZAALVOETBALGALA

28.08
2015

ZVV NEERBEEK 1
-

SPORTING CLuB PARIS
landskampioen frankrijk

mei 2015 NB:Layout 1  29-04-2015  13:50  Pagina 1



2

INHOUD:

- Van de Redactie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
- Jeugdtoneel Ons Genoegen presenteert:

“DOOR ÔS BEKEEKE”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
- Lintjesregen in Beek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
- LICHTJES brengen.…  

Nee.… LICHTJES ontvangen  . . . . . . . . . . . . . . 9
- Jaarlijkse verkeersdag bij BS Spaubeek  . . . . . . . 9
- De ambtsketen van de burgemeester  . . . . . . . . 10
- Word gratis bekend!

MAKADO’S-OPEN-PODIUM  . . . . . . . . . . . . . . . 12
- Hergebruik van een Christuscorpus in Beek  . . . . 13
- Beek Zingt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
- Geen punthoofd krijgen maar een briefhoofd  . . . 15
- Percussion Night in het 

Cultuurcentrum Asta Beek  . . . . . . . . . . . . . . . 16
- Op 'n Benkske  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- Sterk deelnemersveld Ronde van Limburg  . . . . . 17
- Toneelvereniging Ons Genoegen  . . . . . . . . . . . . 19
- Plat kalle en Hollusj moele  . . . . . . . . . . . . . . . 20
- Brandweer Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
- ZVV Neerbeek haalt Europese topploeg 

naar Beek toe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
- Baton Rouge op de hoffeesten in Geverik  . . . . . 24
- Wie kent Wie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
- 30 Jaar geleden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
- Het wereldberoemde 

Rutgers University Glee Club Choir in Beek!  . . . . 27
- Voetbalweek 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
- Classic Rock Night:  

tribute to DEEP PURPLE & LED ZEPPELIN  . . . . . 28
- Beek in Beeld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
- Kelder Zoldermarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
- IVN Spau-Beek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
- ELSMUSEUM BEEK, 

een wisselexpositie van grote klasse . . . . . . . . . 33
- In Memoriam prof.dr. Arthur Schrijnemakers  . . . 34
- Einde Parkconcert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
- IVN Spau-Beek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
- 22e Heuvellandwandeltocht  . . . . . . . . . . . . . . 35
- IVN Spau-Beek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
- Beek in Beeld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
- Tribunes Plebes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
- 2 hoogtijdagen voor antiekliefhebbers in Beek  . . 41
- Vincentiusvereniging Beek  . . . . . . . . . . . . . . . 41
- Eenementenkalender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Gemeente info:

- Grenzenloos Beek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
- Kent u iemand die een lintje verdient?  . . . . . . . 43
- Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!  . . . . 44
- Officiële bekendmakingen vanaf 

1 juni 2015 alleen nog digitaal  . . . . . . . . . . . . 45
- Gewijzigde openingstijden in mei  . . . . . . . . . . . 45
- Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek  . . 46
- Bestrijding eikenprocessierups weer van start  . . 46
- Vacatures vrijwilligerswerk  . . . . . . . . . . . . . . . 47

De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
24 mei 2015 21 juni 2015
21 juni 2015 19 juli/augustus 2015
16 augustus 2015 13 september 2015
13 september 2015 11 oktober 2015
18 oktober 2015 15 november 2015
22 november 2015 20 december 2015
20 december 2015 17 januari 2016

In of net nog voor een
spectaculair feestweekend, 
georganiseerd door onze 
Baeker Kleppermen, ontvangt u al
weer een nieuwe editie van de
Nuutsbaeker. Het bruist in onze 
gemeenschap het hele jaar. 
Ook nu weer een grote variatie aan 
artikelen en aandachtspunten; terugblikken op geslaagde evenementen
en vooruitzichten op de komende planningen. Er zijn al activiteiten die
aandacht krijgen, terwijl ze pas na de zomervakantie gaan plaatsvinden.
Neem er goed kennis van, dan hoeft u ze niet te missen.
Maar ook voor de vakantie is er nog heel wat te doen. 
Vele vrijwilligers zetten zich hiervoor achter de schermen met groot 
enthousiasme in om alles te laten slagen.
U vindt in deze Nuutsbaeker ook een overzicht van de gedecoreerden die
rond Koningsdag een onderscheiding mochten ontvangen. Zij straalden
allen duidelijk dank uit voor de waardering die hun ten deel viel. 
Het was ook een Koningsdag die weer geslaagd genoemd kan worden
zoals onder andere blijkt uit de foto’s van ‘Beek in Beeld’.
Neem er de tijd voor en geniet met deze uitgave
nog gezellig na van alles wat was om daarna te
kijken wat uw aandacht voor de toekomst het
meeste boeit. Iedereen zal er zeker iets van zijn
gading kunnen vinden.

De redactie wenst u weer veel leesgenot in 
deze editie. 

Wiel Heijnen, eindredactie

AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

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

GRATIS GAS BARBECUE IN BRUIKLEEN
VOOR GROEPEN! RESERVEER NU!
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Een toneelwandeling door Genhout
op zondag 31 mei
vanaf 14.00 uur bij de Hubertuskerk 

Jeugdtoneel Ons Genoegen, de jeugd – en jongeren van to-
neelvereniging Ons Genoegen, is sinds 10 maart druk in de
weer. 
De groep die mee wilde doen was zelfs zó groot dat we twee
groepen hebben gemaakt.
Samen met acteur en regisseur Niels Lemmens hebben ze vol
overgave gewerkt aan een door henzelf bedachte kijk op het
leven met als titel; “Door ôs bekeeke”. 

De   super-enthousiaste groep jongeren, tussen de 11 en 18
jaar, is met recht,  héél trots om hun eerste gezamenlijke voor-
stelling met iedereen te delen. “Door ôs bekeeke” brengen ze
op geheel eigentijdse wijze voor het voetlicht. Op de planken
kan namelijk niet gezegd worden! 
“Door ôs bekeeke” neemt de toeschouwers mee langs een
aantal locaties in Genhout. 
Huizen, boerderijen en allerlei andere locaties waar de dage-
lijkse beslommeringen gewoon doorgaan terwijl de toeschou-
wers een kijkje nemen achter deuren die normaal gesloten zijn.

Hoe ziet de jeugd de dagelijkse gebeurtenissen
waarmee ze geconfronteerd worden? 

Maar ook:
De toeschouwers die een kijkje mogen nemen in de privacy
van andermans leven en beleving!

“Door ôs bekeeke” neemt je mee!

Jeugdtoneelvereniging Ons
Genoegen wil iedereen uit-
nodigen om te komen kijken.
Vanwege de wijze waarop dit
gebeurt is het wenselijk om
vooraf de kaarten te reserve-
ren. 
De kaarten kosten 5 euro en
zijn te reserveren via 
jeugdtoneelonsgenoegen@
gmail.com

Reserveren voorkomt teleur-
stellingen want vol = vol

Uiteraard kan er na de voor-
stelling gezellig worden na-
gepraat onder het genot van
een hapje en drankje. 

Komp geer auch kieke?!

Jeugdtoneel Ons Genoegen presenteert:
“DOOR ÔS BEKEEKE” 

Samen met Niels aan de slag!

Mindmappen over een onderwerp wat je aanspreekt…..
even denken hoor!
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Lintjesregen in Beek

VERDIENSTEN GEDECOREERDEN

RIDDERS

Mevrouw H.M.G. Maassen-
Claessens (Hubertine), 
Spaubeek (69)

Decoranda is een vrouw met een tome-
loze inzet en dienstbaarheid voor de ge-
meenschap. 

Zij weet haar bestuurlijke kwaliteiten
zeer nauwkeurig in te zetten binnen di-
verse verbanden en organisaties in de
gemeenschap. 
Sinds 2001 is zij vrijwilliger, penning-
meester (2002-2006) en voorzitter
(2007-2012) van de Zonnebloem afde-
ling Spaubeek. 
Verder is zij sinds 2009 penningmeester
van de regio de Maasgouw van de
Zonnebloem. 
Verder heeft ze vanaf 1990 tot heden
een belangrijke bijdrage geleverd als be-
stuurslid, secretaris en vrijwilliger bij di-
verse kerkelijke instellingen in Overrijsel,
Goor en Spaubeek. 
Zo is zij ook vrijwilliger, kerkmeester en
secretaris van de Parochie St. Lau-
rentius en secretaris van het Dekenaat
te Schinnen. Zij wordt genoemd als ‘kar-
trekker” van de federatievorming binnen
het dekenaat. 
Verder is zij van 1982 tot 1990 gemeen-
teraadslid en wethouder (vanaf 1986)
geweest in de gemeente Goor. Daarbij
was zij in het verleden bestuurlijk actief
voor de Scouting Overijssel, ouderraad
van basisschool Heeckeren te Goor en
lid van de raad van beheer van woon- en
zorgcentrum De Stoevelaar te Goor.
Kortom, een vrouw met een brede maat-
schappelijke inzet.

De heer J.M. Müller (Jan),
Spaubeek (65)

Decorandus is een ware mastodont bin-
nen de Limburgse en nationale motor-
crosswereld. 
Hij is een enthousiaste man die sinds
1959 de sporters en mensen helpt, ver-
bindt en samenbrengt en hij heeft hier-
door inmiddels een reputatie in de
Limburgse, nationale en internationale
Motorcrosswereld opgebouwd die rond-
uit uniek is. Hij staat bekend als een
energieke man met een tomeloze inzet
die indien nodig een luisterend oor biedt
en immer een goed gefundeerd deskun-
dig advies heeft voor de sporters. 
De liefde voor de motorsport is onein-
dig, zijn staat van dienst ongekend. Hij
is een echte pionier op het gebied van
motortraining en hij heeft samengewerkt
met diverse verenigingen, waardoor de
jeugd in Nederland nog dagelijks kan
profiteren van de opzet van opleidingen
en trainingen waarvoor hij zich heeft in-
gezet.
Hij heeft de Nederlandse motorsport op
vele plekken weten te professionaliseren
en is uitgegroeid tot een ware autoriteit.
Hij is een verbindende persoonlijkheid
die zich op nationaal en internationaal
niveau inzet voor de rijder, het team en
de teambuilding binnen de motorsport. 

Op vrijdag 24 april jl. heeft burgemeester Ralf Krewinkel de Koninklijke onder-
scheidingen, oftewel “lintjes”, persoonlijk uitgereikt in de gemeente Beek. 
Dit jaar zijn 10 personen (6 mannen en 4 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.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

• Mevrouw H.M.G. Maassen-Claessens (Hubertine), Spaubeek (69);
• De heer J.M. Müller (Jan), Spaubeek (65).

Lid in de Orde van Oranje Nassau: 

• De heer J.A. Janssen (Jo), Spaubeek (73);
• Mevrouw M.W.B. Ponjé-Spanjaards (Liny), Neerbeek (75);
• Mevrouw J.A.L. Beckers-Solberg (Jenny), Beek (78);
• De heer H.J. Hofsteenge (Henk), Beek (65);
• Mevrouw M.G.H. Pijls-Hermans (Ria), Neerbeek (69);
• De heer W.G.M. Heijnen (Wiel), Beek (69);
• De heer W.J.M. Essers (Wim), Beek (69);
• De heer T.L.E.M. Huurdeman (Theo), Beek (71).
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LEDEN

De heer J.A. Janssen (Jo),
Spaubeek (73)

Decorandus heeft zich sinds 1998 op
een bijzondere, maatschappelijk aan-
sprekende wijze belangeloos verdien-
stelijk gemaakt voor de samenleving.
Decorandus is een mens met een groot
hart, gekenmerkt door een grote loyali-
teit, betrokkenheid en dienstbaarheid
voor Slachtofferhulp Nederland. 
Zijn inbreng, advies en deskundigheid is
van grote waarde voor vele slachtoffers
in Nederland alsook voor de organisatie
van Slachtofferhulp Nederland. 
Zijn unieke positie binnen Slachtoffer-
hulp Nederland roept alom respect en
bewondering op. Het voorgaande blijkt
uit het feit dat hij in 2013  8% van alle
aanvragen bij het Schadefonds Gewelds-
misdrijven vanuit Slachtofferhulp Neder-
land voor zijn rekening heeft genomen.
Hij is een man die bergen werk verzet
ten gunste van slachtoffers in Neder-
land.

Mevrouw M.W.B. Ponjé-
Spanjaards (Liny), Neerbeek (75)

Decoranda is een vrouw die zich sinds
1986 met onaflatende inzet als gedreven
vrijwilliger en bestuurslid (secretaris van
1986 tot 2008 en tevens voorzitter in
1997) voor de gasten en daarmee de
doelstellingen van de Zonnebloem, af-
deling Neerbeek. 
Naast de afdelingswerkzaamheden was
decoranda tevens afgevaardigde in het
regionale bestuur van de Zonnebloem

regio de Maasgouw en onderhield ze de
contacten met de nationale vereniging
te Breda. Zij is een vrouw met een groot
verantwoordelijkheids- en inlevingsge-
voel en zij vervult al haar taken met
verve. 
Daarnaast zet ze zich sinds 1980 in als
vrijwilliger bij de parochie Sint Callistus
te Neerbeek. 
Zij is lector, voorganger tijdens de
avondwake en koster. 
Verder houdt ze de ledenadministratie
bij en is zij medeorganisator van kerkelij-
ke vieringen. Zij is van grote waarde
voor de parochianen van de St. Callis-
tuskerk te Neerbeek.

Mevrouw J.A.L. Beckers-Solberg
(Jenny), Beek (78) 

Decoranda weet ten alle tijden aandacht
te geven en te vragen voor sociale as-
pecten binnen de gemeenschap. Daarbij
ondersteunt zij actief hulpbehoevenden,
zodat deze niet in een sociaal isolement
kunnen geraken. 
Sinds 1954 is zij als vrijwilliger en be-
stuurslid binnen het Gemengd Koor
Beeker Koorzang het sociaal ankerpunt
en is zij van grote sociale waarde binnen
deze vereniging. Als bestuurslid verzorg-
de zij van 1969 tot 2001 de ledenadmini-
stra-tie. Verder is zij een bindende soci-
ale persoonlijkheid die bij alle (sociale)
activiteiten van het koor haar steentje
bijdraagt. 
Van 1991 tot en met 2004 voerde zij vrij-
willige taken uit bij verzorgingshuis St.
Odilia (Orbis) te Geleen. 
Vanaf 2004 is zij een actief vrijwilliger bij
woonzorgcentrum Huize Franciscus te
Beek en besteedt ze veel aandacht aan

de (persoonlijke) verzorging van en acti-
viteiten voor de bewoners. 
Daarbij is zij sinds 1996 een actief en
sociaal vrijwilliger van het Katholiek
Vrouwengilde (KVG) afdeling Beek. 

De heer H.J. Hofsteenge (Henk),
Beek (65)

Decorandus is een mens met een groot
hart, gekenmerkt door een grote sociale
bewogenheid en betrokkenheid.
Decorandus is een man die de samenle-
ving met deskundige raad en daad bij-
staat en aan zijn adviezen wordt bijzon-
der veel waarde gehecht. 
Zijn gemeenschapszin en inzet zijn van
bijzondere waarde voor de gehele ge-
meenschap. 
Van 1977 tot en met 2014 was hij lid van

5
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de Bedrijfsbescherming, BHV-coördina-
tor alsmede EHBO-er bij APG (voorheen
ABP). Vanaf 1986 tot heden is hij een ac-
tief en gepassioneerd vrijwilliger voor de
vakbond VCPS. 
Als kaderlid trad hij op als verbinder tus-
sen collega’s en het bestuur van het
ABP en zocht hij altijd naar gepaste op-
lossingen voor eventuele problemen.
Tevens was hij van 1992 tot 2014 actief
lid van de OR van APG. 
Sinds 2002 is hij bestuurslid van de al-
gemene begrafenis- en Crematievere-
niging Samenwerking. Hij heeft zich o.a.
ingezet voor de omvangrijke renovatie
van de begraafplaats hetgeen alom res-
pect oproept.

Mevrouw M.G.H. Pijls-Hermans
(Ria), Neerbeek (69)

Decoranda is een vrouw met een tome-
loze inzet en dienstbaarheid voor de ge-
meenschap. 
Zij is een sociaal aanspreekpunt en staat
immer voor de medemens klaar om te
helpen. 
Zij is een vrouw met een groot verant-
woordelijkheidsgevoel die graag de han-
den uit de mouwen steekt voor de ge-
meenschap. 
Sinds 1965 is zij een actief lid en be-
stuurslid (sinds 1998) van Gemengd
Koor Neerbeek en als zodanig verant-
woordelijk voor de sociale saamhorig-
heid binnen het koor. Door haar gedre-
venheid en creativiteit weet zij iedereen
te betrekken tijdens de activiteiten van
het koor. Tevens is zij in staat anderen of
verenigingen te verbinden met het koor.
Sinds 1993 is zij tevens vrijwilliger bij
Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia te

Neerbeek waarbij zij eveneens door
haar sociale capaciteiten zorgt voor de
binding met andere verenigingen in
Neerbeek. 
Door haar sociale inborst vervult zij een
belangrijke maatschappelijke spilfunc-
tie. Verder is zij een actief vrijwilliger bij
het Woon- en Begeleidings Centrum
(WBC/Daelzicht). Zij bezoekt de bewo-
ners, ondersteunt hulpverleners en or-
ganiseert (sociale) activiteiten.

De heer W.G.M. Heijnen (Wiel),
Beek (69

Decorandus is een cultuurdier die zijn
kwaliteiten optimaal weet in te zetten
ten behoeve van de samenleving. 
Door zijn langdurige en onaflatende
inzet is decorandus van grote maat-
schappelijke en culturele waarde voor
de gemeenschap. 
Sinds 1974 is hij lid, bestuurslid en re-

gisseur van Toneelvereniging ‘Het
Nieuwe Masker’. Als autodidact selec-
teert hij eigenhandig de stukken of her-
schrijft/vertaalt hij deze. 
Onder zijn vakkundige en inspirerende
leiding vinden per jaar dan ook een aan-
tal toneeluitvoeringen plaats. Hij schrijft
zelf stukken in het dialect en draagt hier-
door bij aan onze Limburgse cultuur.
Daarbij was hij van 1979 tot en met 2008
kerkmeester van de St Calisstuskerk te
Neerbeek en vanaf 2008 is hij kerk-
meester van de St. Martinuskerk. 
Naast de “normale” kerkmeestertaken
wist hij ook de jeugd te motiveren en te
inspireren door het organiseren van vele
bijeenkomsten die niet alleen betrekking
hadden op geloof maar ook op de waar-
den en normen in het dagelijkse leven
c.q. maatschappelijke vraagstukken.
Sinds 2005 is hij eindredacteur van De
Nuutsbaeker en op deze wijze levert hij
een belangrijke bijdrage aan het vereni-
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gings- en culturele leven in Beek. 
Hij is een culturele duizendpoot en de
gehele gemeenschap plukt hier de
vruchten van of het nu gaat om het
schrijven van stukken i.v.m. jubilea of
andere festiviteiten zoals de sleutelover-
dracht tijdens Carnaval.

De heer W.J.M. Essers (Wim),
Beek (69)

Decorandus heeft zich geruime tijd op
een bijzondere, maatschappelijk aan-
sprekende wijze belangeloos verdien-
stelijk gemaakt voor de samenleving, in
het bijzonder voor toneelvereniging ‘Het
Nieuwe Masker’ en de traditie van
Lichtkoningin in Beek. 
Decorandus is een gemeenschapsmens
in hart en nieren en hij heeft cultuur hoog
in het vaandel staan. 
Van 1985 tot 1996 was hij secretaris van
CV de Pottentaote.  

Sinds 1995 heeft hij als voorzitter van
het Luciacomité de belangrijke taak op
zich genomen om met tomeloze inzet
het voortbestaan van deze culturele tra-
ditie van Lichtkoningin te waarborgen.
Hij is het gezicht en aanspreekpunt inza-
ke het Luciacomité en mede verant-
woordelijk voor het 'vinden' van de
Lichtkoningin. 
Daarbij is hij sinds 1988 een gedreven
bestuurslid van Toneelvereniging ‘Het
Nieuwe Masker’ en draagt hij zorg voor
de continuïteit van de vereniging en is hij
een drijvende kracht achter het toneel
met betrekking tot alles wat met decor-
vormgeving of inrichting te maken heeft.
Mede door zijn actieve houding en be-
stuurlijke arbeid als vrijwilliger is Beek
verzekerd van kwalitatief toneel binnen
de gemeentegrenzen hetgeen door
velen wordt gerespecteerd en gewaar-
deerd.

De heer T.L.E.M. Huurdeman
(Theo), Beek (71)

Hij is een zeer actieve vrijwilliger die zich
langdurig, divers en geheel belangeloos
ten dienste stelt van de samenleving.
Als technisch vrijwilliger draagt hij de
betekenis van gemeenschapszin ten
volle uit. Door zijn langdurige en onafla-
tende inzet is decorandus van grote
maatschappelijke en sociale waarde
voor de gemeenschap. 
Tussen 1978 en 1995 heeft hij als lid van
de oudercommissie en als bestuurslid
(1986-1995) van de Catharina Labouré-
school  de belangen van de leerlingen
en ouders zeer goed behartigd. 
Van 1989 was hij kerkmeester van de
OLV parochie te Beek en vanaf 2000 be-
stuurslid van de St. Martinusparochie.

Zo was hij verantwoordelijk voor gebou-
wen, verwarming, tuin, geluidinstallaties
en klokken. Bijzondere aandacht be-
steedde hij de laatste 8 jaar als secreta-
ris van het kerkbestuur aan de restaura-
tie van het glas- in lood in de monu-
mentale Martinuskerk. 
Sinds 1998 is hij technisch vrijwilliger bij
Toneelvereniging ‘Het Nieuwe Masker’
te Beek. Dat de decors goed kunnen
functioneren en er prachtig uitzien is
mede een gevolg van de technische
kwaliteiten van decorandus. 
Hij geldt als aanspreekpunt als het gaat
om technische zaken, weet acties goed
uit te voeren zodat alles op rolletjes ver-
loopt. Daarbij is hij een verantwoordelij-
ke man die initiatieven neemt om zaken
op te pakken of op te lossen waardoor
zijn inbreng immer van grote waarde is
voor het groter geheel en het voortbe-
staan van de vereniging. 

7

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

Paulo Coelho

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

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

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

mr. J.A. Moonen
mr. W. de Vilder
mr. J.F.C. Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mr. C.R.N. de Boer
mw. mr. A.B.J. van Daal
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Zaterdag 13 juni 2015 houden wij onze jaarlijkse open dag. 

Vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom in ons theorielokaal, gelegen aan 
de Middelweg 25 L, 6191 NC te Beek 

Iedere bezoeker die minimaal 16,5 jaar oud is en nog geen Rijbewijs B heeft mag deze dag zelf 
achter het stuur plaatsnemen en 45 minuten geheel gratis met een van onze instructeurs 
gaan rijden. 

Tijdens jou eerste 45 minuten gratis rijles kunnen jouw ouders genieten van een lekker kopje 
koffie en een stuk vlaai. 

Besluit jij 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 we je op de open dag  
natuurlijk alles over. 

Wil je nu al het tijdstip vastleggen om jouw gratis rijles te gaan rijden, of wil je meer informatie: 
mail naar info@thijsjacobs.eu of gewoon even bellen: 06 12 71 72 81 

Pakket 1 20 lessen € 1200,00 

Pakket 2  25 lessen € 1350,00 

Pakket 3  30 lessen € 1500,00 

Pakket 4  35 lessen € 1652,50 

Pakket 5  40 lessen € 1805,50 

Pakket 6  45 lessen € 1958,50 

Pakket 7  50 lessen € 2111,00 

Al meer dan 10 jaar de goedkoopste rijschool in uw regio!
Onze pakketten zijn altijd inclusief de bruikleen van 
theorieboeken en de examen cd-rom, een EENDAAGSE 
THEORIECURSUS, een theorie-examen, een tussentijdse 
toets bij het CBR en een praktijkexamen! 
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Al diverse maanden geleden werd een datum inge-
pland.Zoals ieder jaar traditiegetrouw brengen we
een bezoekje, met de Lichtkoningin en haar
Hofdames, aan de Dagbaeker in Beek. 
Vrijdag 27 maart 2015 omstreeks 14.00 uur
was het dan zover. 
Lichtkoningin Anouk Pisters, Hofdames Kiki
Bohnen, Maayke Timmers, Claire Frissen
en Sanne Schoonbrood en diverse leden
van het Lucia Comité Beek werden ontvan-
gen door Lies van de Dagbaeker.

Diverse cliënten van de Dagbaeker kijken
hier al het hele jaar naar uit om het kroontje,
het LICHT, van de Lichtkoningin te zien.  
Vorig jaar wilde een cliënte ook graag
Lichtkoningin zijn. Deze wens ging in vervulling
en zij stond met cape en kroontje al klaar  en mocht
ons de hele middag als Lichtkoningin vergezellen.
Samen met het gezelschap kregen we een rondleiding. Als
eerste werd er een stukje cabaret in de gymzaal opgevoerd.
Met muziek en 2 zangers, werd het toepasselijk liedje naar
voren gebracht, The Light is on…….. Wat een enthousiasme.
Geweldig, iedereen deed mee.  
Daarna natuurlijk kijken op alle afdelingen/kamers.
Zoals de creatieve ruimte. Wat een creativiteit, wat een leuke
en mooie dingen worden er door deze mensen zelf gemaakt.
Zo heeft iedere cliënt zijn eigen talent. Deze spulletjes worden
ook verkocht. Zowel bij de Dagbeeker zelf en voorlopig ook
nog in ’t Ateljeeke in Beek.  De rondleiding werd verzorgd
door de voorzitter van de cliëntenraad.
Door bezuinigingen in de zorg kwamen en komt het personeel
handen te kort en zijn ze dankbaar met alle vrijwilligers/ters.
De Dagbaeker is onderverdeeld in groepen. 
Zoals: Zon, Gras, Aarde, Regenboog, Sneeuw en Hart.
Dit komt terug in de schildering op de buitenmuur. Niet alleen
de Lichtkoningin Anouk kreeg volop aandacht maar ook
meerdere Hofdames moesten een spelletje memory meespelen.  

Lichtkoningin Anouk mocht heel veel tekeningen
in ontvangst nemen. De snoezelruimte maakte

bij de Hofdames veel indruk. Tja, de meeste
Hofdames waren wel toe aan wat rust na
de drukke proefwerkweek. En zo’n ruimte
brengt toch bij ieder mens rust.

Gezellig werd er koffie en cake genut-
tigd en een praatje gemaakt.
Sommige cliënten wisten precies dat
Anouk de 63e Lichtkoningin was. Zelfs
dat de “oude” Hofdames van 2014 niet
meer bij de Plus werkten. Dat in novem-

ber altijd een nieuwe Lichtkoningin wordt
gekroond. Mohammed herkende zelfs

Lichtkoningin Nicole van 1992 nog. Was zijn
eerste LK in de Dagbaeker. Ongelofelijk, deze

mensen kunnen zich zo verheugen met het be-
zoekje van de Lichtkoningin en haar Hofdames. Dit

is heel belangrijk voor hun.
Ze zijn zo enthousiast. Daar kunnen wij nog wat van leren!
Jammer, het werd tijd om afscheid te nemen. Na het uitdelen
van een presentje van Anouk en Hofdames werden alle cliën-
ten inmiddels met de busjes opgehaald. 

Dit was weer een voldane middag, een middag waar WIJ het
LICHT mochten ontvangen van deze mensen i.p.v. het LICHT
brengen. Mensen die het zo waarderen, dankbaar zijn met
kleine dingen, een beetje aandacht, een glimlach, een knuffel
of een beetje LICHT.

De volgende activiteit is:

Vrijdag 15 mei rond 20.30 uur 
fakkelstoet in Beek.

Maddy Wouters
Lucia Comité Beek, Secretariaat

LICHTJES brengen.…  Nee.… LICHTJES ontvangen

Op 9 april organiseerde basisschool Spaubeek hun jaarlijkse verkeersdag.

Tijdens deze verkeersdag
werd er aandacht besteedt
aan diverse verkeersregels,
veilig deelnemen aan het ver-
keer en fietsvaardigheden.

Er was zelfs een vrachtwa-
gen van het bedrijf
‘Mammoet’, waarbij de
chauffeur zelf uitleg gaf over
de dode hoek.

De kinderen konden nu zelf
ervaren wat een vrachtwa-
genchauffeur nu precies ziet
in het verkeer en wat wel en
niet verstandig is om te
doen.

Jaarlijkse verkeersdag bij BS Spaubeek
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‘de door den Burgemeester te dragen
onderscheidingsteekenen’
Zo begint het Besluit van 16 november
1852 van WILLEM III, bij de gratie Gods,
Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van
Luxemburg, enz., enz., enz.
De uitvoerder van de wet was de toen-
malige Minister van Binnenlandsche
Zaken, THORBECKE.

Voor deze blikvanger had de redactie
besloten de ambtsketen van burge-
meester Ralf Krewinkel onder de loep te
nemen. En wie zou ons daar iets over
kunnen vertellen? Uiteraard de burge-
meester zelf. 
En zo toog ik met collega redactielid
George naar het gemeentehuis. Ik had
geen idee wat ons te wachten stond.
Wat was er nu interessant aan de keten
van de burgemeester? Gewoon een
hanger aan een ketting? Bling bling van
de burgemeester? 
Een beetje nerveus loop ik het gemeen-
tehuis binnen en meld mij aan de recep-
tie. “We hebben een afspraak met de
burgemeester”. Dat klinkt gewichtig,
denk ik bij mezelf. Dit maakt dat ik me
nog nerveuzer voel. Een afspraak met
de burgemeester van de gemeente
Beek en dan ook nog over een onder-
werp waar ik totaal niets over wist ‘de
ambtsketen’.

De burgemeester ontvangt ons in zijn
kamer samen met de beleidsadviseur
bestuurlijke en juridische zaken. We
nemen plaats aan de Ronde Tafel van de
burgemeester en onder het genot van
een kopje koffie begint hij een uitleg
over de ambtsketen, waarvan ik van te
voren nooit had gedacht dat het zo
boeiend zou worden.  

Wanneer draagt de burgemeester
de ambtsketen?

In het Koninklijk besluit van Willem III,
zoals in de aanhef genoemd, staat dat

volgens art. 76 der gemeentewet, 
de Burgemeester de onderscheidings-
teekenen draagt, wanneer hij:
voorzit in de vergadering van den
Raad;
ingeval van brand, of van oproerige
beweging, van zamenscholing of 
andere stoornis der openbare orde
zich in het openbaar vertoont;
uit krachte van de artikelen 172 tot en
met 175 van de Gemeentewet, of van
eenige andere wet persoonlijk in het
openbaar bevelen geeft;
bij plegtige gelegenheden namens de
gemeente opkomt.

In hedendaags Limburgs vermengd met
een Kerkraads accentje legt de burge-
meester uit dat er vaste momenten zijn
waarop hij de ambtsketen draagt. Dit is
wettelijk vastgelegd. 
Op de eerste plaats als voorzitter van de
raadsvergadering. Verder bij andere offi-
ciële gelegenheden bijv. bij de opening
van een winkel, bezoek basisschool, bij
een 60 jarig huwelijk, of bij een bezoek
aan een 100 jarige en bij de diverse re-
cepties. 
Natuurlijk zijn er ongeschreven momen-
ten waarop de burgemeester er zelf voor
kiest om de keten te dragen. Vooral bij
gebeurtenissen waar kinderen bij be-
trokken zijn. “Voor kinderen ben je pas
écht de burgemeester als je de ambts-

keten draagt”, aldus de burgemeester.  
Afgelopen jaar is de Beekse keten voor
het eerst in het buitenland gedragen. Op
zondag 3 juni 2012 heeft de heer Franz
Kukla, burgemeester van de Beekse
zuster-gemeente Gundelfingen an der
Donau in Duitsland, een koninklijke
Nederlandse onderscheiding ontvangen
uit handen van burgemeester Ralf
Krewinkel. 
Tijdens een bijeenkomst in Gundel-
fingen stond de burgemeester plotseling
op, hing de ambtsketen om  en onder-
brak het programma. Op zo’n moment is
de keten een moment van herkenning.
Met de ambtsketen om weet iedereen,
dit is de burgemeester.

Hoe ziet de ambtsketen er uit?

De ambtsketen bestaat uit een keten en
een penning.

De penning

De penning heeft een voor en achterzij-
de. Op de foto is het wapen van de ge-
meente Beek te zien. Wanneer de bur-
gemeester een officiële gelegenheid in
het Beekse bezoekt en bij de raadsver-
gaderingen draagt hij het wapen van de

De ambtsketen
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van de burgemeester

gemeente Beek naar de voorzijde.
Treedt de burgemeester op namens de
Koning, zoals bij de uitreiking van de
lintjes, dan wordt de hanger omgedraaid
en hangt het Nederlandse wapen aan de
voorzijde.  

De keten

Er zijn twee Beekse ambtsketens. De
oudste keten werd gemaakt door de
Amsterdamse juwelier John van der Vet
in 1933. In 1937 schonk de toenmalige
burgemeester Willem Baron Michiels
van Kessenich bij zijn vertrek naar
Maastricht de keten aan de gemeente
Beek. 
De jongste keten werd gemaakt rond
2004 door Meester goudsmid Hans
Lemmens en geschonken ter ere van
het 40-jarig bestaan van zijn zaak aan
de gemeente (burgemeester Cremers).
Tevens werd de Griekse mythologische
figuur Themis en St. Laurentius toege-
voegd aan de keten. 
De mythologische
figuur Themis (Links)
staat voor de personifi-
catie van orde en recht.
Rechts staat St.
Laurentius, dit is het
oude wapen van
Spaubeek. 

Deze afbeelding hangt
in het Gemeentehuis
boven het trappenhuis.

Aan de achterkant van
de keten zitten drie
schakels die aan de
binnenkant zijn voor-
zien van de namen van
de burgemeesters die
de keten hebben ge-
dragen. Van 1982-1998
door burgemeester Bert

van Goethem, van 1998 tot 2010 burge-
meester Armand Cremers, (in 2010 door
waarnemend burgemeester Hub Meijers)
en van 2011 tot heden burgemeester
Ralf Krewinkel.
Zowel de oude als de nieuwere keten
mogen beiden nog gedragen worden.
De oudste keten dient meer als reserve.
Indien de huidige keten in revisie is dan
draagt de burgemeester de oudste
keten. Naast de burgemeester mag de
loco-burgemeester ook de ambtsketen
dragen. Het gaat tenslotte om het ambt
en niet om de persoon.  

Waarom hangt de penning niet
aan een lintje? 

Citaat uit het Koninklijk Besluit uit 1852:
- de penning hangende op de borst,
hetzij aan eene zilveren keten, hetzij
aan een oranje zijden lint -
“Je kunt op álles bezuinigen. Ik ben
geen burgemeester waarbij alles van
goud moet zijn, maar een zilveren keten
hoort bij representatie van de gemeente.
Als burgemeester heet ik iedereen wel-
kom. Als gastheer geeft het geen cachet
als je de gemeente vertegenwoordigt of
gasten ontvangt met zomaar een ket-
ting. Iedere burgemeester hanteert de-
zelfde basisspelregels. Het is een stukje
respect voor het ambt.” 

Wat zijn de gevolgen als de 
burgemeester de ambtsketen niet
draagt?

Het dragen van de keten is bij Koninklijk
Besluit vastgelegd, maar volgens de
burgemeester wordt hij niet wegge-

stuurd als hij hem niet draagt. Het is niet
100% omkaderd wanneer het dragen
persé moet. Er zijn grijze gebieden. Het
is iets dat op dat moment bij de rol van
burgemeester hoort. Het is een herken-
ningsteken dat bij het ambt hoort of het
nu een Koninklijk Besluit is of niet. Het is
een traditie en die moet je niet willen af-
schaffen. 
“Maar als er sprake is van een calami-
teit, dan wil ik daar zo snel mogelijk naar
toe. Ik denk dan niet aan de keten maar
aan de mensen”.

Mag de ambtsketen de hele dag
gedragen worden?

Volgens de burgemeester moet je dat
niet willen. Op de eerste plaats is hij
door de vorm moeilijk te dragen en op
de tweede plaats moet het gebruik een
apart moment blijven. 
Ralf herinnert zich de allereerste keer
dat hij de keten kreeg omgehangen als
burgemeester van de gemeente Beek.
“Dat was een geweldig moment”. 
“Als je de eer hebt om de burgermeester
te zijn en je de kans krijgt om dat te laten
zien dan mag je dat laten zien.”

Tot slot

Uiteraard mogen mijn collega en ik de
ambtsketen van dichtbij bekijken en
even in onze handen houden. En wa-
rempel, het doet iets met me. Het is voor
mij duidelijk dat ik hier niet te maken heb
met zomaar een hanger aan een ketting
of de bling bling van de burgemeester.
Ik heb een stuk geschiedenis in mijn
handen. Een oude traditie die het ambt

van burgemeester
vertegenwoordigt. 

Tot slot durf ik
de vraag te stel-
len: 
“Waar wordt hij
bewaard?”

“De ambtsketen
wordt in een kluis
bewaard en ik zeg
niet waar de sleutel
ligt”, aldus een 
lachende 
Ralf Krewinkel, 
de burgemeester
van de gemeente
Beek.   

Sylvie Gulikers
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Tandartsenpraktijk Korteweg & Delissen is verhuisd

FEESTELIJKE OPENING op zaterdag 30 mei om 10.00u door 
burgemeester met aansluitend OPEN DAG tot 13.00u

- GRATIS poetsinstructies met surprise, voor kinderen 
- Spelletjes voor de kinderen, hapje en een drankje voor volwassenen
- Kennismaking met teamleden en kijkje achter de schermen

Prins Mauritslaan 76
Beek, 046 - 437 14 62
www.mmbeek.nl
Beperkt aantal patiënten wordt nog aangenomen

TIJDENS DE OPEN DAG:
parkeren aan de overkant bij Citroën garage Spronken

Alle tandheelkundige disciplines onder 1 dak, ook orthodontie

12

Winkelcentrum Makado-Beek is al decennialang het grootste
overdekte winkelcentrum van de Euregio!
Ruim 2 miljoen bezoekers weten ons centrum jaarlijks te 
vinden.
64 winkels onder één dak, gratis parkeren en altijd mooi weer.
Dát is onze kracht.

VERENIGINGEN, OPLEIDINGEN, SPORTCLUBS,
MUZIEK- EN DANSSCHOLEN OPGELET!

Makado-Beek biedt u in ons jaar van beleving een gratis
podium om uw vereniging, opleiding, sportclub, muziek-
of dansschool extra aandacht te geven.

IEDERE ZATERDAG zullen er twee podia worden opgesteld.
1 podium voor restaurant de Platschj en 1 podium voor 
Albert Heijn.

Op deze podia krijgt u de gelegenheid om uw groep voor 
duizenden Makado-bezoekers te promoten door middel van
optredens en demonstraties.

Interesse? 

Mail uw gegevens (het liefst met foto's of een filmpje) naar:
info@makadobeek.nl (o.v.v. OPEN PODIUM)

Wij nemen dan contact met u op om e.e.a. te bespreken en
een datum te prikken.

En nogmaals, er zijn géén kosten aan verbonden!

Met vriendelijke groet, 
de ondernemers van MAKADO-BEEK

Word gratis bekend!
MAKADO’S-OPEN-PODIUM
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Christuscorpus

In het boek PROOSDIJVELD BEEK, een
woonwijk langs eeuwenoude wegen,
uitgegeven in 1984 ter gelegenheid van
het Zilveren Jubileum van de Parochie
van Onze Lieve Vrouw van de
Wonderdadige Medaille beschrijft het
toenmalige kerkbestuurslid Hub Wou-
ters de ontwikkelingen van de woonwijk
‘Proosdijveld’  vanaf 1950. Daarin ook
de oprichting van de genoemde paro-
chie. Hij vermeldt o.m. de diverse
schenkingen , die aan de nieuwe kerk
werden gedaan o.m. het door
J. Weerts vervaardigde kruis boven het
hoofdaltaar.

Dit is het kruis dat na de opheffing van
de parochie en kerk een plek kreeg
buiten bij de hoofdingang van de
St.-Martinuskerk. Over de kwaliteit van
de artistieke vormgeving van met name
het corpus lopen de meningen uiteen.
Het volgt in elk geval niet de eerder veel-
vuldig toegepaste gedetailleerde weer-
gave van de lijdende Christus op het
kruis. Er is ook geen polychromie toege-
past, waarmee bijzondere accenten

kunnen worden gelegd, zoals tranen,
bloeddruppel, lendendoek enz.

Det kwaliteit van het gebruikte eiken-
hout was ook niet hoog. Een gedeelte
daarvan kon als spinthout worden gede-
termineerd. Zolang het corpus binnen
de kerk een plek had, was dit geen pro-
bleem, maar toen dit houten beeld in de
buitenlucht werd geplaatst konden
regen en vorst hun gang gaan met de-
sastreuse gevolgen voor het beeld.

Zonder veel beschermende voorzienin-
gen werd het corpus op het eveneens
houten draagkruis geplaatst in het voor-
terrein van de St.-Martinuskerk. Dat ging
goed totdat in 2010 een flinke storm op-
stak  en zijn krachten ook ging meten
aan het beschreven kruis. 
Het kruis brak daarbij af en door de
smak op de grond brak ook het corpus
uiteen in verschillende delen. De restan-
ten werden door de vrijwilligers en kerk-
bestuursleden bijeen gezocht en tijdelijk
opgeborgen in de doopkapel.

Na enige tijd vielen deze resten in het
oog van parochiaan Jan Dahlmans, die

een schildersbedrijf exploiteerde en
rond vroeg wat men met die zwaar be-
schadigde restanten wilde gaan doen.
Omdat niemand een oplossing zag, lag
een definitieve afvoer naar b.v. een
stortplaats  in de rede. Hierop vroeg Jan
of hij zou mogen proberen om het cor-
pus voor eigen rekening te herstellen.
Dat werd met vreugde toegestaan en
toen kon deze vakman, die in zijn nor-
male werk ook veel houtrestauraties
moest uitvoeren, aan de slag gaan. 

De werkzaamheden bestonden uit het
verwijderen van alle aangetaste houtde-
len. Het daarna met roestvrijstalen pen-
nen aan elkaar hechten van de losse
delen, het uitvullen met nieuw hout of
met kunstharsen van de ontbrekende
delen o.m. het compleet nieuwe vorm
geven aan een voet enz.

Daarna is het hele corpus van een be-
schermingscoating voorzien en is het
daarna in een passende houtkleur op-
nieuw geschilderd. Vele uren heeft Jan
Dahlmans aan dit project besteed en we
spreken nog maar niet over de gemaak-
te kosten. Feit is, dat het corpus er weer
als nieuw uitziet en ook tegen weersin-
vloeden bestendigd is. 
Het kerkbestuur heeft een nieuw houten
kruis laten maken, waarop het corpus
met kwalitatief stevige ankers is beves-
tigd. 

En zo kunnen de processiegangers op
zondag 7 juni 2015 een blik werpen op
het kruisbeeld, dat enerzijds herinnert
aan de kerk waar het vandaan komt en
anderzijds aan de intenties waarmee
men aan deze processierondgang heeft
deelgenomen.

Jacques Aussems

Inleiding

Op zondag 7 juni 2015 trekt weer de bronkprocessie van de St.-Martinusparochie
door het centrum van Beek. Deze processie vertrekt vanuit de St.-Martinuskerk
en haar route volgt ten dele het gebied van de voormalige parochie van O.L.-
Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Deze laatste parochie werd in 2000 opge-
heven en de kerk werd in 2012 gesloopt om plaats te maken voor een apparte-
mentencomplex. Het gebied van de opgeheven parochie werd toegevoegd aan
de St.-Martinusparochie. Vele kunstvoorwerpen uit gesloopte kerk kregen een
plek in de St.-Martinuskerk of werden in depot genomen.

Het eikenhouten Christuscorpus dat achter het hoofdaltaar hing, kreeg een signi-
ficante plaats buiten, nabij de hoofdingang van de St.-Martinuskerk aan de
Burgemeester Janssenstraat. Daarover zal ik U iets vertellen.

Hergebruik van een Christuscorpus in Beek
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Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak

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

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

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

Zeer eff ectief bij:
Rug- en nekklachten
Hoofdpijn/migraine

Schouderpijn
Hielspoor/achillespeesklacht

Tennis of golf arm
Pijnlijke slijmbeurzen

Slecht helende wonden
Pijnlijke heup
Dry-needling

Let op: 
geen eigen bijdrage/eigen risico

Praktijk Sian Neerbeek     Langweide 35     046-4862857

manue le  the rap ie  acupunc tuur
echogra f i e  shockwave  the rap ie www.sian.nl     info@sian.nl

Zingen ontspant en maakt gelukkig.
Maar toch zingen we eigenlijk te weinig.
In Vlaanderen hebben zij daar iets op
gevonden. Vlaanderen Zingt is het po-
pulairste volksevenement van het land.
Een groot meezing feest 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 uit-
gedeeld met teksten. Van Beatles en
Abba tot Marco Borsato. Van stad naar
stad trekt de Vlaanderen Zingt karavaan
de hele zomer lang (zie: www.vlaande-
renzingt.be) en dat gaan we nu opnieuw
in Beek doen.

PROGRAMMA
Beek Zingt vindt plaats op
zaterdag 20 juni 2015  
op het nieuwe plein Achter de Beek. Het
programma begint om 20.00 uur. Na een
korte opwarming met populaire muziek
gaat het grote meezingen van start. Het
einde? Dat bepaalt uzelf. Voor een hapje
en een drankje wordt gezorgd.

ORGANISATIE

Mannenkoor Beeker Liedertafel
organiseert Beek Zingt nu voor de
2de keer. 
Zij doen dat met de professionele
cast van de organisatie
Vlaanderen Zingt. 

Vorig jaar waren alle aanwezigen
zeer enthousiast, ondanks het
slechte weer.

Voor meer info:
www.beekerliedertafel.nl

Beek Zingt

mei 2015 NB:Layout 1  29-04-2015  13:52  Pagina 14



15

De Heemkundevereniging Beek is heel actief op de digitale
snelweg. Naast een Facebookpagina beheert de verenging
ook een website (www.heemkundebeek.nl). 
In de maand maart 2015 ontving de vereniging de 'Alexa-
Award', omdat de website de best bezochte site van alle
heemkundeverenigingen in Nederland was!

Op het kantoor van de Heemkundevereniging staan vrijwilli-
gers op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen klaar om
bezoekers te helpen bij vragen over het verleden en heden van
Beek. Het fotoarchief wint qua populariteit duidelijk van de an-
dere afdelingen. De vereniging heeft de beschikking over meer
dan 7.000 foto's!
Een afdeling die minder bekend is, maar voor de vereniging
een heel belangrijk informatie bevat, is de sectie briefhoofden.
Alle briefhoofden van bedrijven, winkels, verenigingen en par-
ticulieren worden gearchiveerd en gedigitaliseerd. De oudste
briefhoofden dateren uit het midden van de 19e eeuw. 

De vrijwilligers van de sectie 'briefhoofden' zijn op zoek naar
de briefhoofden die winkels, verenigingen en bedrijven tegen-
woordig gebruiken. Doordat er steeds minder per post wordt
gecommuniceerd, komen er ook minder papieren briefhoof-
den in omloop. 
De Heemkundevereniging ontvangt graag van alle bedrijven,

winkels en verenigingen in Beek het briefpapier met briefhoofd
dat zij tegenwoordig gebruiken.
Dit kan per post gestuurd worden naar:
Heemkundevereniging Beek, Om de Toren 5, 6191KZ Beek (L)
of per mail naar foto@heemkundebeek.nl 

De briefhoofden worden gearchiveerd en gedigitaliseerd door
de medewerkers. De Heemkundevereniging bewaart deze ge-
gevens in de databank, zodat nu en in de toekomst onderzoe-
kers naar de geschiedenis van de gemeente Beek alle activi-
teiten kunnen blijven volgen.

Geen punthoofd krijgen maar een briefhoofd
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Op zaterdagavond 6 juni a.s. geeft de slagwerkgroep van
Harmonie St. Agnes uit Bunde, onder leiding van Rick
Maassen, om 20.00u een spectaculair concert in het prachti-
ge Cultuurcentrum Asta in Beek.
Het concert zal bestaan uit twee delen, voor de pauze kunt u
genieten van alles wat u van een slagwerkgroep kunt ver-
wachten, hoogwaardige slagwerkmuziek in al haar facetten
uitgevoerd door een enthousiaste, jonge en gedreven groep. 

Na de pauze laat de slagwerkgroep een hele andere kant van

zichzelf zien, met onder andere moderne pop-nummers, im-
provisaties en professionele solisten op gitaar, zang,
saxofoon, xylofoon en natuurlijk drums! Dit alles vergezeld met
een spectaculaire lichtshow!

De kaarten kosten € 10,00 en zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij Cultuurcentrum Asta Beek, Albert Heijn Bunde,
Tabakszaak Senff Bunde of zijn te reserveren via 
pr@harmoniebunde.nl 

Percussion Night in het Cultuurcentrum Asta Beek

16

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

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

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

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

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

www.cycleandride.nl
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Op 7 juni 2015 zal de nieuwe
(65e) editie van de Ronde van
Limburg plaatsvinden. 
De wedstrijd valt, net als een 
aantal andere nationale en UCI
1.2 koersen, onder de
Topcompetitie. 
Dit garandeert belangrijke 
ploegen aan de start, en een 
uitdagend deelnemersveld.

De parcourswijziging in 2014 (een grote
lus door het Limburgse heuvelland en
vervolgens een aantal zware lokale lus-
sen rondom Beek en Stein) heeft veel
lof ontvangen. “De goed verlopen orga-
nisatiein 2014 werpt meteen zijn vruch-
ten af voor de toekomst, we gaan een
zeer sterk deelnemersveld aan de start
krijgen”; werd reeds vorig jaar voor-
speld door koersdirecteur Roy Packbier.
De start vindt dit jaar wederom plaats te
Stein, de finishlijn wordt ook nu getrok-
ken op de Adsteeg te Beek.

Onder andere ploegen als Metec – TKH
Continental Cyclingteam, Parkhotel
Valkenburg Continental team, Otto
Soudal en Rabobank Development
Team staan aan de start van deze 
editie.

De voorlopige samenstelling van
het startveld treft u hier aan:

Metec-TKH
Parkhotel Valkenburg
SEG Racing
Rabobank Development
Cycling Team Jo Piels
Babydump CT

Cycling Team Join S - De Rijke
De Jonge Renner
NWVG
West Frisia
Restore Cycling
WV De Ijsselstreek
Wilton Volharding
Lotto Soudal
Amstel/Olympia/Bataaf
Team USA U23
DRC De Mol
TWC Het Snelle Wiel
Profel-United CT
WPGA-Cycling
Sensa-Kanjers voor Kanjers
Cyclingteam
WCL Bergklimmers

Sterk deelnemersveld Ronde van Limburg

Wiedewiedewiet…
Ik ruik je wel, maar ik zie je niet.
Een mobiele hennepkwekerij op de markt,
Netjes op een rij, mooi aangeharkt.
Met lampen, afgetapte stroom en noodagregaat,
Zodat de brave burger ziet hoe het in werkelijkheid gaat.
In een loods aan de Polychemweg is het prijs,
900 plantjes, netjes op een rij, groepsgewijs.
Ook in Spaubeek, het rijk van onze eerwaarde burgervader,
komen de bewoners en de plantjes tot elkaar nader.
In Geverik werd illegaal water afgetapt,
omdat er door plantjes dorstig naar werd gehapt.
En een ieder die roept: Geen kringloopwinkel? Ach, wat een
zonde.
Brave burgers…, onheilspellende geruchten doen de ronde.
Het meubilair en de prullaria in dit riante domein,
zou, naar men fluistert, slechts een dekmantel zijn.
Concrete bewijzen, ze zijn er niet,
En de roddels? Ach, ze komen van Jan, Klaas, Kees of Piet.
Maar…, en dat is een bewezen feit,
ook de kerk voert tegen Cannabis Sativa een stevige strijd.

Als columniste, met een uitgesproken, bloemrijke fantasie,
had ik nooit ofte nimmer gedacht aan de kapelanie.
Verborgen, hoog op zolder, leefden ze een eenzaam bestaan,
en deze ontdekking deed heel Beek achteroverslaan.
Misschien een persoonlijke gevoelszaak,
maar is er ineens sprake van veel meer smaak?
Ach, een beetje leven in de “boet”,
doet ons mooie dorp best wel goed.
Belevend Beek: Come to the point,
We have Els, 
de Makado, and soms a joint.
En ik weet nu al, zonder centje pijn,
Wat mijn volgende 
carnavalsoutfit zal zijn.

Allewiet…

Trakteer ik u voor juni 
op een bijzonder 
poëtische zin die ik 
op een studentensite las.
(en jawel hoor, 
de jeugd heeft wel degelijk 
talent voor taal)

Wiet, drank en pilluhh

Das wat wuh willuhh

Christy

17
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Alle tandzorgspecialiteiten 
onder één dak

☎
Telefonisch kunt u ons bereiken via nummer:

      088 500 21 00
(Lokaal tarief)

Tandartsen

Orthodontie

Mondhygiënisten

Tandprothetici

Tandtechnici

Implantologen

Bezoek onze nieuwe website:

www.houbenmondzorg.nl

SITTARD-GELEEN
Zorgboulevard
Orbis Medisch Centrum

6162 BG Sittard-Geleen

BEEK
van Sonsbeecklaan 3a
6191 JL Beek

MAASTRICHT

Prof. Pieter Willemstraat 21-23
6224 CC Maastricht

www.houbenmondzorg.nl
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Op zaterdag 11 april trok er wel een heel
bijzondere stoet door de straten van
Genhout en Beek. Briesende stokpaard-
jes, klapperende kokosnoten, lakeien in
vol ornaat gevolgd door een zeer ko-
ninklijk gezelschap, gewapend met
bloemen en rollen perkament.   

Wat was er in hemelsnaam aan de
hand? Auto’s stopten, gordijnen werden
aan de kant geschoven, neuzen plakten
tegen de ramen. Niemand die er een
touw aan vast kon knopen. Carnaval
was al maanden geleden, koningsdag
lag nog in de toekomst. Vragen die
noopten tot een antwoord….

En dat antwoord kwam toen de stoet na
vele omzwervingen aangekomen was
op het eerste adres. De deurbel ging en
een stomverbaasde Sef Swelzen deed
de deur open! 

Het kwartje viel al snel want dit uitzinnig uitgedoste ensemble
kwam met een missie! Sef was de eerste in de rij van drie jubi-
larissen die verrast werden met een bezoekje van de feest-
commissie van toneelvereniging Ons Genoegen. Na Sef volg-
den Thea Henssen en Eugène Nelissen (waarbij het
bejaardenhuis nog even op de kop werd gezet). 
Een bezoekje waarin de jubilarissen op ludieke wijze de uitno-
diging kregen uitgereikt voor een jubileumfeest op zondag 12
juli aanstaande. 

Dit jaar heeft toneelvereniging Ons Genoegen maar liefst drie
jubilarissen in hun midden. Niet zomaar jubilarissen want
samen zijn ze 190 jaar lid van de vereniging. Sef Swelsen en
Eugène Nelissen vieren beide hun  70- jarig jubileum en Thea
Henssen viert haar 50- jarig lidmaatschap! Een unieke gebeur-
tenis waar we dan ook op gepaste wijze aandacht aan willen
schenken. 

Als je zoveel jaar met hart en ziel verbonden bent aan onze
vereniging zegt dat heel veel. Zoveel jaren  inzet, de passie
voor toneel delen met anderen, actief zijn, betrokken zijn en
een bijdrage leveren aan een belangrijk stuk Limburgse cul-
tuur. Mensen laten lachen, huilen. Toneel als spiegel van de
samenleving. Met de nadruk op samen want alleen is maar al-
leen. Onze vereniging kenmerkt zich door de verbondenheid
en eenheid die we samen uitstralen. Vroeger en nu nog steeds.
Wij willen hun bedanken voor al die jaren waarin ze onze ver-
eniging hebben gebracht totdat wat deze nu is. Vitaal, krachtig
en vol levenslust. Synoniemen voor hetgeen deze mensen nog
steeds uitstralen. Een unicum. Een jubileum waar we met veel
respect en bewondering bij stil willen staan. Wij doen dit dan
ook op gepaste wijze op: Zondag 12 jul a.s.
Willen jullie onze jubilarissen komen feliciteren kan dat van
15.30 – 17.00 uur in zaal Vroemen in Genhout.

Namens toneelvereniging  Ons Genoegen,
Daniëlle Verwer, voorzitter

Toneelvereniging Ons Genoegen
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Plat kalle en

De Fysiotherapeuten 
Kring Beek: 

samen voor kwaliteit

Nieuw: 
Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

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

afspraak maken?

www. sportspreekuurbeek. nl
www.fkbeek. nl

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

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

Juwelenedelsmeden
DIART

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

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

046 437 7140  

maak je eigen sieraad
WORKSHOPS GOUDSMEDEN

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

Zondag 7 juni organiseert de Culturele Werkgroep
Beek het vierde CultuurCafé in het Elsmuseum.
Vanaf 14.30 uur is het museum geopend en om
15.00 wordt gestart.

Louis Roebroek

Het was de Beekse onderwijzer
Louis Roebroek (*1851 en
†1924), die het belang van het
dialect reeds in 1886 aan de
orde stelde in zijn boek 'Dialect
van Beek-Elsloo'. 
Hij was hoofd van de Openbare
School in Beek, leraar aan de
'Normaallessen' in Meerssen, di-
recteur van de 'Normaalschool'
in Beek en, na zijn afscheid van
het onderwijs, was hij nog wet-
houder in de gemeente Beek.

In 1885 ontving Roebroek een enquête van prof. Willems van
de Universiteit van Leuven. Deze enquête had als doel om de
dialecten van België en het zuidelijk deel van Nederland te in-
ventariseren. Hij vulde de vragenlijsten in zette bovendien het
Beekse dialect op schrift: woorden, spreekwoorden, uitdruk-
kingen en synoniemen. 
Onderzoekers van dialecten raadplegen nog geregeld zijn
boek.

Tweetaligheid een voor- of nadeel

De Culturele Werkgroep Beek wil deze middag het spreken
van dialect als streektaal in breder perspectief aan de orde te
brengen. 
Het is de bedoeling een interactieve uitwisseling van meningen
over het wel of niet spreken van dialect en meerdere talen te
stimuleren.

Gasten op zondag 7 juni zijn Prof. dr. Leonie
Cornips, Marlous Flier en Jack Vinders.

Leonie Cornips, bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg
aan Universiteit Maastricht, deed onderzoek naar de relatie
tussen de gesproken talen en dialecten in Limburg en de
identiteit die eraan ontleend wordt. 
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Zij stelt: “Waarom pleit ik voor het
opvoeden van jongs af aan in twee

talen? De reden is dat taalkundig 
onderzoek voorzichtig uitwijst dat 
kinderen cognitief voordeel van hun

tweetaligheid ondervinden, vooral
als ze regelmatig beide talen 
moeten spreken. Jonge 

tweetalige kinderen lijken
problemen beter op te
lossen, sneller andere
talen te leren, laten zich
minder afleiden, lijken
hoofd- en bijzaken
beter te kunnen onder-
scheiden, leren eerder
dan anderen een 

verschillend perspectief
hebben en het verbreedt hun

horizon op het hele palet aan 
culturele en talige diversiteit in

Nederland en daar buiten."

Tien basisscholen uit Beek en Elsloo verleenden hun medewerking
aan haar onderzoek.

Marlous Fliers is journalist van Dagblad De Limburger. Zij spreekt
geen dialect en zal als sparringpartner haar mening  ventileren.
Jack Vinders zal niet alleen als dialectzanger het geheel muzikaal
opluisteren, maar zal zeker ook zijn bijdrage leveren tijdens de dis-
cussie.

Tijdens de middag zullen onder andere de volgende 
onderwerpen aan bod komen:
- Heeft tweetaligheid onderwijskundige en economische 

voordelen?
- Hebben Limburgers een minderwaardigheidsgevoel t.o.v. 

de intimiderende taalklank van de 'Hollanders'?
- Maken Limburgers en 'Hollanders' wel of niet bewust gebruik 

of misbruik van deze veronderstellingen?
- Zijn de Limburgers zo gastvrij als men beweert? 

Of wordt dialect gebruikt om anderstaligen in deze multiculturele
omgeving juist uit te sluiten ?

Iedereen is welkom zondagmiddag 7 juni 
en de entree is gratis.

Hollusj moele

schoonheidsspecialiste

Beautycare ‘Marlie’

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

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

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar

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

• BSO Hubsakee: Bs St. Hubertus, Genhout

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

CultuurCafé

Zondag 
7 juni 2015

15.00 uur

Elsmuseum, 
Wolfeinde 4C, Beek
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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

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

VRIJWILLIGER BIJ DE 
BRANDWEER

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

JEUGDBRANDWEER 

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

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

(brand)veiligheid.     

Deze maand: ZO'N ZESDUIZEND KEER PER JAAR RUKT DE BRAND-
WEER UIT VOOR BRAND IN EEN WONING. ONVOORZICHTIG GE-

BRUIK VAN APPARATUUR IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE OORZA-
KEN VAN WONINGBRAND. GELUKKIG KUNT U ZELF VEEL DOEN OM

BRAND IN UW WONING TE VOORKOMEN.

Bijna alle elektrische apparaten wor-
den warm bij gebruik. Let vooral op
apparaten die een ventilator hebben
om oververhitting te voorkomen, of
waarin lucht wordt aangejaagd. 
Als de warmte niet goed weg kan door
opgehoopt stof, is er brandgevaar.
Denk aan wasdrogers, magnetrons,
elektrische ovens, mechanische 
ventilatiesystemen, ventilatorkachels,
computers, laserprinters en haarföhns.
Alle apparaten zijn veiliger als u ze
schoonhoudt. Maar pas op, water kan
kortsluiting veroorzaken. 
Gebruik daarom ook uw tv-toestel 
niet als bijzettafel; zet er geen 
bloemenvazen of planten op.

Geef halogeenverlichting
de ruimte
Halogeenspotjes (zelfs met lampje van 
12 volt) kunnen lelijke schroeiplekken 
veroorzaken. Zet ze daarom niet te
dicht  bij gordijnen en meubels. 
Als die langdurig worden verhit, 
kunnen ze plotseling in  brand vliegen. 
Ook als u halogeenverlichting hebt 
ingebouwd in een verlaagd plafond,
moet de warmte goed weg kunnen. 
Er moet dus voldoende ruimte zijn 
tussen het plafond en het verlaagde
plafond. Informeer bij de aanschaf van
inbouwspots naar de veiligheid.

Reinig het filter 
van de afzuigkap
Maak minimaal eens per drie maanden
het vetfilter in uw afzuigkap schoon of
vervang het. Het vet in de filter kan
vlam vatten als u veel kookt of als de

vlam in de pan slaat. Menige keuken is
op die manier volledig uitgebrand.

Test uw elektrische deken
Als een elektrische deken de hele
zomer in een kast heeft gelegen, kan
de bedrading beschadigd zijn.
Daardoor kan kortsluiting en brand
ontstaan. Vouw een elektrische deken
voor gebruik helemaal uit en volg de
gebruiksaanwijzing.

Magnetron
Gebruik de magnetron alleen voor
voedsel en drank. Probeer geen spul-
len te verwarmen of te drogen in de
magnetron. Let ook op de bereidings-
tijd van voedsel. Als u de magnetron
instelt op enkele minuten in plaats van
enkele seconden, kan brand ontstaan.

Inbouwapparatuur
Denk aan ventilatie voor inbouw-
apparatuur. De warmte die inbouw-
apparaten afgeven, moet weg kunnen.
Denk aan uw tv, versterker, videore-
corder, computer, oven, magnetron en
halogeenspotjes

Mocht er toch rede zijn voor hulp
door wat voor een rede dan ook
bel dan meteen 112 en zeg wat

er aan de hand is.
Geef de naam, adres en plaats
door waar de brand is, zodat de

Centrale van de Brandweer
adequaat kan reageren en de
brandweer zo snel mogelijk

waarschuwt. 

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112

22
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Op vrijdagavond 28 aug. 2015 gaat zaalvoetbalvereniging
Neerbeek / Banden Centrum Geleen haar dertig jarig bestaan
vieren met het organiseren van alweer het 5de Baeker zaal-
voetbalgala.
In de vorige vier edities werd er al tegen diverse buitenlandse
ploegen gespeeld door de teams van zvv Neerbeek. Deze te-
genstanders waren o.a. Inter Futsal Düsseldorf (D), FC Jilz (B),
ASV Rot-Schwarz Aachen (D) en SC Selecao Wuppertal (D). 

Voor het zaalvoetbalgala van 2015 wilde het bestuur van zvv
Neerbeek extra uitpakken door een echte buitenlandse top
zaalvoetbalploeg naar Beek te halen. 
Met hulp van het sportevenementen bureau Your Sport Event
uit Dordrecht werden in juni 2014 de eerste contacten gelegd
met de allerbeste zaalvoetbalploeg van Europa namelijk Futsal
FC Barcelona uit Spanje. 
Na ca. 8 maanden van voorbereiding, zoeken van sponsors,
overleg plegen en samenwerking opstellen met de gemeente
Beek kwam er in januari 2015 helaas een afzegging van deze
topploeg futsal FC Barcelona. 

Nadat deze tegenslag was verwerkt is het bestuur van zvv
Neerbeek opnieuw op zoek gegaan naar een andere Europese
topploeg. 
In maart 2015 is dit dan uiteindelijk toch gelukt door de Franse
profploeg Futsal Sporting
Club Paris te contracteren
voor deelname aan het 5de
Beeker zaalvoetbalgala. 
Deze zaalvoetbalploeg afkom-
stig uit Parijs is huidige Frans
landskampioen in de Franse
eredivisie van het seizoen 2013-
2014 en speelt al diverse jaren
in de Europese Futsal Cup
(= Champions League) van het
zaalvoetballen. 

Het bestuur van zvv Neerbeek is
dan ook erg trots dat deze top-
ploeg naar Beek wil komen om
tegen het eerste team van zvv
Neerbeek / Banden Centrum

Geleen te spelen op vrijdagavond 28
aug. 2015 in sporthal de Haamen te
Beek, aanvang is om 20.30 uur. 

Na deze wedstrijd volgt er nog een ge-
zellig samenzijn in het sportcafé in
sporthal de Haamen onder begeleiding
van een dj. 
Wij nodigen iedereen uit om naar de
Franse zaalvoetbalprofs te komen kijken
in sporthal de Haamen op 28 aug. 2015.

Voor meer info verwijs ik u naar onze website    
www.zvvneerbeek.nl 

Raymond Gelissen

ZVV Neerbeek haalt Europese topploeg naar Beek toe

Zvv Neerbeek / Banden Centrum Geleen 1 • seizoen 2014-2015
Staand van links naar rechts: Peter Haemers (coach),

Danny van Schendel, Ferry Janssen, Yessine el Foul, Daan Voncken,
Patrick Wouters (assistent coach)

Zittend van links naar rechts: Ken Diedering, Medhi van de Tempel,
Sander Schoonbrood, Raymond Gelissen, Walt Janssens.
Afwezig: Bart Gorissen, Geoffrey Jacobs en Vincent Cox

Sporting Club Paris
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Op zondagavond 7 juni tussen 18.00 en 19.30 uur
mag Baton Rouge de hoffeesten in Geverik muzi-
kaal opluisteren.

Dit zal, sinds de oprichting van de band in het voorjaar van
2014, alweer het 3e optreden zijn.

Baton Rouge is een groep niet onverdienstelijk spelende,
enthousiaste amateur musici en een zangeres, met een
zeer gevarieerd en uitgebreid repertoire waarin alle muziek-
stijlen zijn vertegenwoordigd. Van James Last tot Robbie
Williams. Muziek voor jong en oud!

De hoffeesten in Geverik worden om de 4 jaar georgani-
seerd, dit jaar alweer voor de 11e keer. 
De opbrengst wordt gebruikt om het lokale verenigingsleven
een impuls te geven.

Baton Rouge op de hoffeesten in Geverik 

www.watkostrouwdrukwerk.nl

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

Baton Rouge is zeer vereerd dat ze de hoffeesten, na 3 volle
dagen feest,  na de Hofkapel en Trio Paradise, tijdens deze
'Beekse' zondag mag  afsluiten.

Elsstraat 26 • 6191JW Beek • Tel. 046 - 426 35 03

Leuke trendy kinderkleding             
Kindertassen - Sieraden -

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

Zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Volg en like ons op facebook!
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  Wie  kent  Wie Aflevering 113

Nu de economie weer enigszins aantrekt kunnen
onze gedachten wel eens afdwalen naar vroegere 
tijden toen de ‘Middenstands Vereniging’ met hart
en ziel zorgde voor de nodige welvaart.

Op bijgaande foto staan de mannen bij elkaar die hun schou-
ders hebben gezet onder de wederopbouw van wat verloren 
dreigde te gaan. 
Het feit dat alleen mannen op deze foto zijn vastgelegd vindt
wellicht zijn oorzaak in het gegeven dat de vrouwen toen
hardwerkend en breed zorgend op de achtergrond het reilen
en zeilen van het thuisfront volledig voor hun rekening namen.

Hierdoor hadden de mannen namelijk de ruimte om af en toe
een goede sigaar te roken en zich in goed overleg met elkaar
te buigen over de vooruitgang in de hele gemeenschap.
Wie kent mannen op deze foto? Wij zijn heel benieuwd naar
uw reacties.
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waar-
van de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdag-
morgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het kan natuurlijk ook
per e-mail naar:foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een
volgende editie van dit blad.

Reactie n.a.v. Wie kent wie aflevering 112

De foto werd gemaakt bij Hoeve Printhagen in Genhout t.g.v.
het 40 jarig jubileum in 1988 en tevens gebruikt voor de hoes
van de LP die door “Crescendo”in dat jaar werd uitgebracht.
1ste rij v.l.n.r.:
Denise Smeets, Emmy Heynen, Marianne de Wit, Mr. Imkamp,
Mia Houben, Marcel Hendriks, Marc Smeets, Hub Sproncken
2e rij v.l.n.r.:
Miriam Wouters, Katja Heynen, Fiet Martens, Ria Jansen, 
Riet Quadackers, Els Houben, Marjo van Grunsven, Ans Cals,
José Merry, Corrie Tonnaer, Mirjam Schreur, Lies Houtvast,
Gerda Schreur, Bep Martens, Els Janssen (tussen Mr. Imkamp
en Mia Houben), Jan v.d. Maadenberg, Harrie Roelofs
3e rij v.l.n.r.: Esther v.d. Maagdenberg, Sabina Beckers,
Jolanda Dirx, Maud v.d. Maagedenberg, Karin Erckens,
Lilianne Lucassen, Anita Senden, Peter Ravenstein, 
Paul Wouters, Ruud Lambrix, Jo Bovens 
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Alles wat we doen,       doen we met zorg!

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

thuiszorgorganisatie in!

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

HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG

EN WOENSDAG
AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden

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

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

maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

11e jaargang nr 7 (mei )1985

….. Onder de titel “Bejaardentehuis: oud worden kan ook fijn
zijn!!!” zet John Bannier Huize Franciscus eens danig in
het zonnetje. Hoe het reilt en zeilt in een bejaardentehuis.
Hij maakt een gezellig babbeltje met de oudste 
inwoonster van het tehuis waar 92 bejaarden wonen. 
Het is mevrouw Gelissen die met haar 94 jaar nog goed
mee kan doen.

….. Theo van Winkel geeft met een tekening en tekst uitleg
over het huis Offermans-Lintzen aan de Stationsstraat 
nr 4. Tegelijkertijd vertelt hij alles over het ernaast liggen-
de bedrijfsgebouw van destilleerderij Hennekens.

….. Wat is in Beek toch al veel  gesloopt van karakterestieke
huizen en plekjes.

….. Ook de majestueuze boom, een groot uitgegroeide 
tulpenboom of liriodendron wordt met zijn uitleg helemaal
tentoongesteld.

….. In deze editie ook een in memoriam voor Henk van
Berkel, of zoals hij in de volksmond werd genoemd,
“Henkie” of “ Henk van de Lindeboom.”

….. Voor de foto van de maand poseren deze keer de familie
Luijten-Lemmens aan de
Vondelstraat. “D’n Amerikaan,” zoals
hij in de buurt werd genoemd.

….. Eindelijk!! Hoera!!!  GSV’28 is kampi-
oen. 
Ze is er in geslaagd  uit de afdeling
Limburg van de KNVB te komen. 4e
klassers KNVB....wees voorzichtig. 
De mannen van trainer Hay Halmans
komen eraan.

….. En een vereniging met 8 elftallen en
KNVB niveau verdient meer dan 1
veldje. Jean Nijsten zal er zeker alles
aan doen. En met de nieuwe sponsor

Mitsubishi (Nic Gelissen) zal dat zeker lukken.
….. Kelmond gaat een grote ouderwetse ‘Fancy Fair” houden.

En wel op de prachtige lokatie van de Kelmonderhof.  De
opbrengst is voor twee goede doelen, n.l. de restauratie
van het 80 jarig kapelletje, en het tweede doel is het mis-
sie studie fonds. Nodig voor het missiegebied van Pater
Weusten uit Kelmond. Een keur aan attrakties staan op u
te wachten.

….. Nog een kampioen. Maar dan in het zaalvoetbal.En pro-
motie naar de 2e klasse KNVB zaalvoetbal. Het  is de
Beekse zaalvoetbalvereniging “Hollywood”.

….. ”Habemus Papam”.Het Pausbezoek van 14 mei wordt
met foto’s opgefleurd.

….. We krijgen enig inzicht in de gemeentebegroting  voor
1985 . Waar blijft de tijd dat we met 40 miljoen gulden
rond komen. Nog 12 nieuwe inwoners en we hebben er
16.000 in Beek.

….. We blijven de centjes tellen....

Tot ziens, Japo
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Mannenkoor Beeker Liedertafel is trots
en blij om vrijdag 29 mei in het Asta cul-
tuurcentrum in Beek het beroemde
Rutgers University Glee Club mannen-
koor te mogen ontvangen om samen
een concert te geven.

De Glee Club maakt al jaren muzikale
rondreizen in vele delen van de wereld.
Voor de Europese tour van 2015 heeft
Dion Ritten, onze dirigent, het zo weten
te arrangeren dat het koor naast
Nijmegen ook Beek aandoet voor een
optreden. Dat is een buitenkans voor de
liefhebbers van mannenkoorzang die
niet gemist mag worden.  

De roots van dit gezelschap gaan terug
tot 1872, waarmee het een van de oud-
ste mannenkoren in de US is. Dr. Patrick
Gardner is al 22 jaar dirigent van het
koor en heeft mogelijk gemaakt dat het
koor geconcerteerd heeft met o.a. the
New York Philharmonic en het Philadel-
phia Orchestra. Ook zijn een aantal we-
reldpremières van koorwerken van be-
kende componisten aan zijn deskundige
leiding toegewezen.

Om niet alleen maar naar mannenzang
te laten horen wordt er ook aandacht
besteed aan momenten van afwisseling.
Daarvoor wordt een bijdrage geleverd
door Artamuse dat met een saxofoon
ensemble en een jeugdige strijkersgroep
zal zorgen voor een mooie muzikale
sfeer om de zang goed tot zijn recht te
laten komen.

En niet te vergeten de eigen bijdrage
van MBL. 
Dit jaar, na het 125-jarig jubileum, ligt de
nadruk op het werken aan de podium-
presentatie van het koor. 
Laat u verrassen!

De entreeprijs is € 7,50 inclusief een gratis consumptie. Kaarten zijn te verkrijgen via
onze website www.beekerliedertafel.nl,  Asta Cultuurcentrum, Markt 6A Beek en
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek.

Het wereldberoemde 
Rutgers University Glee Club Choir in Beek!

Openingstijden
showroom:

Woensdag t/m vrijdag
10.00  -17.00 uur

Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
en op afspraak

Rijksweg Zuid 233
6161 BM  GELEEN

T: 046 4746675
www.PegasusParket.nl
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Op Zondag 4 Oktober 2015 is het
Asta Theater Beek (L) de plaats
van handeling van een exclusieve
classic rock night. 

Twee bijzondere bands staan gepro-
grammeerd die garant staan voor de ul-
tieme flashback beleving met hun uit-
voeringen van de twee allergrootste en
meest invloedrijke rock acts uit de mu-
ziekhistorie: 
Deep Purple & Led Zeppelin, uitgevoerd
door Demon’s Eye & Steeler.

Even een kennismaking met de bands.
Demon’s Eye is eigenlijk meer dan zo
maar een Deep Purple tribute band.
Deze professionele band is de enige
band die de  vermaarde Deep Purple
sound uit de gloriejaren 1970-1975 met
perfectie weet te benaderen, inclusief de
befaamde gitaar-orgel improvisaties.
Daarbij onderscheidt de band zich van
de meeste andere tribute bands vanwe-
ge hun optredens met niemand minder
dan de originele Deep Purple leden Ian
Paice en de inmiddels  helaas overleden
Jon Lord. De band treedt ook spora-
disch op met in hun gelederen zanger
Doogie White, de originele zanger van
Ritchie Blackmore’s Rainbow. Doogie is
de enige zanger die samenwerkte met
de ‘grote drie’ uit de hard-rock scene,
want naast Blackmore heeft hij ook di-
recte connecties met meestergitaristen
Yngwie Malmsteen en Michael
Schenker, waarmee hij momenteel re-
gelmatig over de hele wereld tourt.  De
samenwerking tussen Demon’s Eye en
Doogie White is uniek te noemen want

Classic Rock Night:

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

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

of op afspraak: telefoon 06-284 585 33

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

TIP!! !
Bel voor een afspraak om te

komen shoppen met je
vriendinnen buiten openingstijd

en ontvang een
tegoedbon van 10% van
de gerealiseerde omzet
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de formatie heeft zelfs een volledig stu-
dio-album met eigen nummers uitge-
bracht. Deze CD, getiteld „The Stranger
Within“,  is een verrassend sterk hard-
rock album geheel in de herkenbare stijl
van de grote inspiratiebronnen Deep

Purple & Rainbow en werd door pers en
fans lovend ontvangen.  Het tweede
langverwachte album van Demon’s Eye
met Doogie White is momenteel in de
maak en zal in het najaar van 2015 gaan
verschijnen. In het kader van dit nieuwe
album zal Demon’s Eye met Doogie
White een beperkt aantal shows ter pro-
motie geven. De setlist bestaat uit een
goede mix van zowel Deep Purple- en
Rainbow- klassiekers als ook uit de
beste nummers van de twee eigen al-
bums. Na het optreden is er tevens ge-
legenheid voor een ‘meet & greet’ met
de bandleden. Dit is het enige en exclu-
sieve optreden van Demon’s Eye met
zanger Doogie White in de Benelux, dus
deze show mag u gewoon niet missen!

Support act voor deze unieke show is
de sensationele Led Zeppelin tribute
band Steeler die inmiddels een ferme re-
putatie heeft opgebouwd als een van de
beste Led Zeppelin tribute bands. Aan
de muzikale kwaliteiten van deze band
hoeft niet getwijfeld te worden want niet
voor niets werd gitarist Luca Giordano
uitgeroepen tot glorieuze winnaar in de
categorie “beste gitarist” in The Clash of

: tribute to DEEP PURPLE & LED ZEPPELIN
the Cover Bands Benelux. Niemand
minder  dan gitaarlegende Jimmy Page
heeft de band met zeer lovende kritie-
ken overladen. De band laat niets aan
het toeval over om zo authentiek moge-
lijk over te komen en Led Zeppelin hele-
maal tot leven te brengen. Er is veel aan-
dacht besteed aan het gebruik van
psychedelische effecten en zelfs de kle-
ding is geheel gemodelleerd aan de
hoogtijdagen van Led Zeppelin. Een
must see live act!   

Laat u meevoeren op een weergaloze
nostalgische trip terug in de tijd met een
uniek avondvullend dubbelprogramma.
Twee weergaloze bands die een eerbe-
toon brengen aan de allergrootste rock
bands aller tijden: Deep Purple en Led
Zeppelin. ATTENTIE: Asta Theater Beek
opent de deuren om 17.00 uur en de
show begint stipt om 18.00 uur!!! Tickets
in de voorverkoop kosten 15 Euro per
stuk en aan de avondkassa 19 Euro.
Kaarten zijn online verkrijgbaar via:
www.ticketservice.nl 

Voor meer informatie surf naar:
www.roosterrockpromotion.com 
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www.maatwerkinrouwdrukwerk.nl

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

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

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

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

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

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

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

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

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

ELIAS

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

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

dinsdag gesloten

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

IVN Spau-Beek

Vrijdag 19 juni

Vuurvliegjes ontdekken in Ulestraten

Op vrijdag 19 juni 2015 gaat ’t IVN Spau-Beek
op zoek naar vuurvliegjes bij Ulestraten.

Vuurvliegjes zijn het actiefst rond de langste dag. 
Om deze diertjes te kunnen zien moet het donker zijn.
Vandaar dat het een late avondwandeling gaat worden.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen 
risico.
Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.

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

Gidsen Sjaak Frenken (tel. 06-33108235) 
en René van de Heuvel

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl 
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Christuscorpus uit Geverik

Bij de herinrichting van de Mariakapel
te Geverik rond 2010 kreeg het gipsen
Christuscorpus geen plek meer en werd
dus verwijderd. 

Waarschijnlijk is dit corpus 
afkomstig uit de kapel van het
oude ziekenhuis te Sittard.  
Omdat hij het jammer zou vinden
dat dit corpus verloren zou gaan
heeft de uit Geverik afkomstige

huisschilder 
Jan Dahlmans dit onder
zijn hoede genomen.

Het corpus was  wit/gelig
van kleur, waardoor de
mooie details niet tot hun
recht kwamen. Om deze
reden is het door
Dahlmans met een trans-
parante verf behandeld
met bruin-grijze tinten
om de fraai gestileerde
vormen te accentueren. 
Vervolgens heeft hij het
corpus geschonken aan
het Heemkundemuseum
Beek, dat op zijn beurt
het kunstobject heeft be-
schikbaar gesteld voor
de wisselexpositie in het
Elsmuseum.  

Een ander opmerkelijk kruis-
beeld komt uit de collectie
van het Centrum voor
Religieuze Kunst te Genhout
en is van de hand van de 

bekende Limburgse kunstschilder
Charles Eyck. Hij schilderde het corpus
van de lijdende Christus op een eiken-
houten kruis. De details zijn treffend
weergegeven. Een vergelijkbaar kruis
van deze schilder hangt in de oude
raadzaal ten gemeentehuize van Beek.

Het Elsmuseum Beek, gelegen aan het
Wolfeinde no. 4c in Beek-Centrum,  is
voor groepen ook op andere dagen te
bezoeken. 
Hiervoor kunnen afspraken worden 
gemaakt via tel.  046-4398930 
of info@elsmuseum.nl 

Op zondag 14 juni 2015 is er opnieuw een algemene openstelling van het
Elsmuseum Beek tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Dan kunnen geïnteresseerden, naast de gebruikelijke rondleidingen, ook kennis
nemen van de wisselexpositie, die gewijd is aan huis- en gelegenheidskruisen. 
De inrichters ontvingen van eerdere bezoekers complimenten over de ruime sor-
tering en de kwaliteit van de tentoongestelde kruisen. Daaronder het gipsen
Christuscorpus, afkomstig uit de Mariakapel te Geverik.

ELSMUSEUM BEEK, een wisselexpositie van grote klasse
- een dwarsdoorsnede van huis- en gelegenheidskruisen - 

Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken
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In Dagblad De Limburger van 21 april 2015 werd melding
gemaakt van het overlijden op 97-jarige leeftijd van de uit
Geleen afkomstige psycholoog, filosoof, naamkundige en
historicus Arthur Schrijnemakers.

Hoewel de historische belangstelling vooral zijn geboorte-
plaats Geleen betrof, was hij ook erg geïnteresseerd in de
lotgevallen van Beek en Spaubeek, waarmee Geleen histo-
rische banden had.  

Al vrij vlot na de oprichting van De Nuutsbaeker heeft hij
contact gezocht met schrijver dezes, die toentertijd als re-
dacteur ‘gemeente-historie’ aan het blad was verbonden.
Schrijnemakers’ bijdragereeks begon met het artikel ‘1476
Mortbrant tot Beick’ (juni 1976, 2e jg no. 10). Hij wilde hier-
mee blijkens de daarbij gevoegde inleiding de in 1975 op-
gerichte Heemkundevereniging Beek helpen om resulta-
ten van historische onderzoekingen een podium te geven,
waardoor geïnteresseerden hiervan konden kennisnemen.
Tientallen historische bijdragen volgden in de opvolgende
jaren in De Nuutsbaeker.

Inmiddels was hij begonnen met het verzamelen van bron-
nen, waarin de geschiedenis van Beek en Spaubeek aan
de orde kwamen. Een vijftal klappers met deze informatie
werd naar Beek gestuurd en wachten op bewerking tot
publicaties.

Ook heeft hij verschillende bijdragen geschreven voor
boeken in de serie ‘Wat Baek ós bud’, vooral betrekking
hebbende op zijn grote hobby: de verklaring van plaats- en
veldnamen.

De correspondentie tussen de sinds 1952 in de USA wo-
nende Schrijnemakers liep vooral met schrijver dezes.
Honderden brieven over en weer werden er geschreven
over historische thema’s die aandacht verdienden. Als
psycholoog en filosoof kon hij het niet nalaten om ook in
breder kader ontwikkelingen veraf of dichtbij aan de orde
te stellen.    

Met prof. dr. Arthur Schrijnemakers is een belangrijke
streekhistoricus gestorven. Met name ook voor de ge-
meente Beek heeft hij in de afgelopen decennia grote be-
tekenis gehad als auteur, maar vooral ook als stimulator
van het plaatselijke historische onderzoek. In het laatste
boek van zijn hand de ‘Codex van de Nederlands-
Limburgse toponiemen’ (2014) komt heel duidelijk zijn lief-
de voor de historie van de gemeente Beek  tot uitdrukking.

Moge Arthur Schrijnemakers rusten in vrede.

Jacques Aussems

In Memoriam prof.dr. Arthur Schrijnemakers

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen

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

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

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

Back2Balance
Dry Needling

Kinesiotaping
Therapeutisch Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

Elssstraat 33 - 6191 JW Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl
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Het bekende Parkconcert van de Kon.
Harmonie St. Caecilia Beek gaat niet
meer door. Vanaf 1997, bij het 145 jarig
bestaan van de Kon. Harmonie was het
een traditie dat er ieder jaar in de zomer
een Parkconcert plaatsvond in het park
van Kasteel Genbroek.

Vanwege weersomstandigheden is dit
concert in de afgelopen jaren helaas drie
maal afgelast. Dit heeft de nodige on-
kosten gevergd, naast de vele tijd/uren
qua organisatie. In 2014  vond er weer
een concert plaats. Het weer viel mee.
Er werd weer de nodige tijd/uren be-
steed aan de organisatie. Het resultaat
was nu kosten dekkend.

Een financiële ondersteu-
ning van bv. gemeente is
voor deze culturele activi-
teit  niet beschikbaar. Vele
inwoners van Beek en
zeker de ouderen onder
ons hebben door de jaren
heen genoten van de door
de Kon. Harmonie St.
Caecilia en de diverse an-
dere muziekgezelschappen gebrachte
muziek. Dit alles met een vrije entree in
het decors van het prachtige Park van
Kasteel Genbroek. 

Aangezien dit allemaal luisterpubliek
was, was de opbrengst voor de opbouw

en inrichting van het park niet meer toe-
reikend. 
Helaas, maar  zonder enige financiële
steun is dit traditionele concert niet
meer mogelijk. 
Jammer dat er weer aan een culturele
traditie in Beek een einde is gekomen.   

Einde Parkconcert

Vanuit het sportpark De Carmel,
Blooteweg (6191 EM) te Beek 
organiseert het wandelkomitee
Caesar op zondag 14 juni a.s.
voor de 22ste maal 
haar inmiddels bekende
HEUVELLANDWANDELTOCHT. 

Door de natuurgebieden van Beek,
Spaubeek en Schinnen in de wandeling op te
nemen is het weer gelukt om met afwisselende parcoursen,
zowel mooie vergezichten als bospassages, een mooie tocht
samen te stellen. 

Het ruime aanbod van verschillende afstanden, te weten 
8 - 12 - 16 - 20 en 25 km, zullen zowel de geoefende als de 
gelegenheidswandelaar aanspreken. 
De starttijden zijn: 7.30 – 14.00 uur voor de 8 - 12 en 16 km, 
de 20 en 25 km vertrekken tussen 7.30 en 12.00 uur. 
Het inschrijfgeld is conform de afspraken binnen de Koninklijke
Wandelbond  regio Limburg. 
Heeft u interesse in deze Heuvellandwandeltocht, wees dan op
14 juni aanstaande tijdig in Beek. 
Voor nadere inlichtingen:  MATH HULST tel. 046-4371790 en
LAMBERT BERGERS tel. 046-4373623  
of www.avcaesar.nl en op zondag 14 juni 046 - 4378390.

22e HeuvellandwandeltochtIVN Spau-Beek

VOORJAARSWANDELING 
LEMIERS, VAALSBROEK 
EN HARLES

IVN Spau-Beek  wandelt  zondag 17 mei
2015.

Deze ca. 14 km. lange voorjaarswandeling voert
ons langs het Romaanse zaalkerkje van Oud-
Lemiers naar kasteel Vaalsbroek, door Raren en
het Vijlenerbosch naar Harles en terug naar
Lemiers. 
Tijdens de wandeling kan men genieten van
fraaie 
uitzichten,  mooie vakwerkhuizen en een grafheu-
vel uit de bronstijd. De pauze is in het hoogste
bergcafé van Nederland, ’t Hijgend Hert.

De wandeling start om 09.00 uur met eigen ver-
voer vanaf de parkeerplaats van het
Gemeentehuis Beek aan de Raadhuislaan 9
6191 KA  Beek.
Chauffeurs ontvangen een routebeschrijving (af-
stand 30 km.).
Ook kan worden gestart vanaf de kleine parkeer-
plaats naast de kerk van Lemiers.

We bereiken Lemiers via de Rijksweg N278 van
Maastricht naar Vaals. In Lemiers  bij de kerk aan
de linkerkant verlaten we de Rijksweg en parke-
ren even verder naast de kerk.

Inlichtingen: René Vroomen, tel. 0475-483404 en
www.ivnspaubeek.nl
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IVN Spau-Beek

“Eten uit en
in de natuur”
met IVN Spau-Beek

Op zondag 14 juni, tussen
12.00 en 16.00 uur 
organiseert IVN Spau-Beek een
“Open Dag” in combinatie met
een veldpicknick. 

Deze staat in het teken van 
“Eten uit de natuur”. 
We zijn hiervoor te gast in de tuin
van de familie Buskens, Dorpstraat
93 in Spaubeek.

Naast de mogelijkheid om 
verrassende gerechten uit de natuur
te komen eten, wil het IVN u graag
laten zien wat zij als organisatie zoal
doet. Via ‘mini-excursies’ gaat u op
zoek naar zoogdierensporen of 
vogels en leert u een en ander bij
over wilde planten. 
Leer de bijzondere wereld van de
natuur ontdekken door een micro-
scoop of bij een heuse bijenstal.
Voor de aanschaf van een nestkast
of insectenhotel kunt u in de
“Groene Winkel” terecht, waar ook
interessante boekjes, spellen of 
andersoortige hebbedingetjes’ te
koop zijn.

Wilt u aan de picknick meedoen,
waarbij o.a. heerlijke soepen,
pesto’s en salades worden 
geserveerd, zorg dan dat u tussen
12.00 en 14.00 uur aanwezig bent.
Meld u in dat geval vóór 1 juni aan,
via betaling van € 5,- p.p. 
op rekening nr. 
NL97RABO 0146550080, 
t.n.v. IVN afd. Spau-Beek, onder
vermelding van “Eten uit de natuur”.

Wilt u niet mee-eten, maar wél 
meedoen aan een van de vele 
activiteiten die het IVN die middag
organiseert, of gewoon een 
consumptie gebruiken in de natuur,
loop dan gerust even binnen. 

U bent van harte welkom.

Foto’s Loe Bergers
in beeld
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• AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

- Lederwaren 
van Bear Design

- Noveenkaarsen

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s

4
veur de pas en
4

veur de sjpas

voordeuren     garagedeuren     horren

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

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

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
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www.zel f rouwdrukwerkbestel len.nl

De vergaderagenda van vandaag be-
staat uit elf agendapunten, waarbij
agendapunt zes; “Vaststelling bestem-
mingsplan verplaatsing supermarkt
Jan Linders Markt 1 naar Maastrichter-
laan 22-26 te Beek.” wel eens de pu-
bliekstrekker kan worden. 

Na de traditionele opening door de
voorzitter volgt agendapunt 2; 
spreekrecht burgers, waar burgers
gebruik kunnen maken van het spreek-
recht. Beide in- sprekers hebben een
link met agendapunt 6, t.w. de heer G.
Castelijn van de gelijknamige winkel
aan de markt en de heer Janssen van
de firma Suyderland, de eigenaar van
het ‘Jan Linders’ pand.

Agendapunt 3; 
aan de Raad geadresseerde 
stukken, wordt hamerslag.

Agendapunt 4; 
vaststellen van de besluitenlijst
vorige vergadering; eveneens 
hamerslag. 

Agendapunt 5; 
gewijzigde Gemeenschappelijke Re-
geling Regionale Uitvoeringsdienst
Zuid Limburg, wordt teruggetrokken. 

Dan volgt agendapunt 6; 
Vaststelling bestemmingsplan ver-
plaatsing supermarkt Jan Linders
van Markt 1 naar Maastrichterlaan
22-26 te Beek. 
Een fractielid van de fractie PB geeft
aan door omstandigheden NIET deel te
nemen aan de discussie bij dit agen-
dapunt. 
De VVD fractie heeft nog geen oordeel
maar wel vragen; hoe denkt men om te
gaan met de verkeerssituatie als Lin-
ders naar de Maastrichterlaan gaat
verhuizen; de B.A.C. Branche Advies
Commissie, wat doet deze en welke rol
speelt deze commissie? 
BBB- NDB geeft aan dat de winkel Jan
Linders in Beek moet blijven. 
De fractie van CDA vraagt zich af wat
de gevolgen zijn als de verhuizing zou
worden uitgesteld en zij ziet de klanten
die in de toekomst op de Maastrichter-
laan ‘moeten’ gaan winkelen nog niet

een twee drie naar de markt lopen om
de resterende boodschappen daar in
te kopen. Trouwens zij ziet ook dat de
‘markt – winkels’ onder de verhuizing
van Jan Linders zullen ‘lijden’. Zij con-
stateren verder dat de Raad nog geen
onoverkomelijke bezwaren heeft aan-
gedragen tegen een aanhouding van
het voorstel om het dossier nog even
aan te houden. 
De fractie PB vindt de verhuizing een
goed initiatief ook v.w.b. de mogelijke
uitbreiding van werkgelegenheid en
zou dan ook meteen de omgeving van
het gemeentehuis inrichten om een
‘loopje’ te creëren naar de markt.
SBB vindt het kinderachtig dat Jan
Linders heeft aangegeven dat ze bij
een negatief besluit van de Gemeente
over een verhuizing naar de Maastrich-
terlaan, Beek helemaal zullen verlaten. 
Dan de reacties van de verantwoorde-
lijke wethouder van “Kernen en Om-
geving; hij ziet het niet zitten het
dossier nog langer aan te houden voor
de Gemeenteraad, er moet gehandeld
worden! We hebben alle informatie die
nodig is al aan de Raad gegeven,
dus!? 
Volgens de wethouder van economi-
sche zaken, (de burgemeester zet nu
even deze pet op en het voorzitter-
schap van de Raad wordt tijdelijk over-
genomen door de fractieleider van
BBB-NDB) is leegstand van een pand
aan voorschriften gebonden en als on-
derbouwing van een snelle verhuizing
door sluiting van het dossier schiet hij
allerhande cijfertjes en procenten over

de tafel van koop- stroom onderzoe-
ken. 
CDA vraagt een schorsing van de ver-
gadering en komt later met een motie
waarin gevraagd wordt om met alle
partijen nog eens in gesprek te gaan
om een nog groter draagvlak te heb-
ben.
Er ontstaat binnen de raad een discus-
sie die helaas af en toe kant noch wal
raakt. 
De wethouder van kernen en omge-
ving voorziet geen verkeersproblemen
bij een verhuizing naar de Maastrich-
terlaan en ontraadt CDA de motie. 
De wethouder van economische
zaken spreekt van een onnodige
motie. De motie van CDA wordt met de
nodige stemverklaringen verworpen. 
Dan wordt het voorzitterschap van de
Raad weer overgenomen door de bur-
gemeester en gaan we weer verder
met de agenda. 

Agendapunt 8; 
opstellen groenbeleid- en beheers-
plan 2016-2024, hamerstuk.

Agendapunt 9; 
kredietvotering onderhoud brug 
St. Jansgeleen, hamerstuk.

Agendapunt 10; 
Ontheffing ingezetenschap 
wethouder Hovens; hamerstuk.

Dan nog de rondvraag en de sluiting,
twee tikken met de hamer en de rust
keert weer in de raadszaal.

Tribunes Plebes XXIII-IV MMXV George Stevens
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Handelsstraat 34a

Ons nieuwe adres: 

Handelsstraat 34a

6135 KL Sittard

046 - 437 23 38

info@janssengrafimedia.nl

www.janssengrafimedia.nl

Wij zijn verhuisd!

Sittard

Na lang beraad hebben we de knoop doorgehakt 

en worden de verhuisdozen ingepakt.

Er wordt nog gewerkt, geverfd en verbouwd,

maar het voelt al bijzonder vertrouwd.

Apart, maar met meerdere bedrijven in één pand,

zijn wij nu hier bereikbaar voor onze klant.
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Op zaterdag 6 en zondag 7 juni vindt bij
Victorian House Antiques & Art,
Musschenberg 30 in Spaubeek de
Antiekbeurs “Antiek aan huis” plaats. 
Verzamelaars en liefhebbers van antiek
kunnen genieten van de aangeboden schat-
ten in een aangenaam decor. 

Antiekwereld: meubelen, gebruiksvoorwerpen, de-
coratie, juwelen, zilverwerk, oude boeken, brons,
beeldhouwwerken, gravures, glaswerk, keramiek,
Oosterse kunst,.... Gepassioneerde verzamelaars
en liefhebbers zullen in de verzamelingen menige
zeldzame en unieke stukken ontdekken. 
De Antiekbeurs ademt dan ook de geschiedenis
van verschillende eeuwen: ieder object staat voor
een bepaalde periode, een stijl of een ‘way of life’. 

Openingstijden:
zaterdag: 11:00 tot 18:00 uur
Zondag:   11:00 tot 18:00 uur
Toegang is gratis

Een 6-tal gerenommeerde internationale antiquairs
uit binnen- en buitenland, presenteren samen een
volledig palet van stijlen en tijdperken. 

2 hoogtijdagen
voor antieklief-
hebbers in Beek

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

14 t/m 17 mei Europees nachtwachters en torenblazerstreffen en 45 jarige jubileum burgercomité 
Beek – Gundelfingen.

17 mei Vriendenviering met Kamerkoor Concertato, St. Hubertuskerk Genhout
21 mei Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
24 mei Likkepottrip
24 mei Opluistering door Mannenkoor Beeker Liedertafel van Memorial Day te Margraten, 14.00 uur
28 mei  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
29 mei Concert van Mannenkoor Beeker Liedertafel met het Amerikaanse Rutgers University Glee 

Club Choir in het Asta Cultuurcentrum. 20.00 uur
30 mei Gala concert vd Kreeke Brass Band Limburg in Astatheater, aanvang 20.00 uur
5/6/7 juni Hoffeesten in De Geverikerhof
14 juni 22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
14 juni Straatkermis, 13.30-18.00 uur, locatie Keulsteeg/Hofstraat Neerbeek org. Buurtver. ’t Kepelke.
20 juni Beek Zingt. Zing mee op het plein achter de kerk (Achter de Beek). 

U bent de ster van de avond. Entree gratis. Aanvang 20.00 uur.
25 juni  Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
27 en 28 juni Zomerlicht Festival bij park Genbroek met o.a. zangeres Lisa Lois
28 juni Straatrommelmarkt van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Mergelakker te Spaubeek
17 t/m 21 aug. KinderVakantieWerkBeek 2015
29 augustus Kwajongconcours Fanfare St. Caecilia Spaubeek
28 augustus Feesttent Genhout WIR SIND SPITZE, Sitichting GenOut Samen
29 augustus Kelder Zolder Markt van Mannenkoor Beeker Liedertafel.

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

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

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

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

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

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

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

beurs in het Asta Cultuurcentum van 10.00 uur tot 14.00 uur.
7 november   Kroningsavond van de 64e Lichtkoningin in Asta Beek om 20.30 uur
15 november    Vriendenviering met Gemengd Koor Crescendo, St. Hubertuskerk Genhout
19 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
25 november Kledingbeurs Damescomité fanfare St. Caecilia Spaubeek
26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
13 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, van 10.45 uur-17.00 uur. Gemeenschapshuis Neerbeek. 

Toegang is gratis.
17 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum Beek, 20.00 uur
20 december Vriendenviering, St. Hubertuskerk Genhout
20 december Kerstconcert. Mannenkoor Beeker Liedertafel, Asta Cultuurcentrum Beek, 20.00 uur

2016
3 januari Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en Gem. Koor Beeker Koorzang Asta, Beek
13 maart Paasveejaarmarkt Beek
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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.

Grenzenloos Beek
Beek is tijdens het Hemelvaartweekeinde een beetje het historisch centrum van Europa.

Grenzenloos en internationaal. Van donderdag 14 tot en met zondag 17 mei vormt onze

gemeente het decor van het Europese nachtwachters- en torenblazerstreffen. 

Ongeveer 300 nachtwachters en torenblazers van 67 dorpen en steden uit negen

landen zorgen dan voor een middeleeuws sfeertje in Beek. Met veel spektakel. 

Zoals een historische stoet. Een sprookjesachtige fakkeloptocht. Een middeleeuwse

markt met oude ambachten. Volop vuur tijdens Magic Night. Optredens van de 

vrouwenband Reïncarnatus. Voordrachten met zang en dans, ringsteken, lanssteken,

spectaculaire  paardenritten door metershoge vlammen en optredens van de torenblazers

in de toren van de Martinuskerk. Het programma is trouwens veel te uitgebreid om alle

onderdelen op te sommen. Er worden enkele duizenden bezoekers verwacht.

Het programma wordt georganiseerd door onze eigen Baeker Kleppermen en het 

Burgercomité Beek-Gundelfingen. Dat is niet zomaar. De vriendschapsbanden tussen

Beek en het Beierse Gundelfingen an der Donau staan tijdens het weekeinde ook

centraal. Die jumelage bestaat 45 jaar en de oprichting van onze Kleppermen vloeit voort

uit die stedenband. Gundelfingen had al z’n nachtwachters. Een groepje enthousiaste

Beekenaren besloot die geweldige traditie, om de middeleeuwse bewakingsdiensten 

op gezette tijden weer gestalte te geven, over te nemen. Onze gemeente kende die

nachtwakers in vervlogen eeuwen immers ook. Zo werden de Kleppermen een feit.

Onze vriendschapsband met Gundelfingen is in 45 jaar uitgegroeid tot een hechte en

breedgedragen band tussen de inwoners, vele verenigingen en het gemeentebestuur.

Met grote regelmaat vonden in die jaren uitwisselingen plaats tussen carnavals-

verenigingen, zangkoren, handbalverenigingen, tennisverenigingen, harmonieën, 

schutterijen, kerkbesturen en kerkkoren en scouting. Enkele duizenden Beekenaren

hebben inmiddels kennis kunnen maken met de cultuur, het ondernemersklimaat en de

tradities van Gundelfingen. Over en weer heeft dat zichtbare effecten gehad. Een paar

voorbeelden? Onze wandelroutes voor nordic walking. De samenwerking van bedrijven

in ondernemersverenigingen en het besturen van verenigingen, heeft Beek nieuwe 

inzichten opgeleverd in Gundelfingen. 

Ik besef dat het grote woorden zijn, maar Beek en Gundelfingen zijn ook voorlopers als

het gaat om een stukje verbroedering in Europa. De jumelage ging vijftien jaar na het

einde van de Tweede Wereldoorlog van start. Veel wonden waren nog vers. 

Gundelfingen en Beek besloten niet meer achterom te kijken maar aan een nieuwe 

toekomst te werken. En vooral samen te werken. Dat werpt nog steeds z’n vruchten af.

Dat moeten we blijven koesteren en daar moeten we met z’n allen trots op zijn.

Burgemeester Ralf Krewinkel

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

De burgemeester geeft in
zijn columns zijn mening
over de meest uiteen-
lopende ontwikkelingen 
in Beek. Maar met zijn 
columns wil hij zich toch
vooral op de mensen 
richten. Want de gemeente
is er tenslotte voor de 
inwoners. Ook voor u dus.
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Kent u iemand die een lintje verdient?
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samen-

leving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achter-

grond. 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, via tel.nummer 046 – 43 89 222 of

info@gemeentebeek.nl. De medewerker die de lintjes

behandelt, 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 tij-

dens de zogenoemde ‘lintjesregen’ voor Koningsdag wordt

uitgereikt? Dien dan vóór 1 juli 2015 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.

Kent u iemand die een lintje verdient?

In het afgelopen jaar kregen 12 inwoners van de gemeente Beek een Koninklijke onderscheiding,
oftewel ‘lintje’. Burgemeester Ralf Krewinkel reikte namens onze Majesteit de Koning 10 lintjes
uit tijdens de lintjesregen op 24 april jl. De 2 andere gedecoreerden ontvingen het lintje tijdens
een andere bijzondere gelegenheid. Stuk voor stuk mensen met persoonlijke bijzondere
verdiensten voor de samenleving. 
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Zwemmen met extra begeleiding
Voor mensen die extra begeleiding nodig hebben in het

water of mensen die hulp nodig hebben bij de verzorging

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

hierbij gaan om mensen met een lichamelijke beperking,

mensen die aan het revalideren zijn of mensen die begelei-

ding krijgen van een fysiotherapeut. Er is een tillift aanwe-

zig  en ook bestaat de mogelijkheid om met een speciale

rolstoel het water in te rijden via een hellingbaan. Het

water van het zwembad is 31 graden. Het aanbod 

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

11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur in zwembad 

De Haamen in Beek. Vooraf aanmelden is noodzakelijk

ivm een intakegesprek over de gewenste begeleiding en/

of zorg. Meer informatie via  Guus van de Leemput, bereik-

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

Carrousel nu ook via de Wmo
De Carrousel is een programma voor mensen met een 

ondersteuningsvraag, mensen met een aanbod vanuit de

Wmo of mensen die zorg en/ of begeleiding van een 

zorgaanbieder krijgen. Bijvoorbeeld via Centrum WenG, 

OZOdoeikmee, Daelzicht, Pergamijn, Orbis GGZ of SGL.

De Carrousel vindt iedere donderdag plaats in Sportland-

goed De Haamen. Het programma bestaat uit een 

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

wisselend programma met in de ochtend verenigingssport,

verdedigingssport of gezonde lunchbereiding. In de middag

kunnen de deelnemers kiezen uit zwemmen i.c.m. spel of

een creatieve activiteit. Alle activiteiten worden begeleid

door professionals met ondersteuning van vrijwilligers.

Meer informatie via Arend te Velde, bereikbaar op  

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

Inloopochtend beweegmakelaar
Wilt u meer informatie over de sport-  en beweegmogelijk-

heden in Beek? De ‘beweegmakelaar’ helpt u graag. 

Elke woensdagochtend is er inloop op Sportlandgoed 

De Haamen (De Haamen 1, Beek) van 10.00-12.00 uur.

Ook kunt u telefonisch informatie inwinnen bij 

Vivian Boesten-Dijkstra via 046 - 43 89 222 (bereikbaar op

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend) of neem

per mail contact op via info@gemeentebeek.nl.

Sportintegratiedag 2015
Op Tweede Pinksterdag, 

maandag 25 mei, vindt de 

jaarlijkse sportdag voor mensen

met een beperking plaats. 

De organisatie is in handen van

VV Caesar, met ondersteuning

van gemeente Beek. Diverse

Beekse verenigingen dragen

weer hun steentje bij om deze

sportdag tot een succes te

maken. De sportdag wordt 

gehouden op de velden van

Sportlandgoed De Haamen en

start om 10.00 uur. Meer infor-

matie via Dennis Pantekoek,

bereikbaar op info@vvcaesar.nl

of 06 - 54 61 41 46.
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Een totaal overzicht van het
sport- en beweegaanbod
voor mensen met én zonder
beperking is te vinden op
www.dehaamen.nl.

Contactpersonen: 

Giselle Smeets, 

programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen 

Vivian Boesten-Dijkstra, 

verenigingsconsulent Gemeente Beek 

Beide contactpersonen zijn bereikbaar 

via 046 – 43 89 222 of info@gemeentebeek.nl

Jeugdsportprogramma’s met extra begeleiding
De sportprogramma’s Sportmix en Choice  4  sport bieden

sport- en spel activiteiten voor kinderen tussen de 8 en 

12 jaar met ontwikkelingsproblemen zoals AD(H)D of ASS

(Autisme Spectrum Stoornissen). Aan bod komen o.a. ont-

wikkelen van motorische vaardigheden, leren omgaan met

regels, bevorderen van zelfbeheersing,  weerbaarheid,

doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. De lessen

worden verzorgd door Stichting Choice4Sport en vinden

plaats in de sporthal van De Haamen op woensdagmiddag.

Meer informatie en aanmelden bij Choice 4 Sport via 

06 - 17 79 17 78 of 06 - 53 74 70 43 of

info@choice4sport.nl.

Gezondheidsmarkt met fittesten
Donderdag 21 mei organiseert Fontys Sporthogeschool

i.s.m. Vivantes en gemeente Beek een gezondheidsmarkt

voor 55plussers. Bezoekers kunnen gratis meedoen aan

een fittest, er zijn diverse beweegclinics en infostands met

informatie over bewegen en gezondheid. Iedere bezoeker

ontvangt een bon voor een Smoothie die ter plekke vers

gemaakt wordt. De gezondheidsmarkt is gratis te bezoe-

ken en duurt van 15.00-17.30 uur. Locatie: wijksteunpunt in

Huize Fransiscus (Vivantes), Om de Toren 1 Beek. 

Gratis proefles handboogschieten
Kom kennis maken met handboogschieten op maandag-

middag van 13.30-15.30 uur. De lessen worden verzorgd

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

plaats in de sporthal van Sportlandgoed De Haamen. Ie-

dereen (met of zonder beperking) is van harte welkom om

drie gratis proeflessen te volgen. 

Aanmelden voor de proeflessen kan bij Sjef Frijns 

via  06 - 51 40 26 00 of info@frijnsphoto.nl.

Momenteel publiceert de gemeente haar officiële 

bekendmakingen wekelijks in huis-aan-huisblad 

Trompetter/Maas- en Geleenbode. Het gaat om be-

kendmakingen en kennisgevingen van vergunningen,

verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van

het gemeentebestuur. Dat gaat veranderen. Vanaf

1 juni 2015 publiceert de gemeente Beek de officiële

bekendmakingen alleen nog digitaal op de landelijke

website www.overheid.nl. Voor overige nieuwsberichten

en gemeentelijke informatie zijn de website

www.gemeentebeek.nl en de gemeentepagina’s in de

Nuutsbaeker de aangewezen media.

Via Overheid.nl kunt u zich met uw postcode en huis-

nummer abonneren op de gratis attenderingsservice. 

U krijgt dan de bekendmakingen uit uw directe 

woonomgeving toegestuurd. U bepaalt zelf de straal

van het zoekgebied. 

Wilt u de officiële bekendmakingen na 1 juni 2015 per

post ontvangen? Neem dan contact op met de 

gemeente via tel.nummer 046 – 43 89 222.

Het gemeentehuis is gesloten op:

- maandag 4 en dinsdag 5 mei

- donderdag 14 en vrijdag 15 mei

- maandag 25 mei

Gewijzigde 
openingstijden 
 in mei

Officiële bekend-
makingen vanaf 
1 juni 2015 alleen
nog digitaal
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Mei:
Mantelzorg café Beek

Thema: Voorjaarswandeling 

Een mooie wandeling omgeving  Beek. Genieten en een

praatje maken. Duur wandeling ongeveer 1,5 uur. 

Afsluiting met een drankje.

Woensdag 20 mei  van 13.30 tot 16.00 uur. 

Verzamelen  MFC  Molenstraat 158, Beek om 13.30 uur.

Juni 
Mantelzorg café  Beek

Thema: Mantelzorg en Ouderenmishandeling
MFC Molenstraat 158 Beek

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan je denkt. 

Hierbij gaat het niet altijd om fysiek geweld, maar ook b.v.

financieel misbruik. Meestal wordt het veel te laat herkend. 

Woensdag 10 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Vooraf aanmelden is voor alle bijeenkomsten noodzakelijk. 

U kunt zich rechtsreeks aanmelden voor een themabijeen-

komst op onze website. 

Voor informatie over mantelzorg  kunt u contact opnemen

met:

Maarten Wehrens/ Roel Heijink, 

Partners in Welzijn/ Steunpunt Mantelzorg WM

Telefoon: 046-4288060/ e-mail: mantelzorg@piw.nl

Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Ook dit jaar organiseert het Steunpunt Mantelzorg Beek van Partners
in Welzijn diverse themabijeenkomsten voor mantelzorgers in de 
gemeente Beek. Al deze themabijeenkomsten vinden plaats in 
MFC Molenberg, Molenstraat 158 Beek. 

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek

Biologische bestrijding
Zomereiken worden preventief bespoten met het biologi-

sche bestrijdingsmiddel Xentari. Dit preparaat is alleen

schadelijk voor rupsen en is ongevaarlijk voor mensen. Om

toch geen enkel risico te nemen is besloten alleen ’s

avonds laat en ’s nachts te spuiten, m.u.v. de locaties waar

uitsluitend overdag gewerkt kan worden. Mensen die een

gemeentelijke eik bij hun huis hebben staan wordt voor de

zekerheid aangeraden om de ramen te sluiten. De werk-

zaamheden kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken.

Ook op particulier terrein
De bespuiting zal worden uitgevoerd op alle zomereiken

binnen de bebouwde kom en op drukbezochte locaties bui-

ten de bebouwde kom. De gemeente neemt ook eiken op

particuliere percelen mee, mits vermelding heeft plaatsge-

vonden in het gemeentelijk “orderboek bespuiting EPR”.

Voor aanmelding van zomereiken op particuliere percelen

kunt u contact opnemen met het gemeentelijk meldpunt,

info@gemeentebeek.nl of via tel. 046 – 43 89 222.

Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups en

de bestrijding ervan op www.gemeentebeek.nl. 

Bestrijding eikenprocessierups weer van start
De gemeente Beek start vanaf half mei met de preventieve bestrijding van de 
eikenprocessierups. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal dit ongeveer 2 weken duren.
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is

er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot

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

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

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en

meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn 
Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens

Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046-428 80 60

Webadres: www.vrijwilligerscenrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

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

Een greep uit het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale:

• Vrijwillige dierenverzorger (V1458)

Wij zoeken vrijwilligers die  2 katten, 4 kippen en haan, 5

Ouessant schapen en 3 Tamworth varkens dagelijks wilt

voeren en verzorgen. Deze werkzaamheden vinden

plaats in de ochtend tussen 9.00 – 12.00 uur en in de

middag tussen 16.00 – 17.00 uur.

• Docent Nederlands M/V (V1472)

Wij zijn per direct op zoek naar  een docent Nederlands

M/V die creativiteit heeft bij het aanleren van de Neder-

landse taal. Lesdagen: maandag en vrijdag van 9 tot 12 uur.

• Chauffeurs busje Vivantes (V1461)

Dagelijks zijn ouderen afhankelijk van vervoer om voor

dagbesteding gehaald en gebracht te worden. Onze vrij-

willige chauffeurs werken zeer zelfstandig en maken

maandelijks een rooster. Van een vrijwilliger wordt ge-

vraagd om een maal per week ouderen, die soms demen-

terend zijn, moeilijk lopen of van een rolstoel afhankelijk

zijn, te halen en te brengen. 

• Begeleider sport- en beweegactiviteiten De Haamen
(V1454)

Actieve, enthousiaste vrijwilliger met affiniteit voor sport

en bewegen gevraagd. Voor de begeleiding van sport- en

spelvormen voor volwassenen met een lichamelijke- en/

of verstandelijke beperking in een sport-zorgprogramma

op Sportlandgoed de Haamen.

• Ondersteuning bieden bij Dagcentrum de Dagbeeker
(V1399)

Voor Dc de Dagbeeker in Beek zijn we op zoek vrijwilli-

gers om cliënten te begeleiden tijdens activiteiten. Binnen

de DC Dagbeeker zijn veel verschillende mogelijkheden

voor vrijwilligerswerk.

Bij dit vrijwilligerswerk ondersteunt u cliënten en mede-

werkers. Dit kan zijn tijdens creatieve activiteiten, sporten,

ondersteunen bij markbezoek etc.
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ALTIJD

MOOI

WEER!

GRATIS parkeren
64 winkels onder 1 dak 

GRATIS kinderopvang

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

Word gratis 
bekend!

MAKADO’S-OPEN-PODIUM
VERENIGINGEN, OPLEIDINGEN, SPORTCLUBS, MUZIEK- EN DANSSCHOLEN OPGELET!

Makado-Beek biedt u in ons jaar van beleving een gratis podium om uw vereniging, opleiding,
sportclub, muziek- of dansschool extra aandacht te geven.

Interesse? Mail uw gegevens (het liefst met foto's of een filmpje) naar:
info@makadobeek.nl (o.v.v. OPEN PODIUM)

meer info op pagina 12 in deze Nuutsbaeker 
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