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Van de Redactie
November 2014, we staan voor de laatste maand van
dit jaar. Een jaar waarin weer veel gebeurd is.
We hebben stilgestaan bij gebeurtenissen en
bijzonderheden. Telkens zijn we ook vooruit blijven
kijken. Daar immers wacht op ons wat komen gaat.
Ook nu weer een zekere mate van onwetendheid,
ongerustheid misschien. Wie zal het zeggen?
In deze editie probeert ons gemeentebestuur in een extra bijlage heldere
informatie te geven over de veranderingen die vanaf 1 januari 2015 ingevoerd
worden met betrekking tot ons zorgsysteem. Veel vragen schijnen nog niet
beantwoord te zijn. Participeren is een mooi woord, maar het moet wel
passen in de mogelijkheden. Neemt u rustig de tijd om de geboden informatie
in u op te nemen.
Er is inmiddels ook weer een nieuwe Lichtkoningin gekroond; zij is symbool
voor licht in donkere dagen.
Een welgemeende dank aan de ondernemers en bedrijven die telkens hun
medewerking verlenen aan de ‘Vakantiepas’ in Beek in Beeld gebracht.
U vindt verder uitnodigingen voor verschillende kerstconcerten die u beslist
meenemen naar een fijne tijd en die u mogelijke beslommeringen doen
vergeten.
Het belang van bewegen kan niet genoeg onder de aandacht worden
gebracht. Er is dan ook hiervoor een royaal aanbod.
De Brandweer geeft handige tips voor uw kerstversiering tijdens de komende
feestdagen.
Een Nuutsbaeker vol met informatie en activiteiten die de moeite van het
lezen meer dan waard zijn.
Veel plezier weer met deze editie en neem alles zoals het komt.
Wiel Heijnen, eindredactie
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST
MOGELIJKE AANDACHT VOOR U VERZORGD.

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

Kijk ook eens op onze website!
www.slagerijveugen.nl
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KRONING LICHTKONINGIN 2014
Alvorens de 63e Lichtkoningin haar opwachting maakte in het
Asta Cultuurcentrum, werd eerst afscheid genomen van de
62e Lichtkoningin Cynthia Wachelder en de 4 Hofdames Eline
Senden, Celien Brands, Lynn Gorissen en Nikky Ritterbeeks,
die door Voorzitter Wim Essers namens het Lucia-Comité,
maar ook namens de Beekse gemeenschap bedankt werden
voor hun inzet voor de Beekse St. Lucia-traditie.
Als blijk van waardering en dank ontvingen zij bloemen en
van de vele aanwezigen een welgemeend applaus. Dank gold
ook aan hun ouders, voor hun medewerking, meebeleven en
prettige samenwerking.
De Kroningsavond werd verder in een gezellige sfeer met muziek voortgezet.
Het programma voor Lichtkoningin en Hofdames is
in hoofdlijnen als volgt:
- Zaterdag 29 november 2014
de H. Mis in St. Laurentiuskerk in Spaubeek om 19.00 uur
- Zondag 30 november 2014
de H. Mis in St. Hubertuskerk in Genhout om 09.30 uur
- Zondag 7 december 2014
de H. Mis in Kapel in Geverik om 10.00 uur
- Zondag 14 december 2014 de Kroningsmis
in de St. Martinuskerk te Beek om 10.15 uur

Op 8 november jl. werd de 63e Lichtkoningin door
voorzitter Wim Essers aan de
aanwezigen in het Asta Cultuur Centrum
voorgesteld, waarna
Burgemeester Ralf Krewinkel,

Anouk Pisters

de 19 jarige
wonende te Neerbeek, tot de
63e Beekse Lichtkoningin kroonde.

Want waar het Comité voor de organisatie zorgt, zijn het met
name Lichtkoningin en Hofdames die het uitdragen en door
hun persoonlijke inzet, vorm en inhoud geven.
Dit alles brengt ons tot de overtuiging dat de Sinte Lucia-viering ook in de huidige tijd een sociaal- maatschappelijke en
Culturele meerwaarde voor de gehele Beekse Gemeenschap
is en toekomst heeft, ook gezien de grote en spontane publieke belangstelling. De ondervonden medewerking van en samenwerking met anderen is voor ons een stimulans, ons daarvoor te blijven inzetten.
Namens het Lucia Comité,
Wim Essers, voorzitter.

Na de Basisschool Neerbeek en het
Graaf Huyn college studeert Anouk nu
aan het CIOS Sittard. In allerlei sporten
is zij actief, zoals judo, zwemmen, spelsporten, racketsporten en turnen.
Een bezige bij. Al vanaf haar 10e jaar
handbalt zij bij BFC te Beek. Nu ook
actief met het trainen van een jeugdteam.
Vindt het verder leuk te werken met
kleine kinderen vandaar haar keuze
PABO volgend jaar.
Ook werden er die avond 4 nieuwe
Hofdames voorgesteld die Lichtkonigin
Anouk, zullen assisteren en begeleiden.
Dit zijn: Kiki Bohnen uit Beek,
Claire Frissen uit Neerbeek,
Sanne Schoonbrood uit
Genhouten Maayke Timmers uit
Spaubeek.
3
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De Fysiotherapeuten
Kring Beek:
samen voor kwaliteit

Nieuw:

Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek
• Snel advies bij sportblessure?
• In het weekend online al een
afspraak maken?
• Fysiotherapeutische begeleiding
voor sportverenigingen?
Fysiotherapeuten Kring Beek
organiseert het sportspreekuur te:
Neerbeek: Fysiotherapie GCN
Beek
: Kuijs Fysiotherapie

Heropening
Multi Functioneel
Centrum Spaubeek
Na enkele maanden zeer intensief werk is het hernieuwde
Multi Functioneel Centrum Spaubeek een feit. We zijn zeer
trots op het resultaat en we kunnen verenigingen en particulieren nu een mooie en praktische locatie aanbieden.

Er hebben reeds verschillende activiteiten
plaatsgevonden maar de
OFFICIËLE RECEPTIE
van deze HEROPENING vindt plaats
op zaterdag 29 november aanstaande
van 19.30 tot 21.00 uur
met aansluitend een gezellig samenzijn.
Graag nodigen we iedereen uit om een kijkje
te komen nemen.
Bestuur Multi Functioneel Centrum Spaubeek

Foyer voor:

Voor meer informatie:

www. sportspreekuurbeek. nl
www. fkbeek. nl

Foyer na:
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Paul en Helma 50 jaar
Lang geleden is het ooit gebeurd.
1964 schreef men toentertijd.
Ja toen heeft Paul zijn Helma
al geschaakt
En dat heeft hun tot heden ten dage
veelal verblijd.
Anno 2014 samen zittend op ’n benkske
Tevreden likkend aan een heerlijk ijs,
Zo houden zij een gouden evenwicht
heel lang in stand.
Zolang dat is,
is er verder echt niets aan de hand!
Gefeliciteerd, het ga u goed.
Lik rustig verder en doe slechts
dat wat dagelijks moet!

Blikvanger

50 jaar geleden

Gezelligheid kent geen tijd

Vlucht in de toekomst

Open :
Vrijdag - 13.00 - 20.00 uur
Zaterdag - 10.00 - 17.00 uur

Interieur
&
Advies

Zondagen in november
16 - 23 - 30
11.00 - 17.00 uur
Carmelstraat 5, 6191 VR Beek
 046 - 437 27 02
www.hertogen.nl
5
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Elsstraat 26 • 6191JW Beek • Tel. 046 - 426 35 03

Onze merken zijn:

Inleiding

Tumble ’N Dry, Rumbl, Feetje,
D-Rak, Blue Seven, Uncle Bill,
Moodstreet.
Meld u aan op facebook voor onze nieuwtjes

• 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

Ador e Bell

December actie

Hair & Beauty
Combinatiebehandeling Hair & Beauty:
Haren wassen, knippen en drogen in combinatie met
Manicure inclusief NCM soak off lak gel
voor slechts
€ 40,Idem met model föhnen (i.p.v. drogen)

vanaf

Nachtwacht ‘De Baeker Kl e
bij gelegenheid 17. Sächs i

€ 48,-

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ was door haar collegae Die Zwönitzer Nachtwächter en het Kulturamt van de
Stadtverwaltung Zwönitz uitgenodigd om acte de présence te geven bij gelegenheid van het in de titel genoemde
oogstdankfeest 2014. De banden tussen de Beeker nachtwachters en Stadt Zwönitz bestaan al sinds 2006. In dat
jaar namen De Baeker Kleppermen deel aan het Europees
Treffen van nachtwachters en torenblazers in Zwönitz. En
de hieruit gegroeide contacten zijn zo hecht gebleken, dat
gezocht werd naar een mogelijkheid om deze te vernieuwen en te versterken. Die mogelijkheid deed zich bij het
genoemde feest voor en met drie personenauto’s, zeven
nachtwachters, vergezeld door vijf echtgenotes, werd
Zwönitz bezocht.
Zwönitz
Dit is een kleine stad
van ca. 18.000 inwoners gelegen in Saksen
op ca. 620 km vanaf
Beek.
Nabije grote steden zijn
Zwickau, Chemnitz en
Dresden.
Ook hier zijn gemeentelijke herindelingen doorgevoerd, want de oude
stad Zwönitz telt ca.
7.000 inwoners, ongeveer evenveel als Beekcentrum.
De Stadtverwaltung had
Hotel Ross in Zwönitz, das ‘ Ältestes
voor De Baeker KlepGasthaus Sachsens’ anno 1537
permen kamers geremet op de voorgrond de historische
serveerd in het oeroude
‘Postmeilensäule’ op de Markt
Hotel Ross (anno 1537),
centraal gelegen aan
het marktplein en wat uiteraard ook belangrijk was, de stad
betaalde de kosten van logies en verdere verzorging!
Daartegenover stond uiteraard wel de actieve deelname aan
een erg intensief meerdaags programma.

Informeer ook naar andere combinatiemogelijkheden met
december voordeel!
Uitsluitend op afspraak in december op de maandagen en
dinsdagen.

Openingstijden:
Ador e Bell Hair & Beauty
Raadhuisstraat 11A
6191 KA Beek
Tel.: 046 850 75 80
E-mail: info@adorebell.nl

6

Ma 08.00-14.00u
Di 08.00-20.00u
Wo 08.00-18.00u
Do gesloten
Vrij 08.00-20.00u
Za 07.00-13.00u

De geschiedenis van Zwönitz in meerdere plaquettes op een
kerkhofmuur (foto Jos Eggen)
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l eppermen’ bezocht ‘die alte Bergstadt Zwönitz’
s isches Landeserntedankfest 26-28 september 2014
Wat viel op? De stad heeft veel van haar oude bebouwing,
vaak vakwerkhuizen, weten te bewaren. De openbare infrastructuur – straten, plantsoenen enz. – waren zeer goed verzorgd. De inwoners zijn trots op hun woonplaats en dat bleek
o.m. uit een zgn ‘Wall of Fame’, waarop in een groot aantal
plaquettes de geschiedenis van Zwönitz is zichtbaar gemaakt. De stad heeft verder haar nachtwachters goed bedacht en voor hen het aloude wachthuis, de zgn. Fronveste,
herbouwd en beschikbaar gesteld.

demonstreerden hun vakkennis, makers van typische streekgerechten presenteerden hun producten en lieten passanten
proeven, ruiken, voelen en uiteraard kopen. De geur van bekende en onbekende kruiden verspreidde zich tussen de kramen. Op podia presenteerden zich muziekkorpsen, volksdansgroepen, jeugdverenigingen, kleine draaiorgelshow enz.
Was op zaterdag de belangstelling al buitengewoon groot, op
zondag werd, onder zonnnige weersomstandigheden, een record gebroken door de opkomst van tienduizenden bezoekers.

Wat ook opviel was de samenstelling van de bevolking. Na ‘die
Wende’ was sprake van een sterk
verouderde bevolking. Daarna nam
de werkgelegenheid en de welvaart
– en ook het welzijn’- zodanig toe,
dat de jonge mensen het weer aandurfden om kinderen te nemen en
om in de dorpen rond Zwönitz een
huis te bouwen of te kopen. Het
krioelde er van de jonge kinderen,
die onder meer in een groot aantal
crèches werden opgevangen.
Oogstdankfeest
Zwönitz kreeg in 2013 de organisatie toegewezen van het 17.
Sächsisches Landeserntedankfest,
waaraan ook gekoppeld was de
22. Obererzgebirgischer Pferdetag.
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in de ‘Grosser Festumzug’ in Zwönitz.
Hoewel in de afgelopen edities van
Men ziet de geweldige belangstelling voor dit evenement (Foto Theo Vranken)
deze feesten hiervoor een draaiEen voorzichtige raming kwam tot een bezoekersaantal op
boek was ontwikkeld, probeert elke plaats hieraan toch eigen
beide dagen van tussen de 40 en 50 duizend belangstellenden.
specifieke accenten toe te voegen. In Zwönitz waren het
Alle activiteiten waren gratis toegankelijk. Voor de zondag
vooral de eigen verenigingen, instellingen en samenwerstond uiteraard de Grosser Festumzug centraal. Prachtig verkingsverbanden die zich presenteerden. Dat gebeurde op disierde oogstwagens, dansende en zingende groepen, vele
verse podia en pleintjes in het stadje. Ook de kerken – veelal
paarden, antieke tractoren, enz. pronkten. En middenin al dat
protestants, maar zeker ook katholiek- speelden hierop in
schoons klepperde Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in gemet specifieke diensten, tentoonstellingen en concerten,
zelschap van collegae uit Zwönitz, Thum, Schwartzenberg en
o.m. Die Nacht der Kirchen en een Ökumenischer
Annaberg-Bucholt. Even buiten de stad werd een showproFestgottesdienst . Scholen en crèches betrokken hun leerlingramma afgewikkeld met paarden uit de hele regio. En in de
gen en de ouders van kleine kinderen bij dit gebeuren door
avondlijke uren maakten de nachtwachters en torenblazers op
met hen samen versieringen te maken, die later in de feestzaterdag en zondag hun rondes door de stad met een bezoek
stoet konden worden meegedragen en geshowd.
aan verschillende Gasthäuser.
Overal in de stad waren prachtige
Het slot op zondagavond was wel heel
versieringen aangebracht, die een reapart. De band Kick’n Rush, tijdens het
latie uitdrukten met de landbouw. Op
hele spektakel nadrukkelijk aanwezig in
vele hoeken stonden poppen opgede stad, gaf een speciaal optreden voor
steld in de traditionele drachten van
de nachtwachters in een aloud etablisde streek. Op zaterdag werd door de
sement. De band bracht Engelse en
beschermheer van het evenement, de
Ierse volksmuziek met geweldig veel
Staatsminister Frank Kupfer, de prijs
passie.
uitgereikt
voor
de
mooiste
Een buitengewone ervaring rijker werd
Oogstkroon en de meest kunstzinniop maandag de terugtocht naar Beek
ge Oogstkrans.
aanvaard.
Centraal tijdens de feesten stond de
middeleeuwse markt, die vrijwel in
Jacques Aussems, secr.
het hele centrum van de stad was opDe herbouwde Fronveste, de historische behuizing
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
gesteld. Honderden handwerkslieden
van de Zwönitzer Nachtwächter
7
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Kerstconcerten
Vocal Chord
Vocal Chord presenteert een ruim 2 uur durende Kerstshow
‘A Christmas Fantasy’, waar bekende klassiekers worden
afgewisseld met de warme kerstklanken van deze tijd.
U wordt getrakteerd op een waar wintersprookje: prachtige animaties en een in winterse sferen gehuld Asta Cultuurcentrum
Beek zullen een onvergetelijke ervaring garanderen.
Vocal Chord bestaat uit Daphne Ramakers, Lien Haegeman,
Rob Meijers en Pascal Pittie: vier Limburgse operazangers die
klassieke muziek en popmuziek in elkaar laten versmelten.
Data Kersthows Zaterdag 6 december
Zondag 7 december
Vrijdag 12 december
Plaats

Asta cultuurcentrum Beek, markt 6A

Aanvang

Start 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Kaarten

€ 15,00 Voorverkoop
€ 17,50 Kassa

Kaarten zijn te verkrijgen via:
- info@vocalchord.nl of telefonisch via 06 - 1349 6554
- schoenherstellerij Hub en Wilma Hoedemakers Beek
- Castelijn mode Beek

Deze actie kan niet gecombineerd worden met andere acties.

8
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Vrijwilligersplatform Beek

De bijdrage van vrijwilligers aan de samenleving is van groot belang. Vrijwilligerswerk vergroot de leefbaarheid en
bevordert de zelfredzaamheid van mensen. Vrijwilligers worden niet voor niets
ook wel ‘het cement’ van de samenleving genoemd. De gemeente Beek vindt
het belangrijk goed zicht te houden op
wat er leeft binnen de vrijwilligersorganisaties. Daarom is in 2001 het vrijwilligersplatform in het leven geroepen.
Eerder heeft u via “De Nuutsbeaker” al
met ons kunnen kennis maken. Wij willen deze kennismaking uitbreiden. Het
vrijwilligersplatform wil graag via de
nieuwsbrief van uw eigen vereniging/
stichting terecht komen bij alle vrijwilligers.
De leden van het Vrijwilligersplatform
komen uit verschillende maatschappelijke sectoren zoals: sport, welzijn en zorg,
wijkraden, senioren en cultuur. Hier
onder enkele citaten van de leden van
het Vrijwilligersplatform Beek uit het interview in “de Nuutsbeaker”:
Herman Teiwsen: ‘Als vrijwilligersplatform zijn wij kort gezegd het gemeentelijk aanspreekpunt voor vrijwilligers.
Doordat we allemaal in een andere sector van de samenleving actief zijn, heb-

ben we gezamenlijk een grote achterban
en weten we wat er onder de vrijwilligers
leeft. Hierdoor kunnen we de gemeente
van advies voorzien over het vrijwilligersbeleid.”
Jack Heuts vult aan: “Het is niet zo dat
wij als leden namens bepaalde specifieke verenigingen zitting hebben in het
platform. Het is op persoonlijke titel en
we behartigen het algemeen belang van
vrijwilligerswerk.”
Lei van Oostrom blikt terug op de geschiedenis van het platform. “In 2001 is
het vrijwilligers- platform opgericht.
Onze belangrijkste taak in de beginjaren
was het organiseren van de uitroeping
‘Vrijwilliger van het jaar’. In de loop der
jaren hebben we steeds meer een algemene adviesfunctie gekregen, wat we
zeker als een verbetering zien.”
Eric Caanen voegt toe: “We mogen
meepraten over diverse beleidszaken
die vrijwilligers aangaan. Onze opmerkingen en adviezen zien we ook vaak
terug in de stukken. Ondanks dat ons
advies in principe niet bindend is, worden we zeker serieus genomen.”
Rieni van Mulken: “We zien dat het vrijwilligerswerk de afgelopen jaren is ver-

anderd. Het wordt steeds moeilijker om
vrijwilligers voor bijvoorbeeld bestuursfuncties te vinden. Tegenwoordig hebben mensen vaak geen behoefte meer
aan al te veel langdurige verplichtingen,
naast een drukke baan en druk gezinsleven. Des te belangrijk om zorgvuldig om
te springen met de belangen van vrijwilligers.”
Wij hopen twee keer per jaar middels uw
eigen nieuwsbrief of als bijlage daarvan
onze bijdrage met u te delen. We hopen
dan een vraag/probleem/suggestie vanuit uw vereniging/stichting bespreekbaar te maken of toe te lichten. Men
dient er wel rekening mee te houden dat
het platform geen problemen voor u of
uw vereniging gaat oplossen. Dit zult u
uiteindelijk toch zelf moeten doen. Wat
wij wel kunnen is u adviseren of u in
contact brengen met de juiste persoon.
Door uw probleem of oplossing te delen
kunnen anderen meedenken aan een
oplossing of hoeven zij het wiel niet zelf
uit te vinden.
Vragen en of opmerkingen kunt u mailen
naar Vrijwilligersplatform@gmail.com of
contact opnemen met Tom Eijkelenberg,
Beleidsadviseur Welzijn / verenigingsconsulent van de gemeente Beek,
telefoonnummer 046 4389222.
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Achter de schermen van

Als fervente muziekluisteraar van rockmuziek vond het ik een hele eer om een
band te interviewen die over een paar
uur hun eerste CD single zou gaan presenteren. Ik kon me voorstellen dat niet
ieder bandlid de tijd zou nemen om mij
te woord te staan. Voorafgaande aan
een optreden staat je hoofd wellicht niet
naar een interview met de Nuutsbaeker.
Maar niets was minder waar. Ik werd opgevangen door de oprichter van de
band de Beekenaar Jax Kraal. Jax zat in
een vergaderruimte van ’t Auwt
Patronaat met gitarist Jan en leadzanger
Raymond. “Waauw”, meteen drie van de
negen leden. Dat was voor mij reeds

10

voldoende. Jax stelde voor dat hij de
rest van de bandleden ging halen. “Als
dat niet mogelijk is”, was mijn antwoord,
“dan ben ik met dit aantal ook al meer
dan dik tevreden”.
Jax kwam terug met Daniel zanger en
gitarist, Hen basgitarist, Eddy synthesizer, Brian tekstschrijver en de zangeressen Kelly en Anita.
De hele band compleet. Het viel me natuurlijk meteen op dat de tekstschrijver
als bandlid werd genoemd. “Wij zijn de
enige band die een bandlid in het publiek heeft zitten”, verklaarde Jax.
Het feit dat de tekstschrijver bij de band
hoort en allen om de tafel zaten gaf voor
mij meteen de saamhorigheid aan.
Tegenover mij zaten 7 heren en 2 dames
als één groep vrienden.
De band maakt eigen muziek waarin een
verhaal wordt verteld, het verhaal van de
fictieve rockster Rikky Rokker. Rikky
Rokker staat voor de droom van elke
muzikant. De ups en downs, liefde en
verdriet en een happy end zijn verwerkt
in de diverse zelf gemaakte songs. Dit
alles verpakt in een stevige doses rockmuziek; countryrock, poprock, hardrock
en ballads.
Jax Kraal vertelde dat hij met
het idee is begonnen. Toen de
band waarin hij drumde
(Avalon) definitief ophield te
bestaan, kreeg hij ruimte om
zijn idee voor een rockmusical
verder te ontwikkelen. Hij
zocht muzikanten met een muziekverleden en waarvan hij
wist dat ze ook graag rockmuziek maken. Jax kende Jan als
muzikant bij Avalon, maar ook
privé zijn ze al 40 jaar bevriend.
Zo ging het balletje rollen; díe
muzikant kent die muzikant en

2 bandleden zijn zelfs collega’s van elkaar. Twee bandleden zijn vader en
dochter. Jax en Kelly Kraal, de twee
Beekenaren uit de band. Jax kende de
uit Schotland afkomstige tekstschrijver
Brian ook al voor het ontstaan van de
band. Brian werd gevraagd de reeds bestaande teksten te bekijken en zo werd
hij als negende bandlid toegevoegd.
Zangeres Anita bevestigt dat ze inmiddels een hechte vriendengroep zijn.
Reeds zeven jaar wordt er een keer per
week gerepeteerd. Maar het voelt niet
als verplichting zoals bij een vereniging.
De betrokkenheid naar mekaar is groot.
Zanger Raymond voegt hier aan toe, dat
als hij een week niet heeft kunnen repeteren hij last van stress heeft. Natuurlijk
zijn er af en toe strubbelingen of onenigheden, maar omdat ze vrienden zijn worden zaken naar mekaar uitgesproken.
Gitarist Daniel biecht op dat hij de aanleiding van deze avond is. Hij wilde de
opnames die de band had, graag tastbaar maken. Door sponsoring en het
geld dat de band met optredens heeft
verdiend werd er een clip opgenomen
en een CD single geproduceerd.
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The Rikky Rokker Experience
De kern van de band wordt gevormd
door de liefde voor muziek. Hun eigen
werk, waarin ze hun emoties leggen,
waarin ze hún verhaal vertellen. Een verhaal waarin iedere muzikant zich zal herkennen of zoals de schotse Brian zegt:
“Rikky Rokker is a lot of people”. Tevens
is de muziek voor jong en oud. Dit moge
ook blijken uit de leeftijden van de 9
bandleden die varieert van 23 jaar tot 62
jaar.

De band is er trots op dat ze hun CD
single release in ’t Auwt patronaat
mogen doen. De eigenaren Huub, Els en
zoon Kevin hebben de band goed geholpen en vinden het geweldig dat The
Rikky Rokker Experience hun zaal heeft
gekozen om de eerste CD single te presenteren.
En dan is het bijna zover. De band gaat
zich omkleden en ik begeef me naar de
zaal waar inmiddels familie en vrienden,
genodigden en vele Beekse muziekliefhebbers aanwezig zijn.
Met trots presenteert Jax de clip en
wordt de eerste CD single aan een van
de sponsoren overhandigd. De band bedankt familie en iedereen die hen geholpen heeft. En dan….

Start de band The Rikky Rokker
Experience. Anderhalf uur lang luister ik
naar de verhalen van Rikky Rokker. In de
opzwepende rockmuziek hoor ik de problemen van Rikky, in de ballades voel ik
zijn verdriet en zijn frustraties. In de opzwepende rock en roll voel ik het optimisme en het doorzettingsvermogen
van Rikky en wat mij vooral meeneemt is
het enthousiasme van de 8 bandleden
op het podium. Zij spelen niet Rikky
Rokker, ze zíjn Rikky Rokker.
En hoe het uiteindelijk afloopt met Rikky
Rokker……? Kijk en luister zelf. Bezoek
de site www.rikkyrokker.nl of facebook
The Rikky Rokker Experience en bekijk
de videoclip Hooked.
Sylvie Gulikers
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Tribunes Plebes XVI-X- MMXIV
Er zijn jaarlijks veel Gemeenteraadsvergaderingen, maar een van de belangrijkste is toch altijd weer de raadsvergadering waarin de begroting van een
bepaald jaar en/of meerjaren begroting
op de agenda staan.
Vandaag staan er buiten de begroting
nog enkele punten als hamerstuk op de
agenda, maar er resteert in principe alleen dus de begroting. Cijfers, toekomstvisies en argumenten worden door de
ene partij gepresenteerd en door de
ander partij weer bekritiseerd en dat alles
onder het ‘genot’ van soms verhitte discussies, geoorloofde en ongeoorloofde
interrupties, ingediende amendementen
en ingediende moties. Soms is het een
Poolse landdag soms een slijtageslag.
Door het vroege aanvangstijdstip, 16.00
uur, is de publieke tribune eigenlijk vooral
bezet door de hulptroepen van het College in de vorm van ondersteunend personeel van de Gemeente zelf. Om een en
ander in goede banen te leiden zijn er
door de voorzitter richtlijnen opgesteld
om de boel ordelijk te laten verlopen.
Alle vijf de partijen in de Raad krijgen in
de eerste termijn de gelegenheid om
(zonder interruptie vanuit de raad) hun
eigen epistel voor te lezen i.c. hun stellingen te deponeren en vragen te stellen
over de begroting etc., hierna kunnen de
verantwoordelijke wethouders, dus het
college, de vragen dienaangaande beantwoorden.
In een volgende tweede ‘termijn’ krijgen
we dan reactie van fractie op fractie op
reactie totdat iedereen tevreden is met
het eindoordeel, zeg maar alle te nemen
besluiten. Voor dit verslag zijn de termijnen I en II gecombineerd weergegeven.
BBB/ NDB bijt als grootste partij de spits
af. Enkele one- liners uit het betoog; In
Beek hoort iedereen erbij. In Beek tel je
mee, in Beek doe je mee! De rol van de
Gemeente zal in de toekomst verschuiven van regisseren naar faciliteren. De
begroting is sluitend en de aandacht
voor de dorpskernen dient te worden uitgebreid. Als we vandaag de problemen
van morgen niet aanpakken zitten we
morgen met de problemen van vandaag.
CDA beklimt nu het podium en vertelt
ronduit dat ze het niet altijd eens zijn met
het College. Het moet anders, juist nu!
De voorgenomen/gedwongen bezuini-

gingen (tot 10% in vier jaar) worden genomen bij veelal kleine projecten die de
leefbaarheid van Beek nadelig kunnen
beïnvloeden. Wij moeten ook geen sociale systemen gaan ontwrichten en informatie is macht, informatie delen is kracht.
Verder zit het CDA nog steeds met de
kwestie; digitalisering van de Gemeentelijke informatie naar de bewoners. Kies
voor een leefbaar Beek i.p.v. een beleefbaar Beek.
Hierna is het de beurt aan PB.
De fractie staat heel even stil bij de wereldproblemen maar constateert hierna
met voldoening dat in Beek veel maatschappelijke activiteiten samen worden
aangepakt. PB wenst de uitvoering van
de overige fasen van het project Keutelbeek snel af te handelen. Zij dienen een
motie in mede ondertekend door
BBB/NDB en SBB waarin het College
wordt verzocht om bij de uitvoering van
het toekomstige beleid de belanghebbenden betrokken te houden.
SBB staat te trappelen om het Gemeentehuis minder te gebruiken voor ‘wereldse’ activiteiten en droog te leggen.
De Gemeente heeft volgens haar ook
een voorbeeldfunctie op het gebied van
alcohol gebruik. Ook informeert ze of er
al kontakten zijn met ouders van OBS de
Kring over een eventuele ouderbijdrage
aan het scholierenvervoer naar Genhout.
Zij dient een eigen motie in.
De eenmansfractie VVD zit met vraag of
de uitdrukking de her- overwegen of herijken hetzelfde is maar zucht uiteindelijk
“what’s in a name”. Hij constateert dat er
in de afgelopen periode bakken met geld
naar de sport zijn gestuurd ( was wel een
unaniem raadsbesluit) en stelt voor om
bepaalde geplande bezuinigingen niet
door te voeren maar het geld uit de pot
van het Levensbomenbos te halen. Hij
dient voor deze ‘move’ een amendement
in. Ook komt de VVD nog met een motie.
Nu iedere fractie zijn zegje heeft gedaan
hebben de verantwoordelijke wethouders, waar onder ook de wethouder/burgemeester in hun termijn de gelegenheid om de aan hun gestelde vragen te
beantwoorden en om hun beleid toe te
lichten of te verdedigen.
Wethouder Wierix is trots dat de financiële ontwikkelingen van de Gemeente
t/m 2018 een sluitende begroting geeft,
maar dat elke besluit over bezuinigen op

George Stevens

meer plekken pijn doet.
Verder hoort een discussie over de liquiditeit niet in een kostenbudget/begrotingsbeslissing thuis. De post onvoorzien
blijft deel uit maken van de kostenopstelling en de huidige OZB verhoging is
marginaal, de woonlasten worden gehandhaafd op het Limburgs gemiddelde.
Wethouder Hovens zit met zeer grote
technische en financiële problemen als
bewoners van de Stegen nu bij de Keutelbeek een trajectwijziging wensen. De
Raad meldt dat alle scenario’s met de
betroffenen eerder en vele malen al afgestemd en goed bevonden zijn, dus nu
niet meer ‘toegeven’.
Wethouder van Es, de verantwoordelijke persoon voor o.a. de ‘Zorg’ en ‘Cultuur’ binnen de Gemeente meldt dat er
t.a.v. het scholierenvervoer voorlopig
niets verandert, de Gemeente betaalt.
Alle bezuinigingen treffen cultuur-maatschappelijke instellingen, wij moeten hun
prikkelen zelf mogelijke bezuinigen te
ontdekken c.q. geld binnen te halen i.p.v.
altijd aan te kloppen bij de Gemeente
voor geld.
Wethouder/ burgemeester Krewinkel;
de bezuinigingen van bijv. de kermis
wordt ingegeven door dalende bezoekersaantallen, een dalende interesse en
een nog geringere waardering voor de
kermis. Over de overgang naar de digitale wereld worden er aanpassingen in
de motie van CDA voorgesteld.
Als burgemeester is hij als zodanig verantwoordelijk voor de veiligheid binnen
de Gemeente.
CDA vraagt naar de veiligheid voor de
toeschouwers bij Beek for Speed.
De burgervader stelt dat er op veiligheidsgebied alles maar ook alles is afgedekt en dat alle disciplines zowel in de
lucht als op de grond de hoogste graad
van veiligheid in acht nemen.
Hierna volgt nog een discussie die hoog
oploopt maar gelukkig eindigt met ‘gezond verstand’.
Zowel agendapunt 6; 2e Bestuursrapportage 2014 als agendapunt 7; (meerjaren) begroting 2015-2018 wordt met
meerderheid der stemmen aangenomen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

www.zelfrouwdrukwerkbestellen.nl
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BBO toernooi 2014
Zondag 12 oktober klokslag 10.00 uur
was het dan eindelijk zover. Onder het
genot van de beats van “Tell her baby
baby baby baby I’m on fire” en “I like
to move it, move it” druppelden onze
eerste sportieve gasten de hal binnen.
Na een kort welkomstwoordje ging de
muziek een standje hoger en vlogen de
beentjes in de lucht voor een gezamenlijke warming-up.
Even rekken, even strekken, wat huppelen op de plaats, benen los, armen los
en gaan met die banaan.
Speelden we in de voorgaande edities
steeds met hetzelfde duo, deze keer
werd elke speler in elke wedstrijd gekoppeld aan een andere speler.
Geprobeerd was om steeds een koppel
te vormen dat qua sterkte ongeveer gelijk was aan het duo aan de ander kant
van het net.
Soms waren het vier geroutineerde spelers die elkaar op de knieën probeerden
te krijgen en ging het hard tegen hard.
Soms kreeg de geoefende speler een
onervaren medestander en was het zijn
of haar taak om de beginner te helpen
en te begeleiden.

Het waren soms hele aparte combinaties; mannetje-vrouwtje, groene smurfdebutant, jongeren-en de iets oudere
jongeren onder ons, fanatiek-relaxed….
alles en iedereen speelde met elkaar en
tegen elkaar. Boven het gekreun en gesteun klonk met grote regelmaat een
schaterende lach en we hebben alleen
maar blije gezichten gezien. Voeg daar
nog eens bij dat er geen blessures te betreuren waren, dan zijn wij als organisatie héél tevreden en mogen we ook deze
derde editie als geslaagd bestempelen
en gaan we ons vol goede moed storten
op de editie 2015!
Hannie Bijen Bokaal 2014
De Hannie Bijen bokaal is een wisselbokaal die binnen BCG Beek wordt uitgereikt aan iemand die we eens een keer
extra in het zonnetje willen zetten omdat
hij of zij zich op een bijzondere wijze gemanifesteerd heeft binnen de vereniging. Misschien omdat hij of zij op sportief gebied hoog gepresteerd heeft maar
misschien ook wel omdat iemand op
een hele andere wijze een bijdrage levert
binnen onze vereniging.

De Hannie Bijen Bokaal mag het komende jaar gaan pronken bij een junior lid.
Een junior lid dat al een aantal jaartjes
met veel enthousiasme komt spelen.
Eentje die zichtbaar (én hoorbaar) aanwezig is de hal en altijd tijd heeft om effe
gezellig te gaan keuvelen. Als je het hebt
over spontaniteit, hartelijkheid en gezelligheid dan ben je bij onze kandidaat op
het juiste adres wat natuurlijk ook wel
eens ten koste gaat van de prestaties.
Maar ach….je kunt niet alles hebben in
het leven. Het is iemand die je ontzettend kan verrassen. De ene keer is het
een wervelstorm op de baan en dan

Mudifin is een fullservice kantoor op financieel en fiscaal gebied.
Samen met ons team, een mix van 10 gekwalificeerde specialisten,
doen wij er alles aan om het financiële plaatje voor onze klanten zo
optimaal mogelijk te regelen.
U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van fiscale problematiek,
financieringsaanvragen, administratieve zaken, subsidie-aanvragen, begeleiding
en advieswerkzaamheden bij de ondernemer ter plaatse en alle werkzaamheden die
samenhangen met de salarisadministratie.
Om onze dienstverlening te optimaliseren is er iedere
eerste vrijdag van de maand een gratis juridisch inloopspreekuur bij
ons op kantoor, verzorgd door Leliveld Advocaten.
Regelmatig organiseren wij workshops waarin wij actuele onderwerpen
extra onder de aandacht brengen. Voor meer informatie over onze
dienstverlening en de actuele workshops verwijzen wij graag naar
onze website www.mudifin.nl. Mudifin, experts in accounting.
Raadhuispark 2 I 6191 AG Beek
Tel. 088-5432211 I Mail: info@mudifin.nl
14
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ineens lijkt het alsof de voeten er
geen zin meer in hebben. De ene
keer gutst het zweet in bakken
eruit (in BCG termen: “de koppakking is kapot”) en de andere keer
is er geen druppeltje te bekennen.
Maar dat vergeven we haar want
zij brengt een hoop plezier mee en
dat plezier brengt ze over op haar
clubgenoten, trainers en zelfs het
bestuur.
Als we zeggen:
Remy….
ik höb de koppakking kapot!
Remy….
het sjnapperke deit het neet!
Pak hem….pak hem…
Dan weten alle jeugdleden en de
meeste seniorleden van BCG
Beek wel over wie we het hebben.
Dat kan gewoon niemand anders
zijn dan onze altijd vriendelijke en
opgewekte
Anouk
Heugen!
Proficiat meid, we hopen nog heel
lang van je vrolijkheid en spontaniteit te mogen genieten.
Competitie 2014 – 2015
Helaas dit jaar geen seniorenteam, maar
wel drie jeugdteams. Een ervaren team
dat gaat spelen in de categorie onder 15
jaar, een redelijk ervaren team in de categorie onder 11 jaar en een beginnersteam onder 11 jaar.
Team 1: de oude rotten Anouk, Cindy,
Kim en Danique krijgen versterking van
Jesse. Zij hebben dit jaar een volledige
poule dus veel wedstrijden te spelen en
weinig weekenden rust. Aan Remy wederom de taak om de dames in bedwang te houden en Jesse te helpen
“overleven” met de meiden.
Team 2: de oude bekenden Wouter,
Siem en Bas, nieuwkomer Niels en gastspeler Mika vormen samen ons heren
jeugdteam onder 11. Mika speelt eigenlijk BC SCC in Stein maar daar was geen

team waar hij in zou passen en wij hadden een man te weinig om een team te
vormen. Omdat Mika toch al geen onbekende was bij de spelers van team 2,
werd overeengekomen dat Mika bij ons
competitie komt spelen en zijn vader
Pascal is bereid gevonden om team 2 te
coachen.
Team 3: vijf lieftallige dametjes in de
dop; Danée, Isa, Dilara en de zusjes
Annalie en Isabel vormen ons dames
jeugdteam onder 11. Vijf debutantes die
het, onder de leiding van onze nieuwbakken (maar op badmintongebied zéér
ervaren) begeleiders Pascal en Danielle
Goessens, vast heel gezellig samen
gaan hebben.
Het speelschema van onze competitiespelers is te vinden op onze website.
Zeker bij de thuiswedstrijden vinden zij

het ontzettend leuk als veel Beekenaren
en omstrekers hen komen aanmoedigen!
Nieuwe leden altijd welkom
BCG Beek staat altijd open voor nieuwe
leden. Iedereen mag drie keer gratis en
vrijblijvend komen spelen. Nieuwe leden
kunnen, als ze dat wensen, meteen instappen in de senioren recreantentraining. Junioren spelen altijd onder begeleiding, maar ook zij kunnen op ieder
moment instappen. Aanmelden van tevoren is echter wel wenselijk. Als u zich
aanmeldt, weten onze begeleiders dat
ze u kunnen verwachten. Zij houden er
rekening mee zodat ze u te woord kunnen staan, zonder dat dit ten koste gaat
van de aandacht voor de andere spelers
en u kunt meteen bij iemand terecht met
uw eventuele vragen.
Junioren trainen in de Haamen
(nieuwe zaal) op dinsdag- en donderdagavond vanaf 18.30 tot 19.30
of 20.00 uur (afhankelijk van het niveau/leeftijd). Senioren spelen op
beide dagen vanaf circa 19.30 tot
21.30 uur.
Voor meer informatie of als u geïnteresseerd bent om eens te komen
kijken of meespelen: kijk op onze
website (www.bcgbeek.nl) of stuur
een berichtje naar de ledenadministratie
(ledenadministratie@bcgbeek.nl)
15
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Succes Eerste Zwem4daagse te Beek

De eerste zwem4daagse van zwemvereniging
Becha uit Beek is succesvol geweest.
Ruim 80 deelnemers hebben vier dagen achtereen vele
banen getrokken in zwembad de Haamen.
De zwem4daagse is geopend door wethouder Van Es, de
directeur van De Haamen en de voorzitter van Becha, de
heer Beekman.

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

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

Back2Balance
Bindweefsel Therapie
Kinesiotaping
Massage
Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

NEXIA AUTOCOLOR
ALPHA 1 PARTNER

LID
SCHADE GARANT

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl

16

EUROGARANT
BEDRIJF
tel. 046 - 437 14 85
fax 046 - 437 99 99

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed
Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl
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Vervolgens was het de beurt aan de zwemmers, die in een
ontspannen sfeer vier dagen banen konden zwemmen in
verschillende afstanden.
Er waren ook andere activiteiten zoals een disco, onderwater-hockey en verschillende balspelen.
Iedere dag waren mooie prijzen te winnen met de tombola.
De lotnummers, die prijs hebben en niet zijn opgehaald,
staan op Facebook en zijn op te vragen bij het organisatiecomité.
Jong en oud heeft zich
vermaakt, heeft zijn/haar
meters gezwommen en heeft
als beloning een medaille en
een oorkonde ontvangen,
uitgereikt door wethouder
Wierikx.
Dit evenement is mogelijk
gemaakt door deelnemers,
vrijwilligers en sponsoren.
U kunt volgend jaar ook dit
evenement sponsoren, meer
informatie info@becha.nl
Foto’s: Franza Brink - Vroemen

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

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

Marlie van Es, gedipl. schoonheidsspecialiste

Loop even
binnen voor de
Kerstbestellijst
vanaf 8 december 2014

Aldenhofstraat 3 • Neerbeek • 06 - 538 731 25
e-mail: info@beautycaremarlie.nl • website: www.beautycaremarlie.nl

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering
17

november 2014 NB - no. 10:Layout 1

30-10-2014

15:41

Sprankelend Beek
Op zaterdag
van 16.00 uur tot 23.00 uur en op
zondag van 11.30 tot 17.30
Na ontvangst op gemeentehuis van de
lichtkoningin zal er een lampionnenop-

Pagina 18

- zaterdag 13 en zondag 14 december -

tocht, met medewerking van Beekse basisscholen, plaatsvinden van het gemeentehuis naar de kerk alwaar de lichtkoningin de opening zal verrichten.
Door een druk op de knop zal de Burg.
Janssenstraat en Achter de Kerk veran-

deren in een feeëriek verlicht feestterrein.
In de Burg. Janssenstraat zullen voor de
jeugd tegen kindvriendelijke prijzen kermisattracties geplaatst worden. De
Beeker ondernemers in beide straten
zullen hun deuren open hebben en hun
producten en specialiteiten aanbieden.
Ook andere ondernemers en individuen
zullen er een grote variatie aan producten en kunsten tonen.
Bijgaand de tekst op website Beek
Bloeit`,
Ooit de was het de bedoeling om de Sint
Leciemarkt ten bate van de ondernemers
te organiseren, maar de laatste jaren is
dit tot zekere ergernis en grote verbazing
van de ondernemers veranderd.
De ondernemers van de Burgemeester
Janssenstraat en Achter de Kerk hebben nu de koppen bij elkaar gestoken en
de handen uit de mouwen om in het
kader van Belevend Beek een nieuw
evenement op te starten, namelijk
Sprankelend Baek.

Time to relax……
Gun jezelf ook een mooie, frisse
en goed verzorgde huid.
Laat je adviseren over wat voor jouw
huid het beste is en maak je wensen
kenbaar.
Samen maken we een passend plan
voor een optimaal resultaat.
Maak tijd om jezelf goed te verzorgen
en ervaar hoe aangenaam het kan zijn.

Landsteinerstraat 20
6164 XH Geleen
046-4741848

www.estheticalinda.nl
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Bij het maken van afspraak in de maand november
krijgt u gratis een paraffine handenpakking cadeau!
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in Burg. Janssenstraat en Achter de Kerk
Dit jaar zijn wij eerder begonnen om de
eerste gesprekken te voeren en contacten te leggen. Wij willen namelijk in eerste lijn Beekse bedrijven aan dit evenement laten participeren.
De bedoeling is dan ook om zo veel mogelijk ondernemers in de straat te krijgen, om een marktkraam, een blokhut of
een partytent te huren en een activiteit
te ontplooien.
Het thema van dit jaar is LICHT.
En dit wel door en ten bate van de
Beekse ondernemers.
Vorig jaar hebben wij in heel korte tijd dit
feest georganiseerd, dat tot groot succes geleid heeft.

De CWB (Culturele Werkgroep Beek)
heeft kunnen regelen dat de Kunstacademie Maastricht ons de lampions,
die door de studenten ontworpen en ge-

Sprankelend Baek
Zaterdag 13 December 2014
16. 00 - 21. 00 uur.
Zondag 14 December 2014
11. 00 - 17. 00 uur.

maakt worden om aan het Lampionfestival in Luxemburg deel te nemen, ter
beschikking stelt.
De bomen en de façaden van de gebouwen in de straat worden ook dit jaar
weer sfeervol verlicht er worden eveneens kerstversieringen bevestigd die de
straat overspannen.
Verder worden er oude ambachten gedemonstreerd.
Er zullen acteurs zijn die verhalen vertellen.
U treft er straattheater in verschillende
vormen en zoals al gezegd worden de
kinderen natuurlijk niet vergeten; denk
onder andere eens aan bungee jumping,
draaimolen, oud Hollandse spellen e.d.
De ondernemers kleden zich weer in
Dickens Style.

Nostalgische kermis, kraampjes en div. optredens

www.sprankelend-baek.nl

Foto´s van het evenement verleden jaar
zijn te vinden op
www.Sprankelend-beek.nl

IVN Spau-Beek
Zondag 14 december

Presentatie
“IN DE VOETSPOREN VAN KAREL DE GROTE”
Karel de Grote wordt terecht de VADER VAN EUROPA genoemd, gezien de grote invloed die zijn regeerperiode heeft gehad op bestuur, onderwijs, kunst, literatuur, religie en de machtsverhoudingen in Europa. Aken,
de hoofdzetel van het Frankische rijk, draagt nog veel sporen uit de tijd van Karel en zijn opvolgers. Natuuren cultuurgids Paul de Wit zal tijdens deze beamerpresentatie niet alleen de geschiedenis van Karel de
Grote belichten, maar ook de zeer interessante Jugendstil-wijk Lousberg tonen en andere architectonisch
bijzondere bouwwerken. Tevens is er aandacht voor de vele kunstwerken in de stad.
Toegang is gratis. - Aanvang 10.00 uur.
Adres:
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Christy

Ik las een tijdje geleden dat Google, Beek tot de
beste internetgemeente van Limburg benoemd.
Quote: Beek is uitgeroepen tot de gemeente die de economische kansen
van het internet het beste benut in de
provincie Limburg en daarvoor een
eTown Award ontvangt.
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Zoals hij in zijn column schrijft weten mensen die hem volgen
via Twitter en Facebook wat hem beweegt en wat hij meemaakt. Ook ik ben een van zijn trouwe volgers.
Met veel plezier (en af en toe een frons) lees ik zijn avonturen
die ik vaak vergelijk met een spannend jongensboek. Auschwitz was indrukwekkend, zijn zoon een schatje en de perikelen rondom Roda gewoon irritant.
Nu las ik een tijdje geleden iets waar ik hartelijk om gelachen
heb. Onze burgemeester heeft zich kandidaat gesteld om geveild te worden voor het goede doel: Kirchrao vuur Kirchroa.
Men kan bieden om een dagje met hem op stap te gaan. Dat
betekent ontvangst op het Gemeentehuis, met een kopje koffie en een stuk vlaai. Aansluitend een rondleiding door Beek
en Maastricht Aachen Airport.
Quote van burgemeester
Krewinkel: Een prachtige
actie waar ik graag aan
meedoe. Overigens zelfde
aanbod ook gedaan aan
Beekse initiatieven.

Zonder meer een mooie verdienste.
Volgens burgemeester Krewinkel is dit
vooral te danken aan de ondernemers
die gretig gebruikmaken van het internet. Uiteraard hebben de bedrijven een
groot deel in de winst, maar persoonlijk denk ik dat onze enige echte burgervader de winnende factor is. Als er
nl. iemand is die “digitaal” goed bezig
is, is hij het wel.

Door mijn bloemrijke
fantasie zie ik hem op een
podium staan, gekleed als
gladiator in zo’n strak leren
pakje, met een trotse blik in
zijn ogen.
Een veilingmeesteres
(en ik stel me bij deze
beschikbaar) met
omfloerste stem:

Een origineel cadeau voor de feestdagen?

Grappige doosjes, gevuld met pepermunt,
met de meest lachwekkende spreuken.

Een origineel cadeau voor de feestdagen?
Bezoek onze Goede Doelen Shop.
Hier vindt u de mooiste nieuwe cadeaus, voor zowel de grote als de
kleine beurs. Wij bieden kortingen van minimaal 50% op de nieuwprijs.
20
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‘Het beste hebben we bewaard tot het laatste. Deze prachtige man, in de bloei van zijn leven, kan een hele dag van u
zijn…, dames, maar ook heren, doe een goed bod.’
Nu ben ik zó vreselijk benieuwd wat een burgemeester waard
is. Hoeveel is er voor hem geboden? 50 euro? 500 euro?
Geen flauw idee.

Ik vind het wel een geweldig plan en in mijn gedachten nestelen zich een aantal Bekende Beekenaren die ook voor een
veiling in aanmerking komen.
Sluit uw ogen en stelt u zich voor: Het podium in het Asta.
Een voor een komen ze naar voren. De BB’ers, Ralf, Thijs,
Maurice, Peter, Jack, Herman en nog veel meer beruchte
namen. Als klap op de vuurpijl geven ze een waanzinnige
playback van The Village People met hun hit YMCA. Een uitzinnige massa die joelt en klapt. Fluitconcerten, verlekkerde
blikken. Vrouwen die in katzwijm vallen bij het zien van zoveel
mannelijk schoon.
Zou ik bieden? Zo ja, hoeveel zou ik bieden? En op wie zou ik
bieden?
Mmm, moeilijk!
Nogmaals zie ik in gedachten dat grote podium met onze
Beeker hunks, glimmende spieren, verleidelijke sixpacks,
donkere vurige blikken…, en dan open ik mijn ogen.
Ze zeggen wel eens, a dirty mind is a joy forever en voor heel
even was ik een gelukkig mens, want ik zou inderdaad bieden. Op wie? Dat zeg ik niet, maar wie me goed kent weet
dat wel.
Dus, burgervader, het initiatief is absoluut briljant. Regelt u de
boys, dan verzorg ik de PR. Maak ons, de vrouwelijke bevolking van Beek, eens een dagje helemaal gek!
Rest me de zin voor december:

Je bent nooit volledig gekleed
zonder glimlach.

Bezoek onze Goede Doelen Shop!
Speciale openingstijden:
- Zondag 23 november en zondag 14 december
van 13.00 tot 17.00 uur.
- Donderdag 27 november en donderdag 18 december
van 18.30 tot 21.00 uur.
- En vanaf heden t/m 22 december ook op de
speelgoed-inbrengdagen:
Elke maandag van 10.00 tot 14.00 uur
en elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
De volledige opbrengst komt ten goede aan de
Speelgoedbank en wordt besteed aan onze kinderen.

Tissue-boxen met hartverwarmende spreuken.
Ons adres: Geenstraat 32a in Geleen.
(Zijstraat van de Henri Hermanslaan)

Schitterende decoraties.

Als u de Geenstraat inrijdt ziet u aan de rechterkant een school
liggen. Bij de garages rijdt u in en dan door de ijzeren poort het
schoolplein op. Hier kunt u de auto gratis parkeren.
Bij de deur naar beneden is onze bel.
21
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Proefdagen bij Stichting
Kinderopvang Ubbeltje
Kennismaken

Maak kennis met Stichting
Kinderopvang Ubbeltje en laat
uw kind gratis proeven van alles
wat we te bieden hebben in
onze opvang. Ubbeltje verzorgt
al meer dan 40 jaar kleinschalige kinderopvang in Beek voor
kinderen in de leeftijd van 0 -13
jaar.

Wilt u met uw kind(eren) kennis komen maken met
Ubbeltje en een kijkje komen
nemen in één van onze groepen in het dagverblijf of de
buitenschoolse opvang? We
heten u van harte welkom!
We bieden de gratis proefdagen aan in de maanden
november en december.

De kracht van Ubbeltje ligt in de
kleinschaligheid van de opvang.
Het kleine aantal groepen en
medewerkers maakt dat er snel
een vertrouwensband opgebouwd kan worden. Een betere
voorbereiding op de basisschool kan uw kind niet hebben!
We willen vooral dat uw kind zowel in
het dagverblijf als bij de buitenschoolse
opvang plezier beleeft en ervaringen op
doet die de moeite waard zijn.
Onze uitdaging is er iedere dag voor te
zorgen dat uw kind in een veilige en uit-

Is uw interesse gewekt?
Mail (info@ubbeltje.nl)
of bel ons (046-4373407) en
vraag naar de verdere details.
dagende omgeving leeftijdsgenootjes
kan ontmoeten, samen kan spelen en
zich kan ontwikkelen.
Dit kan op onze prachtige buitenspeelplaats of in de gymzaal, maar ze kunnen
ook lekker in de zandbak spelen of tuinieren in onze tuin.

Contact
Stichting Kinderopvang Ubbeltje
Openingstijden: 7.30 u. – 18.00 u.
Op de Windhaspel 4a, 6191 LC Beek
T 046 - 4373407.
E info@ubbeltje.nl
www.ubbeltje.nl

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

voordeuren

garagedeuren

horren

Schuttersstraat 26 c Beek
T: 046-436 29 29 info@julescourage.nl
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Goedgekeurde pasfoto’s

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

4 veur de sjpas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

4 veur de pas en

CK SH UYS B
A
M ABAK & KADO... E E K
E
G T TABAKSPECIAALZAAK
PASFOTO SERVICE
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Adelante en De Haamen gaan samenwerken in
doorontwikkeling aanbod aangepast sporten

Op woensdag 22 oktober jl. hebben Silvio van Gool, directeur/bestuurder van Stichting De Haamen en Jean-Paul Essers, voorzitter Raad van
Bestuur van Adelante een intentieovereenkomst getekend voor een intensievere samenwerking op het gebied van sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit gebeurde in het bijzijn van wethouder Thijs van Es (sociaal domein),
gedeputeerde Ger Koopmans van Provincie Limburg en Jan de Vries, directeur van MEE Nederland tijdens een werkbezoek aan De Haamen en
Adelante met als thema sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in Limburg.
Adelante en De Haamen zien kansen
samen verder door te groeien op het gebied van het sport- en beweegaanbod
voor mensen met een beperking. Met
het inzetten van de beschikbare middelen en expertise willen zij sporten en bewegen voor mensen met een beperking
of chronische ziekte stimuleren en faciliteren. Zo zullen bijvoorbeeld de sportverenigingen op Sportlandgoed De
Haamen met de specialistische kennis
van Adelante beter toegerust worden om te kunnen
omgaan met mensen met
een beperking. Ook zal binnen de beide organisaties
kennis beter ontsloten worden, om mensen zodoende
eenvoudiger te kunnen
doorverwijzen naar elkaar.
Verder zullen beide organisaties samenwerken in de
ontwikkeling van een
goede ondersteuningsstructuur voor minder valide topsporters.

laten integreren binnen de reguliere verenigingen. Met de sport-zorgprogramma’s wordt een unieke verbinding gelegd tussen gezondheid, sport en de
wijzigingen in de AWBZ-zorg en Wmo.
Met een verdere intensivering van de samenwerking met Adelante denken wij
het aanbod voor mensen met een beperking binnen Sportlandgoed De
Haamen verder te kunnen optimaliseren
en uitbreiden. Daarmee kunnen we

steeds beter inspelen op de vraag van
deze doelgroep in de regio, om in hun
eigen woonomgeving te kunnen sporten, als het even kan bij een reguliere
sportvereniging.”
Jean-Paul Essers, voorzitter Raad van
Bestuur Adelante: “Sporten en bewegen
voor mensen met een beperking of
chronische ziekte leidt bewezen tot een
betere gezondheid, optimaliseert participatie in de maatschappij en daarmee tot
een betere kwaliteit van leven. Door samenwerking met De Haamen denken wij
de Sport- en beweegmogelijkheden
voor mensen na hun revalidatie bij
Adelante sterk te kunnen uitbreiden,
waarmee we meer mensen in de gelegenheid stellen om in hun eigen woonomgeving te sporten en bewegen.”

Maurice Wierikx, wethouder Sport: “Al sinds vorig
jaar werken we samen
met 11 zorgpartners, waaronder Adelante, aan zogenoemde sport-zorgprogramma’s.
Doel is om mensen met
gezondheidsproblemen
of een lichamelijke of
verstandelijke beperking
meer te laten bewegen
en daar waar mogelijk te

23
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BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK
Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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

Vanaf 1 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.

De feestdagen staan weer voor
de deur en er zal weer volop
geshopt gaan worden.

Meer info m.b.t de brandweer kunt u
vinden:
http://www.brandweer.nl/zuid-limburg
VRIJWILLIGER BIJ DE BRANDWEER
De brandweer is regelmatig op zoek
naar vrijwilligers en organiseert 4x per
jaar een informatiedag. Voor 2014 is dit
op 6 december tussen 10.00 en 12.00
uur op de kazerne.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de brandweer onder
nr. 06-50281061 of 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/zuidlimburg/jeugd/jeugdbrandweer/

Deze maand:
KERSTVERLICHTING VOOR
BUITEN.
Over het algemeen is buiten kerstverlichting veilig, maar ongewone situaties
en onbedoeld gebruik kunnen voor bijvoorbeeld kortsluiting zorgen. Om alle
risico’s uit te bannen, doe je er goed
aan de volgende checklist bij gebruik
langs te gaan.
• Koop uitsluitend kerstverlichting voor
buiten die aan keurmerken voor veiligheid voldoen, zoals RoHS, KEMA
en IP44.
• Test de lampjes pas als je het snoer
hebt uitgerold.
• Voorkom dat de verlichting tegen een
muur stuk kan slaan. Vooral bij kerstverlichting met gloeilampjes gebeurt
dit vaak. Kerstverlichting met LEDlampjes is doorgaans stoot- en slagvast waarmee de lampjes geen water
kunnen binnenkrijgen en kortsluiting
veroorzaken.
• ‘Hang’ buiten je kerstverlichting niet
zomaar over de takken, maar leid
deze liever van de stam naar het uiteinde en weer terug. Dat geeft niet

even de weg
kwijt?

alleen een mooier effect, maar voorkomt ook beschadigingen door wind.
• Voor wie nog een lichtsnoer met
gloeilampjes heeft: als je kunstsneeuw gebruikt, spuit deze dan op
voorhand in de boom en niet als de
lampjes er al in zitten.
Mocht er toch brand ontstaan
door wat voor een rede dan ook
bel dan meteen 112 en zeg wat er
aan de hand is.
Geef je 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.

schadeherstel alle merken
Weth Sangersstraat 7
6191NA Beek
046-4572867
www.autoschadejosbogman.nl
25
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

11e jaargang nr 3 (november) 1984
….. Het Lucia comité voegt vanaf dit jaar een nieuwe taak toe
aan haar kerntaken die bestaan uit het traditioneel
organiseren van festiviteiten rond de Luciaviering, o.a met
aandacht voor zieken, gehandicapten en bejaarden.
Jaarlijks zal een thema benoemd worden dat aansluit bij
de Lucia viering maar toch een bijzondere aandacht verdient. Dit jaar zullen zij als thema voeren” De verlichting
van de hongersnood in de derde wereld, en speciaal
gericht op kinderen”. Diverse collectes en akties zullen
daarvoor gestart worden.
….. Theo van Winkel belicht de oude melkfabriek aan de
Hoolstraat.Hij constateert dat het daar goed botert.
Ook nu met de huidige situatie als dagbaeker.
….. In de rubriek “Ernst of Luim” gaat de hoofdredacteur in
op het sinterklaasfeest in de gemeente-bestuurlijke
contreien. In de raadsvergaderingen spelen de diverse
partijen elkaar de Zwarte Piet toe. (die toen nog steeds
zwart was.)
….. Jongerentoneelgroep JONTONNE uit Neerbeek heeft een
Kerststuk op het repertoire staan. Wie wil een opvoering
inhuren? Voor 75 gulden en een kilometervergoeding zit
je op de eerste rij.
….. Onze dialectman uit Nijmegen zet even de “keu”,
“verkes” en “biekes” aan de kant. Hij gaat ons met zijn
rubriek Baeker sjpraok meenemen naar het fenomeen
dorsen.(Daesje)
….. Bent u vier jaar geworden dan kunt u zich aanmelden
voor de kleuterscholen van de basisschool St. Martinus.
Dat zijn “’t BAMBINOHÖFKE’’ en “’t HUMMELKE”.
….. Wist u dat het ongebruikelijk warm is voor de tijd van het
jaar.
….. Dat de ten dode opgeschreven carnavalsvereniging de
Kwakkerte weer springlevend zijn opgesprongen. Maar

daar zijn het ook kwakkerte voor.
….. Kanarievereniging “vogelvreugd” uit Spaubeek viert feest.
Omdat ze 30 jaar bestaat. Natuurlijk tentoonstellingen,
prijzen, receptie en feest.
….. Gezien een coalitieverandering in de gemeenteraad heeft
plaatsgevonden geven de drie partijen CDA, VVD en D66
een nieuw programma van afspraken uit dat zij als
“beleidsplan”aan de bevolking aanbieden. Dank u wel!
….. In café Modern in de Stationstraat kunt u op maandag
gezellig gaan
bridgen.
….. Van de 42
advertenties vonden we deze heel
duidelijk.
….. De gemeente
heeft toestemming
gegeven tot
het beschikbaar
stellen van
gelden voor de
oprichting van
een “Stichting
Welzijnswerk Beek.”
….. De Poolse Nachtegalen , bestaande uit 58 knapen en
mannen, zal in het kader van haar concertreis door
Nederland ook concerteren in Beek. En wel in de
O.L.Vrouwekerk in Beek, op 3 december.
….. Het gemeentebestuur van Beek maakt bekend dat op
1 januari 1985 geen nieuwjaarsreceptie wordt gehouden.
….. HUUB WOUTERS dankt iedereen hartelijk voor de
overweldigende hoeveelheid mondelinge en schriftelijke
felicitaties, bloemen en geschenken ter gelegenheid van
zijn 40 jarig dienstjubileum.

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

HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG
EN WOENSDAG
AVOND
om 19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website, of bel naar:
Zorg Groep Beek BV | tel. 06 - 18 09 42 78 | www.zorggroep-beek.nl
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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.
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Scouting Beek Presenteert: ‘Superswing 2014
Voor de 21ste keer organiseert Scouting
Beek het feest SuperSwing in het verenigingsgebouw ‘Ooshaka’, o.a. ten behoeve
van de exploitatie van datzelfde gebouw.
Zaterdag 29 november om 20.00 uur,
als de deuren van het Ooshaka opengaan,
zal het feest losbarsten. Het zal weer een
Super-Swingende avond vol muziek en
'special effects' worden.
VOOR ELK WAT WILS
De opzet is, net als voorgaande jaren, gericht op een zeer breed publiek. De rock
coverband 'Lukazz' zal in de grote feestzaal voor het nodige spektakel gaan zorgen. Hier staat dan ook het swingen centraal. Een indrukwekkende lichtshow en
vele 'special effects' spelen hierbij een
belangrijke rol. In ons bruin café, kan
men in een rustige sfeer even uitblazen
van het swingen.
Wij willen bezoekers van Superswing,
die na afloop met een taxi naar elders
vervoerd willen worden, vriendelijk
doch dringend verzoeken om vóóraf
een taxi te bestellen. Dit voorkomt onnodige wachttijden aan het einde van
het feest. De muziek stopt helaas al
om 01.00 uur, (zorg dus dat je er al
vroeg bij bent!) maar jullie hebben tot
01.30 uur de tijd om jullie glazen leeg
te drinken of om gezellig na te kletsen.
Zorg ervoor dat jij kunt zeggen dat je
er geweest bent.
Be there, at SuperSwing 2014!!
Er wordt geen entree geheven en
iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

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

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

Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 437 51 40
info@bloemerievangurp.nl

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

www.vluggen.com

www.bloemerievangurp.nl

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

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

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

GROTE MATEN
KLEINE MATEN &

ALLE MATEN
."3,5t#&&,
T (046) 4371298 BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
28

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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KBO
Vogelwandeling 2014
in Kelmonderbos
Vogelgidsen: De heren H. op den Camp,
J. Worms en W. Houben
van de Vogelwerkgroep Afdeling IVN Elsloo
Datum wandeling:
woensdagmorgen 26 november 2014
Start wandeling:
om 10.00 uur
bij MFC, Molenstraat 158 te Beek
Deelname:
gratis, ook voor niet-KBO-leden

De vogelwerkgroep “de WOUW” verricht
veel soorten veldwerk. Ze tellen of ringen vogels, ze organiseren excursies of ze hangen
nestkasten op.
Deze keer maken we een wandeling door het
Kelmonderbos om vogels te ontdekken en te
bekijken en te horen. Herkennen van vogelgeluiden is lastig, maar wel uitdagend. Het
wordt geen moeilijke en lange wandeling.
Wat heeft u nodig om naar vogels te
kijken en ze te herkennen?
Als basis heeft u een goede vogelgids en een
verrekijker nodig. Als u de vogelsoort niet
meteen herkent, dan kunt u deze in uw vogelgids opzoeken. Ga eens mee met deze excursie en u zult zien dat u het spelenderwijs leert.
Daardoor krijgt u er steeds meer plezier in.

Graag opgave voor deelname bij R. Kiers.
Tel: 046 437 33 47
E-mail : roel.kiers@gmail.com
29
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WIE KENT WIE

aflevering 108

THE READ SHOP

k!
Makkelijk & leu

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

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

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

W. VAN DE MOOSDIJK SPAUBEEK

GRINDAKKER 7 - 6176 JC SPAUBEEK - TEL. 046 - 443 13 86

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl
Postkantoor

Servicepunt

Servicepunt

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY
Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur
30

AL RUIM 50 JAAR DE BESTE RESULTATEN,
OMDAT KWALITEIT NU EENMAAL MAATWERK IS.
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Voor deze maand hebben we 2 klassenfoto’s ontvangen, d.w.z. een uit 1984 en daarnaast van dezelfde groep een recente foto.
Interessant om te zien wat er vanaf 1984 tot nu gebeurd is. Staan de gefotografeerde op beide foto’s op dezelfde plaats, of is
er anno nu sprake van een andere rangschikking?
Wie kan hier meer over vertellen?
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.
Naar aanleiding van de foto van aflevering 106 in nummer 8 zijn reacties binnengekomen van
Belinda Fransen en Luuk Bovens.
Samenvattend komt er het volgende uit:
Zittend eerste rij vlnr. beginnend bij meisje
met wit t-shirt:
Monique Keulen, Luuk Bovens, Tim Guiting,
Sander Nijsten, Patrick Dreessen.
Zittend in de tweede rij beginnend met jongen in blauw t-shirt vlnr.:
Pascal van de Berg, Frank Klinkers, Miranda
van Mulken, Roger Keulers, Diana Bruls,
Belinda Fransen, Rudi Dirks, Henrico
Stevens.
Staand vlnr.: juffrouw Souren, Petra Corten,
Bianca Caanen, Stephanie ?, Eefje Maessen,
Martin Beckers, Willy Lemmens, Luc
Teunissen, Peter Claessen, Tanja Crutzen,
Michel Cobben, Roel Vrijman, Michael
Gerardu, Wendy Cobben, Pascal Herben,
Sandra Bijleveld, Remco Kanders.

www.maatwerkinrouwdrukwerk .nl
31
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Alle tandzorg specialiteiten
onder één dak
Tandartsen
Implantologen
Orthodontie
Mondhygiënsten
Tandprothetici
Tandtechnici

Telefonisch kunt u ons bereiken via nummer:

☎ 088 500 21 00
(Lokaal tarief).

SITTARD-GELEEN

BEEK

Zorgboulevard
Orbis Medisch Centrum

van Sonsbeecklaan 3a
6191 JL Beek

MAASTRICHT
Prof. Pieter Willemstraat 21-23
6224 CC Maastricht

6162 BG Sittard-Geleen

www.houbenmondzorg.nl
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BEWEGEND BEEK!
De Fysiotherapeuten Kring Beek brengt Beek in beweging.
De fysiotherapeut is dè specialist in houding en beweging.
Ieder jaar gaan bijna drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut vanwege aandoeningen aan het houdings- of bewegingsapparaat.
In de gemeente Beek is de Fysiotherapeuten Kring Beek (FKB) het gezicht van de
fysiotherapie. FKB is een samenwerkingsverband van 4 praktijken uit Beek,
Neerbeek en Spaubeek. In elk dorp is minimaal een FKB-praktijk aanwezig: in
Spaubeek de fysiotherapiepraktijken van Jos van Stokkom en Ruud Gorissen, in
Neerbeek de praktijk Fysiotherapie GCN Roel Ghijselinck en in Beek
Fysiotherapie Kees Kuijs.
Door intensieve samenwerking wordt de best mogelijke fysiotherapeutisch zorg
verleend.

Consumenteninformatie:
Wat fysiotherapie u kost, hangt grotendeels af van de manier waarop u bent
verzekerd. Fysiotherapie wordt beperkt
vergoed vanuit de basisverzekering,
maar grotendeels vanuit de aanvullende
verzekering.
Als u goed verzekerd wilt zijn voor fysiotherapie, zorg dan voor een goede aanvullende verzekering.

Fysiotherapeutische
specialisaties:
Het FKB biedt een totaal pakket aan fysiotherapeutische specialisaties zoals
kinderfysiotherapie, manuele therapie,
bekkenfysiotherapie, oedeemfysiotherapie, sportfysiotherapie en het sportspreekuur. Daarnaast zijn alle fysiotherapeuten van het FKB constant bezig met
het volgen van bijscholingen en trainingen om hun vaardigheden en kennis
verder uit te breiden.
Netwerk
De Fysiotherapeuten Kring Beek heeft
een uitgebreid netwerk opgebouwd van
samenwerkingspartners uit verschillende (para)medische disciplines: huisartsen, sportartsen, ergotherapeuten, podotherapeuten, verloskundigen,
diëtisten en psychotherapeuten
Sport- en
beweeggroepen
Op verschillende locaties
biedt FKB sport- en beweeggroepen onder begelei-

ding aan. U moet dan niet alleen
denken aan beweeggroepen
voor longpatiënten, hartpatiënten, artrosepatiënten
en diabetici maar ook beweeg- en sportactiviteiten voor ouderen of voor
mensen die gewoon op
verantwoorde wijze aan
sport willen doen.

Vergoedingen uit uw aanvullende verzekeringen gaan niet ten koste van uw
eigen risico.
UW FKB-THERAPEUT IS UW
SPECIALIST IN BEWEGEN!
Kijk voor meer info op www.fkbeek.nl
of bezoek de websites van een van de
FKB-praktijken.

33
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in beeld

Foto’s:
Franza Brink - Vroemen en vrijwilligers Vakantiepas

Wederom een geslaagde herfstvakantie voor
de leerlingen van alle basisscholen in Beek.
Met veel plezier hebben zij deelgenomen aan
allerlei activiteiten, die belangeloos door vele
bedrijven en vrijwilligers werden gerealiseerd.

H ERFST-VzoAndKagA26NokTtoIbEer
zaterdag 18 t/m

Namens de Vakantiepas bedanken wij dan ook hartelijk:
Yogapraktijk
José Swelsen
Boer Bruls - Geverik

34

IVN Spau-Beek
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Zwembad

Woon-zorg centrum

Zonder jullie
enthousiasme
was dit niet mogelijk.

35
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Kerstconcert in Neerbeek
Op zaterdag
20 december is er een
kerstconcert in Neerbeek.
Het concert begint om 20.00 uur,
is gratis toegankelijk en wordt gehouden in
gemeenschapshuis “Oos Heim”, Callistusplein 9.
Voor u zullen optreden: Jeugdkoor De Pareltjes,
Ensemble Vocal Harmony, Gemengd Koor Neerbeek
en de zeer talentvolle,
jeugdige trompettist Romano Diederen.
Het belooft een gevarieerde avond te worden, in
een voor deze gelegenheid sfeervol
aangeklede zaal.
U bent allen van harte welkom.

ELIAS

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

Het adres voor: DAMES, HEREN EN KINDEREN
Nachtmode
Ondermode
Beenmode
Foundation

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

www.klinkerswinkels.nl

36

Dames Badmode
Badmode
Huishoudtextiel
Baby kado artikelen

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Banden / Velgen
Uitlaten / Accu’s
Uitlijnen
Airco Service
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Ben jij onze vrijwilliger voor de toekomst?
Heb je wat tijd over of zou je enige tijd willen
besteden aan iets om je zelf te ontwikkelen of
gewoon aan iets wat je leuk vindt of wil je gewoon
een Beeker vereniging helpen met jouw kwaliteiten?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Ben je iemand die best iets wil organiseren, zelfstandig activiteiten zou willen ontplooien, bepaalde ideeën heeft in relatie
met een harmoniegezelschap, bepaalde onderdelen van een
vereniging zelfstandig zou willen beheren of het bestuur wil
ondersteunen in bepaalde zaken dan zijn wij op zoek naar jou!
Dit kan namelijk bij Harmonie St. Caecilia in Beek zonder
dat er direct allerlei bestuurlijke verplichtingen aan gekoppeld
zijn. Logisch is dat er wel overleg plaatsvindt met een bestuurslid. We hebben voldoende, leuke, afgebakende zaken
waarin je jouw eigen kwaliteiten en ideeën gestalte kunt geven

of nieuwe ideeën kunt ontwikkelen/uitvoeren. Te denken valt
bijvoorbeeld aan instrumentenbeheer, bedenken en organiseren van sponsoractiviteiten, werving sponsoren, werving nieuwe leden, cateringwerkzaamheden bij concerten en evenementen. Ook nieuwe ideeën en/of initiatieven zijn van harte
welkom. Je leeftijd doet er uiteraard niet toe.
We staan open voor allerlei vernieuwende suggesties
en ideeën.
Wil je hierover iets meer weten neem contact op met
dhr. J. Bosch via telefoonnummer 046-4375409,
of mail naar caecilia.beek@gmail.com,
bezoek onze website www.harmoniebeek.nl,
bezoek ons via facebook www.facebook.com/caecilia.beek
of kom eens kijken bij de wekelijkse repetitie-avond van de
harmonie op donderdagavond vanaf 20.00 uur in café Auwt
Baek (vanaf 19.00 uur repeteert de drumband).

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

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

Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
info@keulersadvocaten.nl
www.keulersadvocaten.nl
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Barrelhouse
Jazzband
Op zondagmiddag 16 november zal
de Barrelhouse Jazzband optreden
in Café de Veldwachter.
Het belooft weer een gezellige middag te worden
met echte “dixieland” muziek die vele Beekenaren
bekend in de oren zal klinken, in de 70-80 er jaren
heeft de Barrelhouse nml. vele malen op de zondagmorgen drukbezochtekoffieconcerten verzorgd in het Asta theater.
De Barrelhouse heeft twee
Beekenaren in hun gelederen,
Ron Coolen op drums en
Paul Wouters op trompet, verder
Martin Koekkelkoren op clarinet,
Rien Kolkman op contrabas
Wiel Derix trombone,
Rinus van Loon op banjo en zang.
Hopelijk tot ziens op 16 november !

Eve
n ementen car nav al

22 nov.
23 nov.
13 dec.
21 dec.
3 jan.
4 jan.
8 jan.
10 jan.
11 jan.
19 jan.
25 jan.

Grote zitting C.v de Sjravelaire Zaal Vroemen.
Jeugdzitting C.v de Sjravelaire Zaal Vroemen.
Ververkaup kaarte zittinge Baeker Pottentaote
Café D’n Dobbele Vônck: Voorverkoop Mansluujzitting
Auwt Wieverbal C.v de Sjravelaire ´t Trefpunt.
Mondial Mansluujzitting, zvc De Kneeschers
Groate Zitting mit Prinsoetreuping Baeker Pottentaote
Sjravelkienen vanaf 16 jaar C.v de Sjravelaire ´t Trefpunt.
Jeugzitting met Jeugprinsoetreuping Baeker Pottentaote
Buurtvergadering Baeker Pottentaote
H.M. in de Laurentiuskerk + Receptie CV De Kwakkerte,
Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 14.00 uur
31 jan. Prinsenreceptie C.v de Sjravelaire Zaal Vroemen.
6 febr. Jeugprinsebal Baeker Pottentaote
7 febr. Jeugddisco, Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 19.00uur.
8 febr. Grote Optocht C.v de Sjravelaire.
10 febr. Aankoms Gilde Blauw Sjuut
13 febr. Sjoalevastelaovend / Jeugprinsereceptie Baeker Pottentaote
14 febr. Oplevere vasteloaveswaages / Sjleuteleuverdrach /
Prinserecepsie Baeker Pottentaote
15 - 16 - 17 februari 3 dolle dagen vastelaovend 2015
15 febr. Optocht CV De Kwakkerte. Aanvang 14.11 uur
15 febr. Leechsjtoet Baeker Pottentaote
15 febr. Sjravele met de Sjravelaire ´t Trefpunt.
16 febr. Groate Optoch Baeker Pottentaote
16 febr. Thema avond Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 20.00uur
17 febr. Carnavalsoptocht CV de Doorzètters Nirbik
17 febr. Vastelaovesdinsdig / Aafsjleeting Jeugvastelaovend /
Vaan sjtrieke Baeker Pottentaote
17 febr. Familiemiddag/avond. Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanv. 14.11 uur.
23.11 uur sluiting carnavalsseizoen bij de Kwakkert
17 febr. Jeugdcarnaval C.v de Sjravelaire en afsluiten seizoen.
17 febr. Sjravele met de Sjravelaire en afsluiten seizoen.
18 febr. H.M. Askruisje halen. Heringbiete. Loc. M.F.C. te Spaubeek 22.11 uur
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Eve
te
n emen nrooster
2014 - 2015

15 november
16 november
19 november
20 november
22 november
27 november
29 november
7 december
13 en 14 dec.
14 december
14 december
18 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december

Café D’n Dobbele Vônck, Duitse Avond, zvc De Kneeschers
Zangvereniging Eendracht Sibbe, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur
Diapresentatie over Nieuw-Zeeland verzorgd door W. Koetsier, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
Sonnentanz Concert, Drumband Fanfare St. Caecilia Spaubeek, Hanenhof Geleen, 20.00 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
Superswing 2014, Ooshaka, aanvang 20.00 uur, organisatie: Scouting Beek
Alg. duivententoonstelling. Zaal Vroemen Genhout. Org. Duivenclub G&G (Genhout en Geverik)
Sprankelend Baek in Burg.Janssenstraat en Achter de Kerk.van 16.00 uur tot 23.00 uur
en op zondag van 11.30 tot 17.30 uur
Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek.
Aanvang 10.45 uur, toegang gratis.
Postzegelbeurs van 10.00 uur tot 15.00 uur in het Asta Cultuurcentrum. Toegang gratis.
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Elsmuseum
Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek.
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
Kampioenen uitroeping Duiven samenspel Beek (BUG), Zaal Vroemen Genhout.
Kerstconcert MBL; Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 20.00 uur
Chorale Valkenburg, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur

2015
2 januari
7 januari
21 januari

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

16e Wafelwandeltocht W.C. Caesar
"In vogelvlucht door de klassieke muziek" door G. Geluk, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
"Gordelroos bij ouderen", presentatie door een medewerker van Remedica, aanvang 19.30 uur
in ’t Auwt Patronaat
22 januari
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
24 januari
Kwatsjebal fanfare st. Antonius 20.00 uur zaal Vroemen
24 januari
Jacq Janssentoernooi D+C categorie
31 januari
Jacq Janssentoernooi A+B categorie
29 januari
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
4 februari
"Verhalen rondom het licht" diapresentatie door M Bonten, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
25 februari
"Cleopatra en de vrouw in Egypte" door R. van Romondt, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
26 februari
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
11 maart
Wereldvrouwendag in het ASTA Cultuurcentrum
19 maart
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
22 maart
Paasvee jaarmarkt
26 maart
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
8 april
"Ook jij bent welkom" door bestuur KVG Limburg, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
11 en 12 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur
16 april
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
17 t/m 19 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur
25 april
Garage verkoop in heel Geverik
27 april
QueensParade - Koningsdag
30 april
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
6 mei
Lezing over euthanasie door een medewerker van NVVE Nederland, aanvang 19.30 uur,
in ’t Auwt Patronaat
14 t/m 17 mei Europees nachtwachters en torenblazerstreffen en 45 jarige jubileum burgercomité
Beek – Gundelfingen.
21 mei
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
28 mei
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
5/6/7 juni
Hoffeesten in De Geverikerhof
14 juni
22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
25 juni
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
6 september Jaarlijkse rommelmarkt voor de Spaubeekse missionarissen en hun opvolgers 13.00-16.00 u
in en rondom het MFC in Spaubeek, Musschenberg 101; werkgroep Rommelmarkt Spaubeek
17 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
2 oktober
Grand Gala vd Buut Mondial Beek organisatie SOBP
15 oktober
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
29 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
19 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
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
Al deze evenementen staan ook in de gemeentekalender die u heeft ontvangen.
DEZE WEEKKALENDER VERVANGT TEVENS DE AFVALKALENDER.
Achterin de weekkalender zit wel een totaaloverzicht van de afvalkalender,
mocht u dit gemakkelijker vinden.
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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.

Zwarte Piet
Ik erger me niet zo snel. En als burgemeester dien je terughoudend te zijn met eigen standpunten. Maar soms gaat het te ver.
Ik wil het met u hebben over Zwarte Piet. Of beter nog over de identiteit van Zwarte Piet. Mag ie
zwart blijven, of moet het een vlekkerige, een witte, blauwe, of misschien wel roze Piet worden?
Nederland is een fantastisch land, maar soms zoeken we spijkers op laag water. Dat is dus het
geval met die discussie over Zwarte Piet. Alsof we uitgepraat zijn over onderwerpen die echt
belangrijk zijn, zoals de zorg, de werkgelegenheid en de veiligheid.
In plaats daarvan neuzelt Nederland over Piet. Als een zak pepernoten is de discussie
uitgestrooid door een groep mensen die oordeelt dat de zwarte gedaante van Piet een uiting
van racisme is. Natuurlijk moet racisme altijd en overal bestreden worden. Maar niet op basis
van Zwarte Piet, negerzoenen of blanke vla. Toch is het is al zo ver dat de hoogste rechter in
Nederland, de Raad van State, een uitspraak moet doen over de kleur van Piet.

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 uiteenlopende ontwikkelingen
in Beek. Maar met zijn
columns wil hij zich toch
vooral op de mensen
richten. Want de gemeente
is er tenslotte voor de
inwoners. Ook voor u dus.

Nu wil het toeval dat ook ik groot geworden ben met Zwarte Piet. Mijn ouders trouwens ook en
nagenoeg alle inwoners van Beek eveneens, denk ik zo. Ik heb nooit gevoelens van medelijden
gehad met Piet omdat ie zwart was. Ik vond hem niet eng en ik beoordeelde hem ook niet als
de mindere.
Als kind keek ik juist tegen hem op. Met die zak vol cadeaus. Altijd dicht bij Sint en met al dat
snoepgoed vond ik Piet zelfs bevoorrecht. Toen mijn geloof in Piet en Sinterklaas voorbij was,
bleef ik het een fantastische rol vinden. De lieve, stoere kindervriend die samen met Sint een
geweldig team vormt. Gewoon een uiterst geslaagd voorbeeld van multiculturele samenwerking.
Zwarte Piet is voor mij mooie emotie. Geweldige herinneringen. Positieve sentimenten. Net als
bij miljoenen andere kinderen toen en nu. Emotie is natuurlijk altijd persoonlijk en subjectief.
Daarom nog maar een objectief argument.
Zwarte Piet is al meer dan anderhalve eeuw een traditie in Nederland. Ik heb nog nooit gehoord
dat kinderen er ook maar het kleinste trauma aan overgehouden hebben. Sterker nog, de
kinderen van de vorige eeuw hebben de traditie van Zwarte Piet weer doorgegeven aan de
kinderen van nu. Dat is het kenmerk van goede tradities. Die worden gekoesterd door opeenvolgende generaties. Omdat ze kleur geven aan de samenleving en je kindertijd.
Daarom vind ik dat de kleur van Piet ongewijzigd moet blijven. Gewoon Zwarte Piet dus.
De Sint en Piet arriveren dit jaar op zaterdag 22 november in Beek. U kunt erop rekenen dat de
baard van Sint wit blijft en Piet zijn oude kleur niet is kwijtgeraakt. Ik kijk er naar uit ze weer te
mogen begroeten in onze mooie gemeente.
Burgemeester Ralf Krewinkel
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Samen voor elkaar!
Een zorgzame samenleving is
een taak van ons allemaal
Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er belangrijke
nieuwe taken bij op het gebied van zorg, jeugdhulp en
werk&inkomen. Daarmee worden we als gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning aan onze kwetsbare inwoners. Voor deze nieuwe
taken krijgen we bovendien door de Rijksbezuinigingen fors
minder geld. Dat vraagt dus om een andere aanpak van hulp
en ondersteuning aan onze inwoners.
Slimmer organiseren
Hierbij kijken we vooral eerst naar de organisatie van de zorg
en ondersteuning. We moeten slimmer organiseren. We gaan
meer samenwerken met zorg- en welzijnsinstellingen, verenigingen, bedrijven en inwoners om de veranderingen mogelijk te
maken. Een andere manier van organiseren hoeft niet negatief
te zijn. Integendeel: we zien juist veel mogelijkheden door slimme combinaties te zoeken. Neem de begeleiding van mensen
met een beperking bij hun dagbesteding. Dat gebeurt nu nog
vaak in activiteitencentra die in feite niet toegankelijk zijn voor
anderen. Maar stel dat je deze mensen diezelfde activiteiten in
een buurthuis laat doen? Dan staan ze veel meer midden in de
samenleving. In Neerbeek gebeurt dat al. Ook de sportzorgprogramma’s die we aanbieden in Sportlandgoed De Haamen
zijn een mooi voorbeeld van hoe we reguliere voorzieningen
slim kunnen inzetten voor de nieuwe zorgtaken. In deze krant
leest u meer over deze prachtige voorbeeldprojecten.
Zelf doen wat zelf kan
We zullen het niet alleen efﬁciënter moeten aanpakken, maar
moeten ook een groter beroep doen op de samenleving. We
vragen inwoners om meer verantwoordelijkheid te nemen voor
hun eigen leven en hun leefomgeving. Alleen zo kunnen we
de dienstverlening toch dicht bij huis aan blijven bieden. ‘Zelf
doen wat zelf kan’, daar gaat het om. Met het idee dat iedereen
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naar eigen kunnen mee doet in de maatschappij en in zijn
eigen levensonderhoud voorziet. Kan dat door omstandigheden (tijdelijk) niet? Dan bekijken we of er een beroep gedaan
kan worden op de omgeving, zoals familie, vrienden of buren.
Daarnaast wordt ook gekeken of de inzet van vrijwilligers of
algemene voorzieningen in de buurt, zoals maaltijdverzorging
of een boodschappendienst, uitkomst kan bieden.
Ondersteuning op maat
De gemeente neemt de zorg dus niet meteen over, maar
brengt verschillende partijen met elkaar in contact. Als er
geen andere oplossing is, biedt de gemeente ondersteuning
op maat. De eigen (veer)kracht van mensen versterken, dat
is het belangrijkste. Want uiteindelijk wil iedereen wel graag
zelfstandig meedoen in de samenleving. En zelf de touwtjes
in handen hebben en niet afhankelijk zijn van gemeente of instanties. Zo vindt er een verschuiving plaats van ‘zorgen voor’
naar ‘zorgen dat’. Van denken in beperkingen, naar kijken naar
eigen mogelijkheden.
Samen voor elkaar!
Samen staan we voor een uitdaging: beter zorgen voor elkaar
met minder geld. Bezuinigingen roepen vragen op en maken
mensen ongerust. U vraagt zich als inwoner misschien af wat
er voor u verandert. U maakt zich wellicht zorgen of de hulp
die u nu krijgt, of in de toekomst nodig heeft, wel beschikbaar blijft. We laten niemand zitten en helpen iedereen die
dat nodig heeft. Samen voor elkaar. Wij maken ons hier sterk
voor en rekenen ook op
p u!
Thijs van Es
Wethouder sociale
zekerheid, welzijn en zorg
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Ondersteuning aan ouderen,
chronisch zieken en mensen met
een beperking - de nieuwe Wmo
Wat verandert er?
De Rijksoverheid hervormt de langdurige zorg voor ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2015 ingrijpend en
bezuinigt fors op het budget. Dat is nodig om de voorzieningen
meer te laten aansluiten bij wat mensen nodig hebben en de
zorg betaalbaar te houden. Zo blijven de voorzieningen in de
toekomst beschikbaar voor hen die daar op aangewezen zijn.
De belangrijkste verandering is dat de huidige Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 1 januari 2015 vervalt.

Het Rijk vergoedt vanaf dan alleen de zwaarste, langdurige
zorg. Gemeenten nemen de zorg op zich voor mensen die
thuis wonen met individuele begeleiding, dagbesteding en
kortdurend verblijf. Dit wordt geregeld in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten waren al
verantwoordelijk voor vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Dat blijft ook
na 1 januari 2015 zo.

Uit de praktijk
Mark Bergen (49) kreeg op jonge leeftijd een hersenbloeding. Hij zit in een rolstoel en doordat zijn geheugen is
aangetast, kan hij niet meer zelfstandig functioneren. Zijn
vrouw Anneke zorgt voor hem zoveel ze kan. Als zij naar
haar werk is, gaat Mark naar een dagcentrum om anderen
te ontmoeten. Daar krijgt hij ook therapie om verdere achteruitgang tegen te gaan. De zorg voor haar man valt
Anneke steeds zwaarder. Het stel heeft geen kinderen en
de familie en naasten vinden het moeilijk om met de situatie om te gaan. Anneke maakt zich zorgen of Mark met
al die bezuinigingen nog wel gebruik kan maken van de
dagopvang als zij naar haar werk is.
Suzy Dassen, beleidsadviseur Wmo bij de gemeente
Beek: “Voor mensen als Mark is het van groot belang dat
er goede dagopvang met mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding blijft. Naast deze begeleiding en therapie hebben
Mark en Anneke ondersteuning nodig om samen thuis te
kunnen wonen. Mensen die zulke professionele hulp nodig
hebben, zullen dat ook in 2015 krijgen. De hoeveelheid hulp
of de manier waarop ze hulp krijgen, kan wel veranderen.
Daarom zijn hulpbehoevenden, en hun mantelzorgers, zoals
Anneke, enorm gebaat bij vrijwilligers die af en toe willen
bijspringen.”

Mark en Anneke
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Ondersteuning aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking - de nieuwe Wmo

Vragen en antwoorden
Ik krijg momenteel AWBZ-begeleiding.
Houd ik dezelfde zorgverlener?
2015 is een overgangsjaar. Heeft u voor 2015 nog een geldig
indicatiebesluit? Dan gaat uw huidige ondersteuning gewoon door tot maximaal de einddatum van de indicatie als
die aﬂoopt in 2015. Of tot uiterlijk 1 januari 2016 als het gaat
om een indicatie die loopt tot na 1 januari 2016. Het wettelijke overgangsrecht geeft niet aan dat u recht heeft op
ondersteuning geleverd door dezelfde zorgverlener.
Wij begrijpen natuurlijk dat u uw huidige zorgaanbieder
zou willen houden. Ons streven is dan ook dat u als overgangscliënt uw huidige zorgaanbieder kan houden tenzij u
dit zelf niet wilt.
In een gesprek met u wordt onderzocht of en welke ondersteuning verder nodig is. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Of dat voortzetting van de ondersteuning
van de huidige zorgverlener betekent, kunnen we nu niet
beantwoorden. Dit is namelijk afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek.
Ik heb AWBZ-zorg. Moet ik dat doorgeven aan
de gemeente?
Dat hoeft niet. De gemeente heeft informatie gekregen over
uw indicatie, de zorg die u krijgt en eventueel de hoogte van

uw PGB. In de loop van 2015, in ieder geval vóór aﬂoop
van uw huidige indicatie, zal de gemeente contact met u
opnemen voor een gesprek, het zogeheten keukentafelgesprek. Samen met u (en uw eventuele begeleider) bekijken
we in dat gesprek welke ondersteuning nodig is en zoeken
we naar een passende oplossing. Voor iedereen is er straks
maatwerk. Dat betekent dat de zorg en ondersteuning goed
aansluit op wat mensen nodig hebben.
Waar kan ik na 1 januari 2015 met mijn hulpvraag terecht?
Als u hulp of ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te
leven, door ouderdom, een ziekte of beperking, dan kunt
u contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente
Beek. Er zal vervolgens een gesprek met u plaatsvinden,
waarin met u wordt gekeken welke oplossing het beste is
voor uw vraag of situatie. Hierbij zal eerst worden bekeken
wat u zelf, of met hulp van uw omgeving, kunt doen. In aanvulling daarop kan professionele ondersteuning geboden
worden. Maatwerk en ‘doen wat nodig is’, is het uitgangspunt.
Meer vragen en antwoorden vindt u op:
Ϋ www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein
Ϋ www.hoeverandertmijnzorg.nl
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Sport beweegt iedereen!
Dagprogramma de Carrousel
Op Sportlandgoed De Haamen in Beek is alles in beweging.
Niet alleen wordt er momenteel hard gewerkt aan de herinrichting van de buitensportaccommodaties, ook het sporten beweegaanbod is volop in ontwikkeling. De Haamen
biedt tal van mogelijkheden om te sporten, zowel binnen als
buiten. Voor jeugd en volwassenen uit de hele regio, individueel of in verenigingsverband. Daarnaast richt De Haamen
zich speciﬁek op mensen met een beperking met activiteiten
zoals wandelen onder begeleiding, zwemmen voor mensen
met een (lichamelijke) beperking, bewegen voor ouderen
en sporten met een fysiotherapeut. Voor mensen met een
beperking is er een speciaal programma: de Carrousel. Een
dagprogramma met veel afwisseling, dankzij de inzet van
professionals en vrijwilligers.
“Een heel nieuw concept,” vertelt Arend te Velde. Hij is als
WMO makelaar de initiator en de coördinator van de Carrousel.
“De gemeente wil sport en beweging inzetten als onderdeel
van zorg en ondersteuning voor mensen met een hulpvraag en
daarbij gebruik maken van de reguliere voorzieningen. Een jaar
geleden zijn we begonnen met de Carrousel. Elke donderdag
komen hier cliënten van SGL, Centrum WenG, Orbis GGZ en
Daelzicht bij elkaar. Ze zijn verdeeld in drie groepen en hebben
een roulerend programma van drie weken. Daarin zitten sport
en bewegen, gezonde lunch bereiden, creatieve activiteiten en
wellness. De deelnemers worden begeleid door vrijwilligers van
de Carrousel en van de verenigingen samen met professionals
van de zorginstellingen.”

van Fortuna. Bij de Carrousel doen Huub en Bart altijd mee,
die kunnen heel goed voetballen. Honkballen doe ik ook
graag, met Jac en Roos van de Cheetahs. Ik ben zelfs een
keer op toernooi geweest in Neerpelt. En vandaag heb ik hier
ook soep gemaakt!” Ook Peter houdt van sporten. “Zwemmen vind ik leuk. Baantjes zwemmen, maar ook bordjes
opduiken of basketballen in het water. Maar ik dek hier ook
de tafels voor het eten. Mensen die op bezoek komen, wijs ik
de weg, daar ben ik goed in. En als we wandelen van de ene
sportplek naar de andere, let ik goed op iedereen. Ik doe ook
atletiek bij Unitas in Sittard en als ik thuis ben, ga ik graag
buiten voetballen!”
“Het is echt een prachtig project,” vertelt Giselle Smeets,
programmacoördinator van Sportlandgoed De Haamen. “De
voorzieningen die er zijn, worden steeds beter benut. Allerlei
mensen worden geactiveerd. Niet alleen mensen met een
hulpvraag of een beperking, maar ook vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een
beperking kunnen hier sporten net als ieder ander. Ook voor
ouderen en chronisch zieken bieden we mogelijkheden. We
nodigen ook iedereen uit om zelf initiatieven te ontwikkelen.
Het sportlandgoed is openbaar terrein. Verenigingen huren
de accommodaties, maar overdag zijn er veel uren vrij.”
“De Haamen brengt allerlei partijen bij elkaar,” besluit
Arend te Velde. “De gemeente, sportverenigingen, zorginstellingen en vrijwilligers. Voor iedereen is hier iets te
halen en te brengen, want sport beweegt iedereen!”

Dat het in de praktijk goed werkt, blijkt uit de verhalen van
Noor en Peter. “Voetballen is mijn lievelingssport,” vertelt Noor.
“Ik ga op zondag ook altijd kijken in Spaubeek en ik ben fan
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Hulp bij opvoeden en
opgroeien - de Jeugdwet
Wat verandert er?
Diverse zorg- en hulpverleningsinstanties bieden zorg voor
jeugd aan. Jeugdzorg valt nu nog onder de verantwoordelijkheid van meerdere overheden. In de praktijk leidt dit tot
versnippering, waardoor de zorg voor jeugd soms tekort schiet.
De nieuwe Jeugdwet, die vanaf 1 januari 2015 in werking treedt,
biedt kansen om de knelpunten in het huidige jeugdstelsel op
te lossen en het stelsel ingrijpend te veranderen. De wet regelt
een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en

ﬁnancieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Gemeenten zijn beter in staat om, op basis van de
speciﬁeke situatie van het kind, maatwerk te leveren en verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en
veiligheid. Eenvoudiger en gericht op een integrale aanpak.
Eén gezin, één plan, één regisseur.

Uit de praktijk
Nicoline Verhees (29) is moeder van de vierjarige Vicky. Ze
werkt als leidster in de kinderopvang en heeft dus veel ervaring in het omgaan met kinderen. Toch valt de opvoeding
van haar eigen dochtertje haar zwaar. Vicky slaapt slecht
en heeft vreselijke driftbuien. Ze drijft Nicoline daarmee
tot wanhoop. Nicoline praat hierover met haar moeder en
vriendinnen, maar ze heeft het gevoel dat ze wat extra
ondersteuning kan gebruiken.
Margriet van Kempen, pedagogisch medewerker
Centrum voor Jeugd en Gezin: “Iedere ouder heeft wel
eens vragen over de opvoeding. Vaak helpt het om daar
met vrienden, familie, buren of kennissen over te praten en
ervaringen uit te wisselen. Er zijn ook handige tips te vinden
op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Ouders die net als Nicoline en haar vriend behoefte hebben
aan wat extra hulp, kunnen via email, telefonisch of via een
CJG locatie contact opnemen met een professional van
het CJG. Ouders en opvoeders kunnen daar terecht met allerlei vragen en problemen. Zo nodig kan een professionele
partner uit het jeugdgebiedsteam bij het gezin thuis komen.
Die observeert het kind in de eigen omgeving en maakt
daarna samen met de ouders een gezinsplan. Samen met
de ouders werkt de hulpverlener aan concrete, heldere
doelen. In het geval van Nicoline zou bijvoorbeeld de Triple
P methode baat kunnen bieden. Dit is een methode waarin
ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Als blijkt dat er
meer aan de hand is in een gezin, dan wordt samen met
het gezin gezocht naar de hulp die bij hen past. Zo licht
als mogelijk, zo zwaar als nodig.”

46

Nicoline en Vicky

november 2014 NB - no. 10:Layout 1

30-10-2014

15:45

Pagina 47

Gemeente Beek - Speciale bijlage

Vragen en antwoorden
Behoudt mijn kind zijn/haar hulpverlening?
Als uw kind een indicatie heeft voor (jeugd)hulpverlening
die doorloopt in 2015, dan kan deze hulp in 2015 voortgezet worden bij dezelfde jeugdhulpaanbieder voor de duur
van de indicatie, maar maximaal tot 1 januari 2016. Vanaf
2016 kan het zijn dat uw kind een nieuwe indicatie voor
(jeugd)hulpverlening krijgt, met mogelijk andere ondersteuning of zorg.
Uitzonderingen zijn de door de rechter opgelegde maatregelen zoals bijvoorbeeld de pleegzorg, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Deze kunnen een looptijd
hebben van meer dan één jaar.
Blijft het PGB behouden?
In de nieuwe Jeugdwet blijft de mogelijkheid voor een
PGB bestaan. Er komen echter wel strengere voorwaarden. Daarnaast wordt het PGB vanaf 1 januari 2015 rechtstreeks uitbetaald aan de zorgverlener door de Sociale
Verzekeringsbank en dus niet aan de klant. Als u op dit
moment een PGB heeft, dan geldt voor u een overgangsjaar in 2015 en behoudt u uw recht op PGB tot maximaal

de einddatum van de indicatie in 2015 of uiterlijk 1 januari
2016. Heeft uw kind na aﬂoop van de huidige indicatie nog
ondersteuning nodig? Dan kunt u weer een PGB aanvragen, op basis van de dan geldende nieuwe regels.
Waar kan ik na 1 januari 2015 voor jeugdhulp terecht?
Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking, dan kunt u terecht bij het Zorgloket van de
gemeente Beek. Heeft uw kind geestelijke gezondheidszorg nodig, of heeft u hulp nodig vanwege opvoed- en opgroeiproblemen, dan kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin. Samen met u wordt bekeken welke ondersteuning of jeugdhulp uw kind nodig heeft. Daarnaast
kunnen ook de huisarts, jeugdarts of medisch specialist
doorverwijzen naar vormen van jeugdhulp.

Meer vragen en antwoorden vindt u op:
Ϋ www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein
Ϋ www.hoeverandertmijnzorg.nl
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Ondersteuning aan werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt - de Participatiewet
Wat verandert er?
Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving.
Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De
participatiewet is erop gericht om mensen zoveel mogelijk te
laten meedoen op de reguliere arbeidsmarkt. Ook mensen die,
om welke reden dan ook, moeilijk aan een baan kunnen komen
of aangepast werk nodig hebben. Met de Participatiewet komt
er één regeling voor iedereen die voorheen een beroep deed op
de Bijstandswet, de Sociale Werkvoorziening en de Wajong.

De gemeente krijgt een centrale rol in de uitvoering van de
Participatiewet. De gemeente zal uitgaan van wat mensen
wèl kunnen en gaat daar een grote rol in spelen. Gemeenten
bieden waar nodig ondersteuning aan reguliere werkgevers en
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als werk
niet mogelijk is dan zet de gemeente in op vrijwilligerswerk en
arbeidsmatige dagbesteding.

Uit de praktijk
Rianne Smeets (46) raakte acht jaar geleden bij een
reorganisatie haar baan als receptioniste kwijt. Ze heeft nu
een bijstandsuitkering. Als gescheiden moeder van twee
kinderen is het niet makkelijk om daarvan rond te komen.
Bovendien wil Rianne graag weer aan de slag. Tot nu toe
hebben haar sollicitaties helaas nog geen nieuwe baan
opgeleverd. In de krant las Rianne iets over een tegenprestatie voor de bijstandsuitkering. Ze vraagt zich af wat dat
voor haar betekent.
Jos Geraedts, Beleidsadviseur Werk & Inkomen bij de
gemeente Beek: “De tegenprestatie is een onderdeel
van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 in werking
treedt. Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering dan vragen iets terug te doen voor de maatschappij.
Bijvoorbeeld kofﬁe schenken in een wijkcentrum of helpen
met een speeltuin opknappen. Het gemeentebestuur wil
deze tegenprestatie inzetten voor mensen die al lange tijd
een bijstandsuitkering krijgen en nog geen reïntegratietraject volgen.”

Rianne
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Vragen en antwoorden
Ik heb een bijstandsuitkering. Wat verandert er voor mij?
Als u nu een bijstandsuitkering ontvangt, verandert er
voor de uitkeringsverstrekking mogelijk wat vanaf 1 januari 2015. Dan wordt de kostendelersnorm ingevoerd en
gekeken of kosten gedeeld kunnen worden met anderen
in de woning die ook een inkomen of uitkering hebben.
Uitzonderingen zijn kinderen met studieﬁnanciering en als
er sprake is van kamerverhuur. Voor nieuwe cliënten gaat
de kostendelersnorm direct gelden. Voor bestaande clienten geldt een overgangsregeling. In de ondersteuning bij
reintegratie blijft veel hetzelfde. Daarbij kan de gemeente
ook een aantal nieuwe instrumenten inzetten om nog
meer mensen te helpen aan een baan of een arbeidsplek,
waar zij zich verder kunnen ontwikkelen. Mensen met een
bijstandsuitkering worden hierover persoonlijk door de
gemeente geinformeerd.
Ik werk momenteel in de Sociale Werkvoorziening (SW).
Behoud ik mijn werk?
Voor iedereen die op 31 december 2014 een dienstverband heeft via de Wsw, blijft de Wsw bestaan. Als er in
uw persoonlijke situatie niets verandert, verandert voor u
dus niets als op 1 januari 2015 de nieuwe Participatiewet
ingaat. Er wordt vanaf 2015 niemand meer toegelaten tot

de Sociale Werkvoorziening. Mensen die momenteel op
de wachtlijsten staan voor SW, krijgen voorrang bij de
bemiddeling naar werk
Ik heb momenteel een Wajong uitkering.
Wat verandert er voor mij?
Als u op 1 januari 2015 een Wajong uitkering heeft, behoudt u uw recht op Wajong en blijft u bij het UWV. Wel
beoordeelt het UWV opnieuw of u mogelijkheden heeft
om te werken. U hoeft daarom geen hulp bij werk of een
bijstandsuitkering aan te vragen bij de gemeente. Vindt
het UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken? Dan krijgt u
vanaf 2018 een lagere uitkering van 70% van het minimumloon (dit nu 75%). Blijkt (ook na de beoordeling) dat u
nooit meer kunt werken? Dan blijft uw uitkering 75% van
het minimumloon. Zie voor meer informatie www.uwv.nl.
Mensen die vanaf 2015 Wajong aanvragen, ontvangen
alleen nog Wajong als zij nooit meer kunnen werken. Wie
geen recht heeft op Wajong, kan bij de gemeente vragen
om hulp bij het vinden en houden van werk en/of om een
bijstandsuitkering.
Meer vragen en antwoorden vindt u op:
Ϋ www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein
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Verbindingen
leggen in de wijk
Gemeenschapshuis Neerbeek
Een paar jaar terug werd het gemeenschapshuis in Neerbeek opgeknapt. Tot vreugde van de vele verenigingen die
er ’s avonds gebruik van maken. Maar overdag gebeurde er
weinig, zag Ramon Wewengkang van Centrum WenG. Jammer vond hij. “Ik weet dat er in Neerbeek veel mensen zijn
die juist overdag behoefte hebben aan activiteiten en sociaal
contact.” Daarom stapte hij naar de gemeente en die bracht
hem in contact met OZO om samen een plan te maken voor
wijkgerichte activiteiten rondom participatie en zorg. Dat
deden ze en nu is er ook overdag van alles te doen in het
gemeenschapshuis!
In het gemeenschapshuis in Neerbeek worden verbindingen
gelegd. Tussen mensen maar ook tussen verenigingen en
andere initiatieven. Ramon: “Centrum WenG biedt dagopvang
voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Het centrum is nauw verbonden met JKA
karateclub Do Weng. Bij karate draait het naast sport, ook om
respect en begrip voor elkaar. Dat respect en begrip brengen
de cliënten mee naar het gemeenschapshuis. Maar ook het
uitgangspunt dat iedereen altijd mee kan doen.”
Hoe dat in de praktijk werkt, is te zien op dinsdag en vrijdag.
“Dan is er vrije inloop van 9.00 tot 16.00 uur met om 12.15 uur
soep, broodjes gezond en kofﬁe. Ans dekt de tafel, geholpen
door de buurthuismedewerker. Soep en broodjes worden gemaakt bij het centrum o.a. door Paul met groenten uit de eigen
tuin. Op tafel liggen servetjes, door Eva voorzien van mooie tekeningen. Vrijwilligers/buurtbewoners Rieni en Fieny schuiven
gezellig aan. Zij verzorgen ook creatieve activiteiten in Centrum
WenG en in het gemeenschapshuis. En zo ontstaan er steeds
nieuwe verbindingen.”
Wijkverpleegkundige Ivon Knottnerus is er op dinsdag- en
vrijdagmorgen. “Ik houd hier een laagdrempelig spreekuur.
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Mensen kunnen gewoon binnenlopen met vragen over hun
gezondheid of die van anderen. Ik ben zo het gezicht in de
wijk vanuit de zorg.”
Glenn komt al drie jaar bij Centrum WenG. “Vooral voor
karate. De mensen die naar het gemeenschapshuis komen,
kunnen ook meedoen, want iedereen kan karate, echt waar.”
Vrijwilliger Rietje heeft daar wel oren naar, maar de wijkverpleegkundige vindt dat ze dan wel voorzichtig moet doen.
Dat is echter geen probleem. “Ik zal haar wel helpen en op
haar letten,” verzekert Glenn! Ook de anderen helpen de
buurtbewoners. Zo brengen Collin en Miet de mensen, na
het eten, samen met de vrijwilligers naar huis.
Precies het idee dat Ramon Wewengkang voor ogen heeft.
“Samen werken aan een goede samenleving, hier in Neerbeek. Vanuit een soort familiegevoel. Dat heb ik van mijn
vader Peter die hier begonnen is met de karateclub. Samen
met de vrijwilligers, de cliënten en de buurtbewoners mensen uit hun isolement halen. Met het gemeenschapshuis als
bruisend hart. Als je in Neerbeek iets wilt organiseren, dan
begin je hier. Zo moet het gaan functioneren, voor elkaar en
met elkaar!”
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Waar kan ik terecht
met mijn hulpvraag?
ΫZORG

Als u (of uw kind) hulp of ondersteuning nodig heeft
om zelfstandig te leven, door een ziekte, beperking,
of ouderdom dan kunt u contact opnemen met:
Zorgloket gemeente Beek
Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek
T 046 - 43 89 222
Heeft u vragen over mantelzorg of heeft u behoefte aan
advies en ondersteuning als mantelzorger, dan kunt u
contact opnemen met:
Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Locatie Beek: MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek
Contactpersoon: Marita Rollé, M mrolle@piw.nl
T 046 - 457 57 00

ΫJEUGD

Heeft uw kind geestelijke gezondheidszorg nodig,
of heeft u hulp nodig vanwege opvoed- en opgroeiproblemen,
dan kunt u terecht bij:
Centrum voor Jeugd en Gezin Beek
Van Sonsbeecklaan 3, 6191 JL Beek
www.cjg-wm.nl
U kunt uw vragen telefonisch stellen via 046 - 850 69 10
of via het contactformulier op de website van het CJG.
Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking,
dan kunt u terecht bij het Zorgloket van de gemeente Beek.
Zie voor contactgegevens onder ‘Zorg’.

ΫWERK

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft bij het vinden van
werk of het tijdelijk voorzien in levensonderhoud dan kunt
u contact opnemen met:
Loket werk & inkomen gemeente Beek
Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek
T 046 - 43 89 222
Werkplein Westelijke Mijnstreek
Rijksweg Zuid 28, 6131 AP Sittard
T 0900 - 92 94, www.werk.nl
Op het Werkplein werken de gemeente en UWV samen.
Ook vindt u hier andere organisaties met diensten op het
gebied van werk, opleiding en reintegratie. U kunt zonder
afspraak elke dinsdagmiddag tussen 12.00 en 16.30 uur
langskomen. Of maak telefonisch een afspraak voor een
andere dag.

WAAR VIND IK MEER INFORMATIE OVER
DE VERANDERINGEN?
www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein
Informatie van de gemeente Beek over de veranderingen
binnen het sociaal domein (zorg, jeugd en werk).
www.dezorgverandertmee.nl
Informatie van het ministerie van VWS over de
hervormingen van de zorg.
www.hoeverandertmijnzorg.nl
Informatie voor clienten over de veranderingen in de
langdurige zorg en jeugdhulp.
Informatiepunt langdurige zorg en jeugd
Het ministerie van VWS heeft een informatiepunt geopend
voor cliënten langdurige zorg en jeugd. Dit informatiepunt
is bereikbaar van ma t/m vrij van 9 tot 17 uur, via telefoonnummer 0800 – 0126.
TV-serie op L1 over de nieuwe zorg
Op initiatief van tien organisaties werkzaam in het
sociale domein in Zuid-Limburg start L1 TV op 15 november met ‘Zelf & Co’. Een vijfdelige serie waarin verhalen van
Limburgers centraal staan die op de een of andere manier
ondersteuning krijgen of bieden. Samen schetsen zij een
beeld van hoe de zorg er vanaf 2015 uit gaat zien. De reeks
wordt afgesloten met een debat.
De serie (5 aﬂeveringen) wordt uitgezonden vanaf zaterdag
15 november. De uitzendtijden zijn om 10.00, 12.00, 14.00,
21.00 en 23.00 uur. Via www.l1.nl/zelfenco blijft u
op de hoogte van alle nieuws rondom deze serie.

ΫADVIESORGANEN EN BELANGENGROEPEN
Wmo-platform Beek
Secr. W.Ubaghs
Grootgenhouterweg 40, 6191 NT Beek, T 046 - 437 54 57
w.ubaghs@wmoplatformbeek.nl
www.wmoplatformbeek.nl
Cliëntenraad Wet werk en bijstand
p.a. Postbus 20, 6190 AA Beek, T 046 - 438 92 22
info@gemeentebeek.nl
Vrijwilligersplatform Beek
p.a. Postbus 20, 6190 AA Beek, T 046 - 438 92 22
vrijwilligersplatformbeek@gmail.com
ΫOVERIG
Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek
Locatie Beek: MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek, T 046 - 428 80 60
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
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Welzohandig

‘Het blijft toch mijn tuin’
Welzohandig is de klussendienst van Partners in Welzijn.
Mensen vanaf 55 jaar, mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligersorganisaties kunnen er een beroep op doen. Klusjes
in en om huis, tuinonderhoud, hand- en spandiensten, Welzohandig doet het allemaal, voor €9,50 per uur per man. Ben
van Gaans uit Sittard maakt er al twee jaar dankbaar gebruik
van.
“Mijn tuin is altijd mijn hobby geweest, maar twee jaar geleden
ging het gewoon niet meer. Nu komt Welzohandig de tuin bijhouden. Ze doen precies wat ik vraag en dat doen ze prima. Zo
blijft het toch mijn tuin.” Ben van Gaans is 76 jaar en al 25 jaar
weduwnaar. Hij doet zijn hele huishouden zelf. “Gelukkig woont

mijn dochter vlakbij en kan ik haar altijd bellen.” Vandaag zijn
Ferhad en Vinnie gekomen om de heg te snoeien, onkruid te
wieden en het gras te maaien. Ze kennen elkaar inmiddels
goed. “We bespreken wat er moet gebeuren en dan gaan we
aan de slag. Na aﬂoop drinken we samen een kop kofﬁe. De
mensen zien ons graag komen, dat is echt leuk.” Dat geldt
ook voor Ben van Gaans. “Zij brengen een ander stukje van
de wereld bij mij binnen. Ze doen nu nog alleen de tuin, maar
ook klusjes in en om huis worden lastiger. Op een ladder
staan, is voor mij niet meer veilig. Daarvoor kan ik nu ook
Welzohandig bellen, dat voelt voor mij vertrouwd.” Als Vinnie
en Ferhad klaar zijn, is de tuin weer keurig netjes. Precies
zoals Ben van Gaans het zelf zou doen!

Colofon
Uitgave van:
Gemeente Beek
Postbus 20, 6190 AA Beek
Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek
T 046 - 43 89 222, F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl
De gebruikte voorbeelden uit de praktijk zijn gebaseerd op geﬁngeerde
personages (dit geldt niet voor de verhalen “Sport beweegt iedereen”,
“Verbindingen leggen in de wijk” en “Het blijft toch mijn tuin”).
Hoewel de tekst van deze uitgave uiterst zorgvuldig is samengesteld,
kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein
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Heeft u recht op extra geld van de gemeente?
Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand?
Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente. Veel mensen hebben moeite
om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen dit jaar eenmalig extra geld.
Het extra geld is:
• 100 euro voor een (echt)paar,
• 90 euro voor een alleenstaande ouder,
• 70 euro voor een alleenstaande.
Wat moet u doen?
Als u bijstand ontvangt van de gemeente hoeft u niets te
doen. U ontvangt dan automatisch vóór het eind van het
jaar deze tegemoetkoming op uw rekening.
Indien u géén bijstand ontvangt van de gemeente, maar
wel denkt voor de koopkrachttegemoetkoming in aanmerking te komen, kunt u de site www.laaginkomen.nl

raadplegen. Doe de test. Zo ziet u gelijk of u recht heeft
op extra geld en hoeveel u krijgt. Vervolgens kunt u bij
gemeente een aanvraagformulier afhalen of downloaden
op www.gemeentebeek.nl en dit ingevuld en ondertekend
(incl. bijlagen) indienen bij de gemeente Beek. Doe dit vóór
31 januari 2015. Aanvragen, na deze datum ingediend
worden niet meer in behandeling genomen.

Meer weten?
Ga naar de site www.laaginkomen.nl of neem tijdens
kantooruren contact op met de gemeente Beek,
telefoonnummer 046 - 43 89 222.

Genomineerden voor titel Beekse
Ondernemer van het Jaar
Alweer voor het 13de jaar organiseert de gemeente Beek de verkiezing “Beekse Ondernemer van
het Jaar” met als doel de schijnwerpers te richten op ondernemend Beek en de pareltjes onder
de Beekse bedrijven in het zonnetje te zetten. Voor de derde keer wordt ook een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een onderneming met veel potentie. Inmiddels zijn de genomineerde
ondernemers voor beide prijzen bekend.
Iedereen heeft de gelegenheid gehad
maatschappelijke betrokkenheid zijn
SE ONDERNEMER
EK
BE
om bedrijven te nomineren. Mede op
eveneens onderwerpen waarover
basis hiervan zijn de volgende bedrijkritische vragen gesteld werden.
AR
JA
T
HE
N
VA
ven genomineerd voor de titel
2014
“Beekse Ondernemer van het jaar”:
De winnaars worden bekendgePedro Meijers van Carwash Beek,
maakt tijdens de netwerkavond voor
Raymond Hennekens van Hennekens
Beekse ondernemers op maandag
Glasbedrijf Beek, en Maurice Schijns
24 november in uitgaanscentrum
van Bas Bouw. Voor de aanmoediMondial.
gingsprijs zijn genomineerd: Danielle
Daarnaast zal profwielrenner
Kusters van Zalen en congrescentrum
Laurens ten Dam tijdens deze
’t Kaar en Tim Geven van Bakkerij Martens.
avond in gesprek gaan met sportverslaggever Herbert
Dijkstra en een inspirerende voordracht verzorgen over het
Voor een goed beeld heeft de jury, bestaande uit vertegenprofessionele wielrennen anno nu.
woordigers van het lokale bedrijfsleven, de deelnemende
bedrijven bezocht en bevraagd op een breed scala aan
Voor deze avond zijn nog een beperkt aantal kaarten
onderwerpen. Onderscheidendheid is een belangrijk
beschikbaar. Wees er snel bij: OP = OP! Kijk voor meer
criterium, maar duurzaamheid, innovatief vermogen en
informatie en aanmelden op www.belevend-beek.nl.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking.
Overzicht aangepast beweegaanbod
In Beek en omgeving zijn diverse sport- en beweegaanbieders die aangepast aanbod hebben voor mensen die
extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Soms
zijn dit aparte beweeggroepen. Maar er kan bij veel verenigingen ook meegedaan worden met het reguliere aanbod,
dat ook geschikt is voor mensen met een chronische ziekte
of beperking.
Aanvullend aan de informatie op de website van De
Haamen, is dit aanbod overzichtelijk weergegeven in het
boekje ‘Aangepast bewegen’.
Dit boekje kunt
u meenemen bij
openbare
gelegenheden,
zoals het
gezondheidscentrum, de
supermarkt,
het gemeenschapshuis en
de bibliotheek.
Maar ook op
Sportlandgoed
De Haamen
en de gemeente Beek kunt u boekjes vinden.
Als u interesse heeft in een sport- of beweegactiviteit kunt
u rechtstreeks contract opnemen met de aanbieder via de
contactgegevens die in het boekje vermeld staan. In de
meeste gevallen is het mogelijk om één of meerdere gratis
proeflessen te volgen!
Voor meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden kunt u contact opnemen met Vivian Boesten,
verenigingsconsulent sport van de gemeente Beek via
046-4389222 of info@gemeentebeek.nl

Een totaal overzicht
van het sport- en
beweegaanbod voor
mensen met én
zonder beperking
is te vinden op
www.dehaamen.nl.
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Bewegen met een coach
Het project ‘Gezellig en Actief’ is weer gestart. Ook dit jaar
worden er weer ruim 20 studenten van Fontys Sporthogeschool ingezet als beweegcoach. Gezellig en Actief is voor
mensen (vanaf 55 jaar) die graag willen (gaan)bewegen,
maar wat extra stimulans, begeleiding en advies kunnen
gebruiken.Beweegactiviteiten die u
met Gezellig en Actief kunt doen,
zijn onder andere wandelen,
zwemmen en sport en spelactiviteiten. Na een intake en fittest kunt u
twee gratis proeflessen volgen.
Daarna betaalt u 3 euro per keer
voor de activiteit (de begeleiding
zelf is gratis). Dit is inclusief een
kopje koffie of thee na afloop. U
kunt vrijblijvend een intake gesprek
plannen in Beek, Neerbeek en
Spaubeek.
Bent u geïnteresseerd en wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden
voor Gezellig en Actief of wilt u
graag meer informatie? Neem dan
contact op met Mariska van Waveren via telefoonnummer
088 - 50 85 218 of m.vanwaveren@fontys.nl
Beweegmarkt met fittesten
Bent u 55 jaar of ouder en beweegt u (nog) niet of
onvoldoende?
Noteer dan alvast de Beweegmarkt Beek in uw (nieuwe)
agenda! Deze vindt plaats op donderdag 15 januari 2015
in De Haamen.

Contactpersonen:
Giselle Smeets, programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen
Vivian Dijkstra, Verenigingsconsulent Gemeente Beek
Beide contactpersonen zijn bereikbaar via 046 – 43 89 222 of
info@gemeentebeek.nl
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Wijksteunpunt Hoever Residentie
Sinterklaas
kienen voor
kerstpakketten
2 december
vanaf 19.00 uur
Hoever Residentie,
Musschenberg 45A,
Spaubeek

Kaarten € 2,50 per serie, € 0,50 per losse kaart.
Consumpties € 0,50
In de pauze is er een loterij met leuke prijzen.

De opbrengst gaat geheel naar het
project “Voor Elkaar”.
Het project voor de minderbedeelden
binnen de hele gemeente Beek!

U kunt deze avond
voedselpakketten, speelgoed en
kleding inleveren!
Deze activiteit wordt u aangeboden vanuit het wijksteunpunt
Hoever Residentie i.s.m. sooscommissie en Partners in Welzijn.
Zaal open vanaf 18.45 uur.

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

Een greep uit het aanbod van de
vrijwilligerscentrale:
• Begeleider(ster) bij jeugdactiviteiten en Bellers
(Vac.11167)
• Maatjesproject (Vac.12420)
• Ouderenadviseur (Vac.20995)

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.

• Maatschappelijk begeleider (Vac.21587)
• Fractiesecretaris (Vac.25308)
Partners in Welzijn
Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Maarten Wehrens
Bezoekadres:
Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnummer: 046-428 80 60
Webadres:
www.vrijwilligerscenrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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SINTERKLAASINTOCHT
22 november om 11.00 uur

SINTERKLAASSPEKTAKEL
op 23, 29 en 30 november

Doe mee aan de kleurwedstrijd!
Download de kleurplaat op onze site en
ontvang tegen inlevering een
Beeks kadootje (op = op)

KOOPZONDAG

iedere zondag t/m 4 januari

3 DECEMBER
extra koopavond
tot 20.00 uur

D
GRATIS
parkeren
J
I
T
L
A
64 winkels onder 1 dak
I
MOO GRATIS kinderopvang
!
R
E
E
WWW.MAKADOBEEK.NL
W

