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In de elfde maand van het
jaar wordt op veel plaatsen op de
elfde of in de buurt daarvan de ope-
ning van het nieuwe 
carnavalsseizoen uitbundig gevierd. 
Er worden zelfs hier en daar klokken 
ingesteld die aftellen naar carnavalszondag.
Dit jaar hoeven die klokken niet lang af te tellen.
Carnaval valt immers erg vroeg in 2016, namelijk van 7 t/m 9 februari. 
En dan is het al weer Aswoensdag. 
Maar tussen 11-11-2015 en 07-02-2016 is er natuurlijk nog heel wat te
doen; let daarom goed op de deadline voor de volgende edities van onze
Nuutsbaeker. Wees er op tijd bij als u iets wilt melden.

Bij het openslaan van deze Nuutsbaeker kijkt u meteen in het stralende 
gezicht van onze nieuwe Lichtkoningin. Het Lucia Comité is er weer in 
geslaagd een geschikte opvolgster van de 63ste Lichtkoningin te vinden.

Er staan weer heel wat interessante uitnodigingen voor activiteiten in deze
editie, evenals tevreden terugblikken op geslaagde evenementen. 
Helaas is er ook een bericht van een vervelende vernieling van een 
veldkruis dat al vaker doelwit van vandalen was. Jammer, hoe kan dat 
voorkomen worden?  

Bij het doorlezen van deze uitgave zal het u 
duidelijk worden, dat u ook in deze periode van 
het jaar zeker niet hoeft stil te zitten. 
Er is aandacht voor zowel geest als lichaam! 
Neem er kennis van en bereidt u voor op wat
komen gaat.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

Wiel Heijnen, eindredactie

AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

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

Ook voor de beste kwaliteit
Noord-Hollandse en buitenlandse kaas
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Op 7 november jl. werd de 
64e Lichtkoningin door voorzitter Wim
Essers aan de aanwezige in het Asta
Cultuur Centrum voorgesteld, waarna
Wethouder Thijs van Es, de 20 jarige,
Celine Pinxt, wonende te Geverik, tot
de 64e  Beekse Lichtkoningin kroonde. 

Na de  Basisschool Beek en het HAVO
SG Groenewald  zit Celine nu in het 2e
jaar voor Pedogiek aan Fontys Hoge-
school in Sittard.
Zij loopt momenteel 2 dagen in de week,
stage bij Stichting Pergamijn in Sittard

Celine heeft 4 jaar gevoetbald bij Ceasar
Beek. Hierna verder gegaan met fitnes-
sen. En heeft van 7 jaar t/m haar 15e ge-
danst bij Dancestudie Fame in Spau-
beek en heeft dit sinds kort weer
opgepakt. Heeft uiteraard ook hobby’s
zoals: shoppen, carnaval vieren met
haar vrienden van CV Begaai, skiën,
dansen en festivals bezoeken.   

De 4 Hofdames: Kiki Bohnen uit Beek,
Claire Frissen uit Neerbeek, Sanne
Schoonbrood uit Genhout en Maayke
Timmers uit Spaubeek, zullen de 64e LK
nog een jaar assisteren en begeleiden.

Alvorens de 64e Lichtkoningin haar op-
wachting maakte in het Asta Cultuur-
centrum, werd eerst afscheid genomen
van de 63e Lichtkoningin Anouk Pisters,
die door  Voorzitter  Wim Essers  na-
mens het Lucia-Comité, en namens de
Beekse gemeenschap bedankt werd
voor haar  inzet voor de Beekse St.
Lucia-traditie. 

Als blijk van waardering en dank ontvingen Anouk en de Hofdames  een bloemetje
en van de vele aanwezigen een welgemeend applaus. Dank gold ook aan hun ou-
ders, voor  hun medewerking, meebeleven en prettige samenwerking. 

De Kroningsavond werd verder in een gezellige sfeer met muziek voortgezet.   

Het voorlopige programma voor Lichtkoningin en Hofdames is in hoofdlijnen als volgt:

Zondag 15 november H. Mis in Kapel in Geverik om 10.00 uur.
Zaterdag 21 november H. Mis in St. Laurentiuskerk in Spaubeek om 19.00 uur
Zondag 29 november H. Mis in St. Hubertuskerk in Genhout om 09.30 uur
Zondag 13 december Kroningsmis in de St. Martinuskerk te Beek, 10.00 uur

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 Lecie-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 be-
langstelling.
De ondervonden medewerking van en samenwerking met anderen is voor ons een
stimulans, om ons daarvoor te blijven inzetten.

Namens het Lucia Comité,  Wim Essers, voorzitter.

KRONING LICHTKONINGIN 2015



Bij Fysiotherapie GCN streven wij ernaar
dat onze patiënten  en klanten  zo opti-
maal mogelijk kunnen functioneren in het
dagelijkse leven. De lichamelijke fitheid
is hierbij van groot belang.  Om fit te ge-
raken en fit te blijven bieden wij naast de reguliere fysiotherapie en be-
weeggroepen, ook personal training en sportmassage aan,  onder be-
geleiding van onze beweegcoach genaamd Allan.

Personal training

Het één op één trainen onder begeleiding is er voor iedereen die wil
werken aan zijn  of haar conditie, wil afvallen of gewoon een stok ach-
ter de deur wil hebben.  De Personal Trainer zorgt ervoor dat u op ver-
antwoorde wijze in beweging komt en verlegt samen met u de grenzen
zodat u meer resultaat uit de training kunt halen dan wanneer u zelf-
standig sport. Door het krijgen van op maat gesneden begeleiding en
persoonlijke aandacht worden uw doelen bereikt. 

Sportmassage kan een belangrijk onderdeel zijn binnen je (personal)
trainingen. Rust en goede verzorging zijn namelijk van groot belang
binnen je sport en werk.

Sportmassage

Sport- en ontspanningsmassages kunnen preventief helpen bij een
blessure en helpen daarnaast de (sport)prestaties te verbeteren.
Daarbij is het niet per definitie zo dat een massage alleen van nut is bij
sporters; ook mensen die los willen komen van de dagelijkse stress zijn
gebaat bij een massage. 

Sportmassage is een stevige massage, die de doorbloeding verbetert,
spanning in de spieren vermindert en ervoor zorgt dat afvalstoffen
beter afgevoerd worden. Voor sneller herstel of juist het voorkomen van
(sport)blessures vormt sportmassage dus vaak een uitstekende oplos-
sing. 

Een ontspanningsmassage is een rustige massage, die uw lichaam en
geest ontspant en heeft een verfrissende werking, zowel fysiek als
mentaal. Wilt u even een moment van rust dan is een ontspannings-
massage wellicht wat voor u.

Is uw interesse gewekt en heeft u behoefte aan meer informatie bezoek
dan onze internetsite: www.fysiotherapiegcn.nl. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen en vragen naar Allan Smeets
(beweegcoach) Tel: 046-4374664.

Een gezond lichaam en geest
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Ons veldkruis, gelegen aan het kruispunt
Putbroekerweg/Kleingenhouterstraat, is
helaas wederom het doelwit geworden
van vandalisme.

In de nacht van donderdag 8 oktober 2015 zijn
meerdere veldkruizen vernield en in kleine stuk-
ken geslagen. 

In de week na Pasen in 2013 is ons veldkruis voor
de eerste keer volledig vernield. Helaas worden
wij er nu weer mee geconfronteerd. 

Ons veldkruis is in 1986 uit dankbaarheid ge-
plaatst door Martin Coumans en Nelly Coumans-
Bons. Vandaar de initialen onder het veldkruis van
MC en NB.
Het was wederom een pijnlijke confrontatie om
ons veldkruis zo aan te treffen. 

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

schoonheidsspecialiste
Beautycare ‘Marlie’

- gezichtsbehandelingen 
- microdermabrasie
- harsen/waxen
- mesotherapie 
- pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjes-
bloedblaasjes-couperose en spinnaevi met moderne apparatuur

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

NIEUW!! Mesogunbehandeling tegen rimpels.
Hyaluronfillers met een mooi, natuurlijk resultaat....

Veldkruis in
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Het is nu extra gevoelig want het is nog
maar de vraag of ons veldkruis volledig
te herstellen is. Ons rest de vraag met
pijn in ons hart of we ons veldkruis nog
publiekelijk tentoon kunnen en willen
stellen aangezien wij en ons veldkruis
diep gekwetst zijn. 
Hoe ver moet je gaan om je eigendom te
beschermen. Hoe trots zijn daadwerke-
lijk diegene die dit hebben aangericht.
Dit verdient nogmaals geen respect.

Fam. Coumans-Bons

Genhout wordt niet met rust gelaten!
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De Heemkundevereniging Beek beheert het fotoarchief van
de gemeente Beek. Op papier en digitaal zijn meer dan 7.000
foto's opgeslagen. Een van de doelstellingen van de vereni-
ging  was om tijdens het veertig jarig bestaan 'iets te doen'
met deze foto's en speciaal met de foto's van gebouwen die
uit het straatbeeld verdwenen zijn. Men besloot een expositie
samen te stellen onder de titel 'Beek Toen en Nu'. In de expo-
sitie werden 110 panden uit Spaubeek, Neerbeek, Genhout,
Geverik, Kelmond en Beek gepresenteerd die in het verleden
gesloopt waren en daarnaast de foto's van de situatie in
2015. 

Dankzij de medewerking van de familie Boonstra, eigenaar
van het voormalig restaurant Colaris, kon in een passende
historische omgeving de tentoonstelling ingericht worden.
De officiële opening van deze expositie en de receptie van de
jubilerende vereniging vonden plaats op vrijdagavond 18
september. Verder was de expositie twee weekenden (zater-
dag en zondag) te bezoeken. De publieke belangstelling was
overweldigend. Ruim 650 bezoekers kwamen een kijkje
nemen, waarvan 261 op de laatste openingsdag zondag 27
september. 

Fotoboek ‘Beek Toen 
Juwelenedelsmeden
DIART

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

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

046 437 7140  

maak je eigen sieraad
WORKSHOPS GOUDSMEDEN

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

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

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

Foto-expositie in voormalig restaurant Colaris
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De reacties waren nagenoeg allemaal
positief en diverse bezoekers stelden
nieuwe historische foto's beschik-
baar. 

Na afloop kwam een vraag steeds
terug: Geven jullie deze foto's in
boekvorm uit?

Bestellen

Het bestuur van de Heemkunde-
vereniging heeft besloten om de fo-
to's in boekvorm uit te geven in de
serie 'Wat Baek ós bud'. 

Naast de 110 foto's uit de expositie
zijn inmiddels nog 90 foto's uit alle
dorpskernen van onze gemeente uit-
gezocht. 
Het betreft dus ±200 gebouwen die

inmiddels uit het straat-
beeld verdwenen zijn. Op
een pagina wordt de
oude en nieuwe foto ge-
plaatst met een korte be-
schrijving van de ‘oude
situatie’. 

Verder zal in het boek een
toelichting door de auteur
en plattegronden van alle
dorpskernen worden op-
genomen.

De prijs van het boek bij
voorinschrijving bedraagt
€13,50.

Men kan het boek bestel-
len op het kantoor van de Heemkundevereniging,
Om de Toren 5 op dinsdag, donderdag en vrijdag-
morgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Paul Mennens

Het boek kan ook besteld worden door €13,50 over te boeken
op bankrek. NL95RABO0104923245 tnv Heemkunde Beek en
met vermelding van naam en adres. Inschrijven is mogelijk tot
28 november 2015 en het boek zal drie dagen later op dinsdag
1 december gepresenteerd worden.

en Nu’   

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

Paulo Coelho

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

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

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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

Stationsstraat Toe en Nu
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Wij, drie zussen, hebben voor de 3FM
Serious Request actie in 2010 een pop-
up restaurant gehad. Hierbij hebben we
diners georganiseerd in onze eigen huis-
kamers. We kregen daar enthousiaste
reacties op en veel vraag naar de recep-
ten. In 2012 hebben wij daarom van
deze recepten een kookboek gemaakt.
Door het daverend succes van “Chez
Herben” (zo hebben we ons 'restaurant'
genoemd),  hebben we in totaal met
beide acties rond de € 6500,- opge-
haald.

Door dit succes hebben we besloten om
de afgelopen twee jaar ons wederom in
te zetten. Dit hebben we gedaan door
diners én High Tea’s te organiseren.
Deze hebben we gehouden in onze
eigen huiskamers in Spaubeek, Beek en
Borkel (Noord-Brabant).

Ook hebben we besloten
om een tweede kookboek
uit te brengen.

Het ”More Serious
Cooking”-kookboek kan
besteld worden door een
mail te sturen naar
chezherben@hotmail.com
of een bericht te sturen via
het contactformulier op
www.chezherben.webklik.nl

Vermeld in het bericht:
- naam
- emailadres
- aantal kookboeken More

Serious Cooking (uitgave 
2015) (kookboek 2)

- indien gewenst: aantal kookboeken
Serious Cooking (uitgave 2012)
(kookboek 1)

De prijs van het kookboek is € 15,- per
stuk (excl. eventuele verzendkosten).

Indien kookboek 1 en kookboek
2 samen worden besteld is de
pakketprijs € 25,-

Het bedrag graag overmaken
op NL 49 RABO 0114 1273 36
t.n.v. A.E.A. Herben o.v.v. SR
kookboek + naam + aantal
kookboeken.

De kookboeken kunnen besteld
worden t/m 30 november 2015
en worden geleverd voor de
Kerst.

“More Serious Cooking”-kookboek 

HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG

EN WOENSDAG
AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden

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

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

maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
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Oranje Fonds heeft € 15.000,- aan subsidie verstrekt
om in het gemeenschapshuis de realisatie van de
keuken mogelijk te maken.  

Stichting gemeenschapshuis Neerbeek, de buurtbewoners en
bezoekers zijn zeer erkentelijk voor de grote bijdrage die het
Oranje Fonds levert. 
Verschillende partijen werken hard achter de schermen mee
om het gemeenschapshuis op de kaart te zetten. De nieuwe
keuken (eetpunt) verbindt namelijk grote groepen mensen en
kan zelfs een zeer gunstig effect hebben op de bezoekers als
gekeken wordt naar het sociale netwerk. Buurtbewoners kun-
nen nu een lunch, verzorgd door de deelnemers nuttigen. Na
realisatie is ook een warme maaltijd mogelijk. 

Het gemeenschapshuis Neerbeek organiseert buurtactivitei-
ten waarbij buurtbewoners van harte welkom zijn, om deel te
nemen. Er is op alle dagen vrije inloop, tijd voor een praatje,
een kop koffie of een spel. Verder zijn er kookactiviteiten, cre-
atief atelier, beweegactiviteiten voor senioren, werken in een
moestuin, boek uitleen/ruilservice en is zelfs de wijkverpleeg-
kundige in de ochtend aanwezig. Als buurtbewoners zelf leuke
ideeën hebben voor activiteiten zijn deze van harte welkom. 

Het gemeenschapshuis is een bruisende plek waar verschil-
lende verenigingen bijeenkomsten houden. Zo zijn er de KBO,
de Zonnebloem, enkele zangkoren, fanfare, biljartclub, film-
club, een gym/beweegclub en een bridgeclub voor senioren
die het gemeenschapshuis als vast onderkomen gebruiken. 

Het gemeenschapshuis is te vinden
op Callistusplein 9 tegenover de kerk
in Neerbeek.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks
ruim 7.500 sociale initiatieven in
Nederland en het Caribische deel
van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar
ondersteunde het met € 27,4 miljoen
initiatieven die ervoor zorgen dat
mensen elkaar ontmoeten, minder
eenzaam zijn, begrip krijgen voor el-
kaar en zich inzetten voor een ander.
Het Oranje Fonds wordt o.a. ge-
steund door de Nationale Postcode
Loterij, De Lotto en door Vrienden en
bedrijven. Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima zijn sinds de op-
richting het beschermpaar van het
Oranje Fonds. 

Oranje Fonds schenkt € 15.000 aan
Gemeenschapshuis Neerbeek

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

- Lederwaren 
van Bear Design

- Noveenkaarsen

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s

4
veur de pas en
4

veur de sjpas

voordeuren     garagedeuren     horren

Schuttersstraat 26 c   Beek
T: 046-436 29 29   info@julescourage.nl
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Elk jaar gaan alle speltakken van
Scouting Sint Martinus als afsluiting
van het jaar op zomerkamp. 
Ze hebben allemaal een kort verslag
gemaakt van hun belevenissen.

De Bevers (tot 7 jaar)

De bevers zijn afgelopen zomer 2 dagen
op zomerkamp geweest in Maastricht
bij Scouting Caberg. De bevers mochten
indiaan Winnetou en cowboy Dollie Dot
helpen een belangrijke missie te voltooi-
en. De vredespijp was namelijk verdwe-
nen! Sinds de oorlog tussen de indianen
en de cowboys is afgelopen, staat de
vredespijp symbool voor de vriend-
schap tussen beiden. Maar voordat de
bevers konden helpen, moesten ze eerst
bewijzen dat zij goede cowboys en in-
dianen waren. Een tocht door het wilde
westen van Maastricht (de Hoge
Fronten), met opdrachten zoals pijl en
boog schieten en een geheugenspel
was de ideale test. Onderweg verdien-
den de bevers goudklompjes die later
de sleutel bleken te zijn tot de oplossing.
Maar eerst werd na deze zware tocht
een heerlijke barbecue klaargemaakt.
Hierna was het tijd voor het avondspel,
waarin goudklompjes veilig langs de ro-
vers gebracht moesten worden en ge-

ruild konden worden voor puzzelstukjes.
De puzzel bleek een kaart te vormen,
waarop afspraken tussen het opper-
hoofd en de sheriff genoteerd waren. En
één van die afspraken was in Fort
Willem in Maastricht.  Na een korte
nachtrust ging de zoektocht naar de
vredespijp verder. En jawel hoor, de she-
riff en het opperhoofd waren de vredes-
pijp gewoon vergeten bij een picknick in
Fort Willem. Gelukkig was de pijp hele-
maal niet gestolen! Alle paniek bleek
dus voor niks te zijn, maar dat waren de
bevers al weer snel vergeten, want voor
al dat zoekwerk was er een mooie belo-
ning: een leuke middag in Fort Willem.
Het was een top kamp met veel leuke
activiteiten. Hier moesten de Bevers
toch even de rest van de vakantie van
bijkomen.

De Welpen (7-11 jaar)

De welpen 1 zijn op zomerkamp 5
dagen te gast geweest op de superhel-
den academie in Belfeld. Hier worden
alle beroemde super helden opgeleid,
zelfs Batman, Catwoman, Zorro en
Spiderman zijn hier in training geweest.
Om een super held te kunnen worden
moet je aan een hoop eisen voldoen; je
moet kunnen speuren, sterk zijn, precies
kunnen werken, slim zijn, goed kunnen
samenwerken en nog zo veel meer.
Terwijl de welpen nog druk bezig waren
met hun spoedcursus tot superheld
werden hun schurken-vang-kunsten
meteen al op de proef gesteld! De su-
perschurk Baron van Liechtenstein
bleek ontsnapt te zijn uit de super ge-
vangenis. Hij heeft er alles aan gedaan
om te voorkomen dat de welpen hun
opleiding tot super held konden afma-
ken. Gelukkig waren de welpen hem te
slim af! Door hem op een avond in de val
te lokken hebben ze hem gevangen
kunnen nemen. Dit was natuurlijk het
ultieme bewijs dat onze welpen echte
superhelden zijn en ze hebben dus
allemaal hun superhelden diploma ge-
kregen. 

De welpen 2 ontvingen de week voor het
kamp heuse flessenpost, met daarin een
uitnodiging om naar de schuilplaats van
Captain Morgan in Belfeld te komen.
Eenmaal aangekomen vond al snel de
eerste  ontmoeting met Captain Morgan
plaats. Hij vertelde de welpen over zijn
rooftochten langs ‘’La Meuse’’. 

Scouting Sint Martinus als  



Tijdens een van deze rooftochten had
Morgan een schat in ‘’HolzBlerick’’
weten te onderscheppen, maar toen hij
deze onder zijn bemanningsleden ver-
deelde kwam hij er al snel achter dat de
schat vervloekt was. Alle bemanningsle-
den veranderden in ‘’Witte Wieven’’. De
vloek kon alleen opgeheven worden als
alle delen van de schat weer bij elkaar
kwamen.  De welpen hebben tijdens het
kamp verschillende opdrachten uitge-
voerd om de schat weer bij elkaar te
zoeken. Voor deze zoektocht hadden ze
ook verschillende hulpstukken nodig die
je als piraat echt niet kunt missen.
Tijdens de zoektocht zijn ze regelmatig
witte wieven tegengekomen die hen de
stuipen op het lijf joegen. Achteraf
waren de witte wieven zelf ook opzoek
naar de delen van de schat, en hebben
ze de Welpen geholpen met zoeken.
Toen alle delen van de schat weer bij el-
kaar waren kon Captain Morgan zijn
hebzucht niet meer bedwingen en stal
hij het pronkstuk van de schat
(PitchiPitchiPitch fontein). Toen de wel-
pen hier achter kwamen was het al te
laat, Captain Morgan was veranderd in
een Wit Wief.  De welpen  zijn gelukkig
meteen opzoek gegaan naar de fontein
zodat Captain Morgan nog een kans
maakte om weer als kapitein terug te

keren. Gelukkig heeft een van de welpen
de fontein gevonden en kon Captain
Morgan weer als kapitein van zijn schip
verder. Het was een te gek zomerkamp.

De Scouts (11-15 jaar)

Vóór de zomervakantie kregen de
scouts een dringende oproep van MI6,
het hoofdkantoor van de geheime dienst
in Londen. Hun systeem was gehackt en
alle geheim agenten, behalve James
Bond, waren ontmaskerd! Aan de
scouts de vraag om samen met 007 de
geheime code te kraken en zichzelf te
ontwikkelen tot echte spionnen.

Deze missie bracht de Scouts na een

mooie fietstocht naar het mooie
Mechelen. Vanuit dit basiskamp hebben
zij allerlei activiteiten ondernomen om
zo steeds een stukje van de code te be-
machtigen. Zo hebben ze een mooie
tocht gelopen, het zwembad onveilig
gemaakt en hun leven gewaagd in de
klimhal. 

Ook ’s avonds was er genoeg te bele-
ven, natuurlijk allemaal in stijl. De casi-
no-avond was een groot succes, en ook
een nachtspel in het bos mocht niet ont-
breken. Gelukkig was er ook genoeg tijd
voor ontspanning in de net-niet-
openluchtbioscoop in de grote tent.
Hoogtepunt (letterlijk en figuurlijk) was
toch wel het bezoek aan Aachen en de

11

afsluiting van het jaar op zomerkamp
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heuvelachtige fietsroute daarheen. Hier
hebben ze zelfs in een echt restaurant
mogen genieten van Deutsche Pommes
met Grillwurst. Na een gezellige bonte
avond was de code dan toch echt ge-
kraakt, en ging iedereen moe maar vol-
daan weer naar huis. 
Op naar volgend jaar!

De Shero’s (15-18 jaar)

Zaterdag 18 juli vertrokken de Shero’s
om exact 6 uur naar het o, zo zonnige
Tsjechië. Na deze zware reis gingen ze
de eerste dag lekker chillen en zwem-
men bij een meertje. Na al die ontspan-
ning werd het toch tijd voor actie. Zo zijn
de Shero’s gaan raften, hebben ze een
hoogteparcours bedwongen en ook
hebben zij de hoogste berg van Tsjechië
beklommen! Op donderdag werd Praag
en al haar hoogtepunten bezocht en
werd de dag afgesloten in een heerlijke
pizzeria. De laatste dag voor vertrek

hebben ze weer lekker rustig aan ge-
daan en vooral de bonte avond was een
groot succes! Hier konden de Shero’s al
hun drama kwaliteiten en gekkigheid wel
in kwijt! Kortom, het was echt een super
week!
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De Stam (18-23 jaar)

De Stam van Scouting Beek heeft een
lang weekend  vertoefd in de Franse
Vogezen. Het gehele weekend stond in
het teken van “Wie is de mol?”. 
Op zoek dus naar de verrader in de
groep!  Na het vertrek werd het kampe-
ment opgeslagen op een camping tus-
sen de glooiende heuvels van de
Vogezen. 

Er stond een actief programma gepland, met op vrijdag
canyoning in een prachtige canyon. 
Afdalend door het ijskoude water van een bergrivier wer-
den, onder begeleiding van een gids, glijbanen genomen,
geabseild in watervallen en in het water gesprongen van
hoge dieptes. 
Alsof dat nog niet genoeg was stond er voor de zaterdag
een gigantisch klimpark op het programma. Klimmen,
springen, abseilen en tokkelen, de hele dag stond er bol
van. 
Uiteraard moest er na al deze fysieke inspanning ook wat
geestelijke inspanning plaatsvinden. 
Raadsels en quizzen over de mogelijke mol in de groep
vulden de avonden. 
Na de broodnodige barbecues  en drankjes stond er voor
de zondag een rustiger programma gepland. 
Een bezoek aan de stad Colmar. Ook hier echter liet de
mol de Stam niet met rust en moesten er diverse doe-en-
denk-opdrachten worden vervuld, om er uiteindelijk zon-
dagavond achter te komen wie de boel gesaboteerd had.
Wie dat was…?  
Ja, dat houden we graag binnen de groep. 

We gaan volgend jaar namelijk weer op kamp.

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84
4

4

Openingstijden:

Maandag  08.00 - 18.00 uur

Dinsdag  gesloten

Woensdag 08.00 - 18.00 uur

Donderdag  08.00 - 18.00 uur

Vrijdag  08.00 - 18.00 uur

Zaterdag  08.00 - 16.00 uur

Bij elk Sint Artikel1 stempel
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De thuisbegeleiding voor kinderen en jongeren met een be-
perking is nu een verantwoordelijkheid van de gemeente. In
de Westelijke Mijnstreek werd er aan Jeugdhulpaanbieders
gevraagd naar vernieuwende ideeën: hoe kunnen we de zorg
goedkoper en beter inrichten? 
Maurice Stultiens van Ziezo kwam met het idee van De
Buurtouder (zie: www.buurtouder.org). Dit plan is nu dankzij
een bijdrage van de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek
een pilot project binnen de Westelijke Mijnstreek. 

Wie is de Buurtouder?

De Buurtouder is iemand in de buurt die de ruimte en ervaring
heeft om tijdelijk een kind met een zorgvraag op te vangen.
Als ouder van een ‚zorgkind’ is het niet altijd zo eenvoudig om
opvang en begeleiding voor je kind te regelen. De Buurtouder
biedt dan uitkomst. Want dit is een vertrouwd iemand die je
kent, maar bijvoorbeeld nog niet hebt willen vragen om een
keer op te passen. De Buurtouder hoeft niet per se zelf een
ouder te zijn maar beschikt wel over opvoedkwaliteiten als
het geven van vertrouwen, aandacht, duidelijkheid en gezel-
ligheid. Hij of zij helpt op momenten dat ouders laagdrempe-
lige ondersteuning nodig hebben. 

Aanleiding voor de Buurtouder

Maurice: „ Als zelfstandig werkend professional kom ik zo’n 8
jaar bij gezinnen. Twee van de gezinnen waar ik kwam, daar-
van logeerden de kinderen bij elkaar en ook door de week
werd er geregeld op elkaars kind gelet. Dat werkte heel goed.
Daarnaast zie ik vaker dat kinderen met een zorgvraag afha-
ken bij kinderopvang of buitenschoolse opvang, omdat de
setting vaak te grootschalig is en kinderen overprikkeld
raken. Een vertrouwd iemand in de buurt kan dan uitkomst
bieden. Zo hoeft er hopelijk minder professionele hulp inge-
zet te worden.” 

Verborgen kracht in de samenleving

Maurice: „Zoals ik uit mijn eigen jeugd herinnerde kon ik altijd
wel in de buurt bij verschillende mensen aankloppen, dat lijkt
een beetje op de achtergrond te zijn geraakt. Voor ouders van
kinderen met een beperking is de drempel vaak nog groter,
daardoor is er vaak sprake van specialistische zorg die soms
van grotere afstand moet komen. Door lokale opvoedkrach-
ten te gebruiken investeren we in de eigen buurt.” 

De Buurtouder,

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl

• 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

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar

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

• BSO de Speelkring: Obs de Kring, Genhout

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

Al heeft iedereen het druk, toch zijn er al vijf aanmeldingen binnen en heeft Ziezo
veel enthousiaste reacties gehad. Ook heeft zich al een ouder gemeld die graag ge-
bruik wil maken van die opvangmogelijkheid. 
Ouders met ondersteuningsvragen melden zich vaak bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin, scholen en huisartsen. Met deze partners werkt Ziezo samen, om te komen
tot passende hulp. 
Maurice: „Mijn wens is dat ondersteuningsvragen meer in de wijk kunnen worden
opgepakt.” 

Hoe gaat het in zijn werk?

Wil je Buurtouder worden of gebruik ervan maken? Mail dan naar buurtouder@peda-
goog.org. Aangemelde Buurtouders krijgen een intake en een gratis workshop over
opvoedstijl en opvoedvaardigheden, afgeleid van de methode Triple P die ook door
het Centrum voor Jeugd en Gezin gebruikt wordt. Buurtouders vragen daarnaast
een Verklaring Omtrent Gedrag aan. De kosten hiervoor worden vergoed. 

Interesse?

Meld je aan voor de introductie
bijeenkomst voor De Buurtouder

op dinsdag 24 november om
19.30 uur via

buurtouder@pedagoog.org.
Locatie:

Leyenbroekerweg 15, Sittard.

Meer informatie
over het Buurtouder project, zie:

www.buurtouder.org

Maurice Stultiens
Zelfstandig SKJ Jeugdzorgwerker
110003893

Ziezo

06-38938638
maurice@pedagoog.org
www.pedagoog.org
www.buurtouder.org 
www.facebook.com/ZiezoSittard

zorg in de Buurt!

Mensen zijn welkom bij Buurtouder Bianca, hier samen met Maurice (Ziezo) 
Foto: Tom van der laan 
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Naast Canto Rinato zullen dit jaar op
deze avond Sax4Fun en de RedRill-
Singers acte de présence  geven. 
Ook Martin Hurkens zal enkele hoog-
tepunten uit zijn repertoire ten gehore
brengen. 

Op zondag 15 november 2015 zal het gemengd Vocaal Ensemble ‘Canto
Rinato’ het ‘Concert of the Year’ presenteren. Dit zal plaatsvinden in het
Asta Cultuurcentrum aan de Markt te Beek om 20.00 uur.

de hoogstaande kwaliteit van de muziek
die door Canto Rinato wordt gepresen-
teerd. Een harmonieus samenspel van
muziek en stilte in en achter de muziek
maken het luisteren naar werken die uit-
gevoerd worden door Canto Rinato
steeds weer tot een bijzondere ervaring.
Daar waar Canto Rinato optreedt mag
het ensemble zich dan ook steeds weer
verheugen op een enthousiast en vaak
ontroerd publiek dat een uitvoering zelfs
als een “geschenk” ervaart.

De avond in het Asta
Cultuurcentrum begint om
20.00 uur. 
De kassa gaat open om 
19.00 uur.

U kunt kaarten reserveren via
cantorinato.arno@gmail.com
of onder het nummer 
06 - 336 526 61. 

Info kunt u ook op onze 
website vinden: 
www.cantorinato.nl 

Wij hopen u op deze 
bijzondere avond te 
mogen begroeten.

 
 

 

 

  

  

Praktijk Sian Neerbeek Langweide 35 046-4862857
Praktijk Sian Aalst-Waalre De Leesakker 24 040-2217188

www.sian.nl info@sian.nl

manue le  the rap ie  acupunc tuur
echogra f i e  shockwave  the rap ie

Gespecialiseerd in
medische

Shockwave-therapie

Heeft u last van hielspoor,
tennis/golfarm,

slijmbeurs heup,
pijn schouder,

mortons neuralgie,
achillespees ontsteking,

triggerfinger,
triggerpoints rug en nek

Let op: GEEN bijdrage eigen risico

Alle deelnemers aan dit ‘Concert of the
Year’ staan garant voor een zeer bijzon-
dere avond!

Canto Rinato zal tijdens dit concert met
gepaste trots haar eerste kerst-cd pre-
senteren die na maanden van voorberei-
ding onlangs werd opgenomen. 
Deze presentatie zal voor het publiek
een muzikaal hoogtepunt van de

avond vormen. 
Aan het einde van de
avond zal de cd te koop
zijn voor € 10,-.

Canto Rinato is een gemengd vo-
caal ensemble dat bestaat uit 21
zangers uit de gehele provincie
Limburg (en daarbuiten). 

Het ensemble staat onder leiding
van Anton Kropivšek die in 2014
in de Roermondse Oranjerie onder-
scheiden werd met de Limburgse
Koorprijs. 
Anton Kropivšek staat garant voor

Concert of the Year 2015
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Inleiding

Bij de oprichting van Nachtwacht
‘De Baeker Kleppermen’ in 1989
was het de bedoeling, dat de
groepering regelmatig vaste rond-
gangen door het centrum van
Beek zou maken. Bij de eerste van
die rondgangen werd de groep op
het grasveld vóór de St.-
Martinuskerk geïnspecteerd door
de toenmalige burgemeester van
Beek, de heer Albert van
Goethem. Bij die gelegenheid
werd door de burgemeester ver-
klaard, dat Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ voortaan als de
enige officiële nachtwacht van de
gemeente Beek zal gaan functio-
neren. Deze verklaring was onder
meer nodig om te kunnen toetre-
den als lid van de Europäische
Nachtwächter- und Türmerzunft.

Al vrij vlot bleek, dat het houden
van periodieke rondgangen door
de gemeente weinig succesvol
was vooral door het ontbreken van
toeristisch interessante objecten,
die ook van buitenaf op belang-
stelling konden rekenen. Na meerdere
rondgangen werd besloten om de stra-
tegie te wijzigen en verenigingen of eve-
nementen in de gemeente Beek en om-
streken te bezoeken, die belangstelling
hadden voor een nachtwachtpresenta-
tie, bestaande uit verhalen over vroegere
gebeurtenissen in het dorp,
welke verhalen meestal
werden opgevrolijkt door
liederen die gezongen wer-
den of gedichten en lime-
ricks die werden voorgedra-
gen. En zo werden de
afgelopen 25 jaren ca. tien
presentaties per jaar gerea-
liseerd met als officiële
hoogtepunten de eigen or-
ganisatie in 1994 en 2015
van het Europees Treffen
van Nachtwachters en
Topenblazers in Beek.  

Maar het werd al lange tijd
als een gemis ervaren, dat
het aanwijzen van
Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ als de officiële
nachtwacht van de ge-
meente Beek niet middels
een officieel benoemings-

besluit was vastgelegd. Het was om die
reden, dat dit gemis tijdens de voorbe-
reiding van het Europees Treffen op-
nieuw werd uitgesproken in het bijzijn
van vertegenwoordigers van het ge-
meentebestuur. En met succes…

Benoeming

Burgemeester Ralf Krewinkel verraste
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ tij-
dens de opening van het Europees
Treffen op 14 mei 2015 met de lang ver-
beide benoemingsakte. 
Als portefeuillehouder Politie en
Veiligheid had hij – in overleg met de an-
dere collegeleden – het besluit genomen
om de leden van Nachtwacht ‘De
Baeker Kleppermen’ voor het leven te
benoemen als onbezoldigde ambtena-
ren van de gemeente Beek voor het uit-
oefenen van werkzaamheden als toe-
zichthouder. 
In het besluit wordt er fijntjes nogmaals
op geattendeerd, dat ‘geheel volgens
traditie’ de Kleppermen vanuit de ge-
meente Beek geen vergoeding voor ge-
noemde werkzaamheden zullen ontvan-
gen. 
Ondanks dit laatste zijn de leden van
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
trots op deze benoeming en de fraaie
benoemingsoorkonde zal een mooie
plek krijgen aan de wand van het nacht-
wachtlokaal in het etablissement ‘De
Hoeskamer van Baek’. 

Dus als U voortaan De Baeker Klepper-
men in uniform door de Baeker straten
ziet paraderen is dit geen historische te-
rugblik alleen, maar de vervulling van
een actuele opdracht als gemeentelijke
toezichthouder.    

Leden Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
benoemd tot onbezoldigd ambtenaren

Ambachtelijke parketvloeren, 
professioneel gelegd.

Rijksweg Zuid 233, Geleen | Tel. 0031-(0)46-4746675 | www.pegasusparket.nl
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Volgens Encyclo.nl is een columnist:

Een persoon die met enige regelmaat een artikel (column) in
een krant of tijdschrift plaatst met als doel een gesprek op
gang te brengen of een persoonlijke visie door te geven.

Een wekelijkse column zou prettig zijn, maar die luxe heb ik
niet. Dat betekent dat mijn pen (lees: toetsenbord) af en toe
een stuk sneller is dan de media. Dan kan het voorkomen 
dat er feiten/opmerkingen in mijn column staan die alweer
achterhaald zijn. Meestal haal ik mijn schouders op en denk,
tja, das dan jammer, maar nu wil ik zelf iets rechtzetten:

Het benkske van oktober over Belevend Beek en het
woordje verplicht. 
Ik heb daarop gereageerd, maar voordat de NB verscheen,

werd het woordje verplicht alweer ingetrokken. 
Mijn commentaar was dan ook onterecht. 
Belevend Beek, jullie hebben een primeur: 
Voor de allereerste keer biedt ‘t benkske welgemeend haar
excuses aan. 4

Een gesprek op gang te brengen. 

Schijnbaar gebeurt dat vaker met ’t benkske. Af en toe zijn de
gelederen behoorlijk verhit en krijgt mijn eindredacteur een
stortvloed van reacties over zich heen. Soms complimenteus
en soms boos, maar hij krijgt het allemaal op zijn bord, 
terwijl ik degene ben die het schrijft. Als er weer eens iets is
gebeurd dat meer stof doet opwaaien dan werd verwacht,
komt de redactie bij elkaar en wordt bekeken of er iets aan
gedaan moet worden. Meestal gooi ik de kont tegen de krib
en weiger dit. Maar er zijn momenten dat ik best bereid ben
tekst en uitleg te geven over een bepaald stukje.

Waar heb ik het over? 

Het stukje over de sponsoring van twee jonge mensen. 
Wellicht herinnert u zich dat nog?
De partij in kwestie was not amused. Ik had namelijk niet de
hele waarheid verteld. De tegenpartij (zo mag ik het noemen
gezien het woord jurist ter sprake kwam), vond dat er een 
belangenverstrengeling was, die ik niet had vermeld.
Ik hoor nu iedereen denken, klopt dat?
Ja en nee. 

Christy

       eauty Salon B      arjon KepersM
Pater Kusterspad 37
6191 WH Beek LB

06-27046685 www.beautysalonmarjonkepers.nl

@
beautysalonmarjonkepers

info@beautysalonmarjonkepers.nl

SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN
PEDICURE
PERMANENT MAKE-UP
VISAGIE

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl
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Ik heb inderdaad niet vermeld dat een van de jongelui mijn
dochter was, die, zonder mijn medeweten trouwens, met een
collega om een sponsoring kwam vragen.
In mijn ogen was dit niet relevant, want de inhoud van het
stukje zou exact hetzelfde zijn geweest als het mijn buurman,
de slagerszoon, de bakkersvrouw of een wildvreemde betrof.
Je kunt dus spreken over wrong time, wrong place of juist
over right time, right place. 
Dat mogen jullie, mijn lezers, zelf beslissen.

Als ik teruglees ben ik alleen maar tekst en uitleg aan het
geven over mijn eigen persoonlijke visie. Ik zal dan nu alvast
excuses aanbieden over het stukje dat ik bij nader inzien toch
maar niet zal schrijven over de echtscheiding van de Beekse
politiek, want wedden dat het huwelijk alweer gelijmd is als
dit benkske verschijnt? 

Gelukkig gaat het leven van een columnist niet over rozen,
want dan zou ik me nóg vaker aan doornen prikken. 

Eindig ik met een zin voor december 
die ik persoonlijk briljant vind. 

Ik kan niet iedereen gelukkig maken. 

Of zie ik er soms uit als een 

pot chocopasta? 

  Rémy  
  Créateur de coiffure 
  Style naturel  

Uw kapper bij u thuis.  
                06-37160010

Voor meer informatie kunt u terecht op mijn website. 

 www.coiffeur-remy.nl

Schoonheid van stijl, harmonie en 
elegantie, hangt af van de eenvoud.
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Op de Bies 70, onze ingang poort 2 -  Schimmert
Tel. 045 - 404 23 33
info@vijvercentrumlimburg.nl Like ons op

www.vijvercentrumlimburg.nl

Openingstijden:
ma.:  
13.00 - 17.30 uur
di. t/m vr.:  
10.00 - 17.30 uur
za. en zo.:  
10.00 - 17.00 uur

Wij nodigen
u uit op
de 22e

Sfeervolle
Kerst Show
van zondag 1 november t/m

donderdag 24 december 2015

WIJ ZIJN ELKE DAG GEOPEND

Laat u betoveren
in onze Kerstwereld!

Tot snel! Ger, Irma en Michael

IVN Spau-Beek
Vanaf 4 oktober 2015 t/m 24 april 2016
bent u weer op elke zondagmiddag van
harte welkom in ons (IVN Spau-Beek) 
natuurcentrum gelegen in de kelder van
het  AZC gebouw, ook wel bekend als
voormalig retraitehuis te Sweikhuizen.

Onder het genot van een heerlijke verse kop koffie
of thee kunt u onze collectie vogels en zoogdieren
bewonderen. U kunt hier ook terecht voor de aan-
schaf van diverse soorten nestkastjes. 

Heeft u natuurvragen? Stel deze dan meteen. 
Wij proberen deze meteen te  beantwoorden of u
ontvangt, als u dat wenst, een antwoord via e-mail.

We zien u graag!

De openingstijd is van 14.00 tot 16.00 uur.

Adres:
AZC Spaubeek (voormalig Retraitehuis Spaubeek)
Moorheide 1
6174 RZ Sweikhuizen



Geboortekaartjesdrukkerij.nl

GRATIS
proefdrukoeffffd

1steDe ontwerpen van 
Geboortekaartjesdrukkerij.nl kun je nu 
ook bestellen via de tablet of telefoon.
Je vult heel gemakkelijk de gegevens 
in en wij maken het kaartje voor je op!

Ontwerp zelf je geboortekaartje!
Makkelijk en snel met onze online ontwerptool.GRATIS

enveloppen

Vóór 12 uur besteld
Volgende werkdag

in huis!

Of kies uit een grote collectie geboortekaartjes: Wil je eens wat anders?

*Geboorteposter
*Magneetkaartje

*Sluitzegels

www.geboortekaartjesdrukkerij.nl | info@trendsanddesign.nl | 046-437 23 38

Verwissel de afbeeldingen of voeg er juist een 
eigen afbeelding of foto aan toe.

* Verschillende
formaten

* Meer dan 500
afbeeldingen

* Leuk, snel en
makkelijk

Of kies uit een grote collectie geboortekaartjes:

g

Uitnodigingen-drukkerij.nlMaakjeschilderij.nl

Verhuiskaartendrukkerij.nl

Trouwkaarten-drukkerij.nl

Geboortekaartjesdrukkerij.nl Kerstkaartjesdrukkerij.nl
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Jazz, swing en bigband sounds zijn de ingrediënten voor het unieke concert
dat Fanfare St. Clemens Arensgenhout op zaterdagavond 21 november a.s. zal
presenteren. 
Cultuurcentrum Asta in Beek zal tijdens ‘Swing Clemens’ worden omgetoverd
in een sfeervolle jazzclub. Om 20.00 uur tikt St. Clemens het concert af. 
Ook de Barrelhouse Jazzband en vocaliste Marlou Obers zullen een deel van
het concert voor hun rekening nemen. 
Uit onze eigen gelederen zullen de stersolisten Jos Gijzen (trompet) en Peter
Ummels (tenor sax) hun favoriete jazz-solo’s voor het voetlicht brengen.

Grote hits uit de rijke historie
van de lichte muziek zullen
ingrediënten vormen voor
een onvergetelijke avond:
enerzijds regelrechte klassie-
kers uit de big band jazz,
zoals Duke Ellington’s “It
don’t mean a thing”, Glenn
Miller’s “Little Brown Jug” en
het meer recente “Pick up
the Pieces”, dat in 1993
zorgde voor de doorbraak
voor Candy Dulfer. 
Anderzijds komen ook he-
dendaagse toppers voorbij,
zoals “Sorry”, dé grote hit
van de Nederlandse getalen-
teerde trompettist Kyteman.
St. Clemens zal alle zeilen
bijzetten om u een avond
onder te dompelen in dit
spectaculaire muziekgenre!

Ook de 
Barrelhouse Jazzband, 
een Nederlands orkest met
een internationale reputatie,
heeft sinds de oprichting in
1968 een ontwikkeling door-
gemaakt die stilistisch gezien
de hele jazzhistorie heeft ge-
volgd, van de oorspronkelijke
pure New Orleansjazz tot de
hedendaagse mainstream
stijlen. 

Swing Clemens en de Barrelhouse Jazzband
Deze avond zal de Barrelhouse

Jazzband in afwisseling met
St. Clemens een doorsnede uit hun
rijke oeuvre op de planken brengen

en na afloop van het concert-
gedeelte nog zorgen voor een

gezellige, swingende afterparty.

Kaartverkoop

Kaarten voor deze
avond kosten 8 euro en
zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij
Drogisterij Daniëlle in
Hulsberg of
Cultuurcentrum Asta in
Beek. 

De zaal in het
Cultuurcentrum Asta in
Beek is op 
21 november vanaf
19.15 uur geopend. 

Op de Markt in Beek is
er ruimschoots gratis
parkeergelegenheid. 

De fanfare en haar
gastartiesten hopen u
bij Swing Clemens te
mogen begroeten om 
er samen een 
onvergetelijke, 
spectaculaire avond
van te maken!

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

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

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

VAN ALLE
MATEN THUIS
DAMES 33-45 & HEREN 37-50
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Deze buitengewoon geslaagde viering vond in Beek plaats van
14 t/m 17 mei 2015. 
Hiervan zijn twee DVD’s gemaakt, die thans in verkoop worden
gebracht. Op één DVD is een uitgebreide fotocollage samen-
gebracht, op de andere een schitterende film van alle hoogte-
punten.
De DVD’s zijn samen te koop voor de gunstige prijs van € 10,-.
Verkoop en afhalen bij Sjeunkes Kinderschoenen in de
Burgemeester Janssenstraat 12 in Beek of bij de leden van
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’. 

Verder kunnen de DVD’s besteld worden bij de Stichting
SONT, secretariaat Gerichtstraat 25 6171 TE  Stein, door
overmaking van € 15,- op bankrekening 
NL32 RABO 0153288191. 
De DVD’s worden U dan toegestuurd per post. 
(gaarne naam en adres vermelden).

Om in herinnering te brengen wat de DVD’s U aan beelden
zullen voorschotelen hierbij een korte samenvatting van de
hoogtepunten:

SCHITTERENDE TERUGBLIK OP 30ste EUROPEES NA
ALSMEDE 45-JARIG JUBILEUM JUMELAGE B
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- Ontvangst van de deelnemers en genodigden op de
Geverikerhof;

- Bezoek van de deelnemers aan Mondo Verde te
Landgraaf;

- Ganzenfanfare,  de Band Kick ‘n’Rush
- Middeleeuwse Markt met de opening, muziekgroepen

Reincarnatus, Datura en Musac, vendeliers, torenblazers,
de Historischer Verein uit Gundelfingen en uiteraard oude
beroepen enz.

- Riddertoernooi door Rheinische Ritter en Guldensporen
- Fakkelstoet en vuurwerk

- Historische Stoet
- Dankdienst in de St.-Martinuskerk
- Vaandeloverdracht aan vertegenwoordigers Faaborg (Den.)

en open-air brunch.

Laat deze kans niet aan U voorbijgaan om Historisch
Jubilerend Beek 2015 in Uw archief een plek te geven of om
dit prachtige document aan iemand cadeau te geven.

Foto: Leo Remmel

ACHTWACHTERS- en TORENBLAZERSZUNFTTREFFEN
BEEK en STADT GUNDELFINGEN A.D. DONAU
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Vogelgidsen:
De heren

H. op den Camp en
J. Worms

van de Vogelwerkgroep
Afdeling IVN Elsloo

Datum wandeling:
woensdagmiddag
25 november 2015
Start wandeling:

om 14.00 uur
bij MFC, Molenstraat

158 te Beek
Deelname:

gratis, ook voor
niet-KBO-leden

De vogelwerkgroep “de WOUW” ver-
richt 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 vogel-
soort 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

KBO Vogelwandeling 2015 in Kelmonderbos

Weth. Sangersstraat 7   
6191 NA Beek
tel.: 046-4375353

EUROGARANTIEBEDRIJF

Bij kleine krasjes  
en grote               ...
Het adres voor vakkundig en snel schadeherstel

crashes SCHADEHERSTEL ALLE MERKEN

www.autoschadejosbogman.nl

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

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

of op afspraak: telefoon 06-284 585 33

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

TIP!! !
Bel voor een afspraak om te

komen shoppen met je
vriendinnen buiten openingstijd

en ontvang een
tegoedbon van 10% van
de gerealiseerde omzet

Te huur
hobby-wei /

volkstuin in Beek
(omgeving Lampenpaleis)

Oppervlak ca. 300 m2

Evt. ook in delen te huur

Tel 06 - 5373 2266
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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

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

VRIJWILLIGER BIJ DE 
BRANDWEER

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

JEUGDBRANDWEER 

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

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

Deze maand:
WAT TE DOEN NADAT U BRAND HEEFT GEHAD.

Het hebben van een brand is al erg
genoeg daarom geven we deze
maand eens uitleg van wat te doen
na een brand.

Praten

Praat over datgene wat u heeft mee-
gemaakt.
Zoek familie, vrienden of mensen op
bij wie u zich veilig voelt en uw 
verhaal kwijt kunt. Vertel wat u 
gedaan heeft, wat u denkt en wat u
voelt. Spreek angsten, twijfels en
frustraties uit. 
Door te praten, kunt u stukje bij 
beetje de ingrijpende gebeurtenis 
verwerken.

Professionele hulp

Het is logisch dat een brand indruk
maakt. U kunt er de eerste tijd flink
door ontdaan zijn. 
Soms is de impact echter zo groot,
dat praten met familie en vrienden
niet afdoende is. 
Wij raden u in dat geval aan om 
contact op te nemen met uw huisarts.

Die kan u doorverwijzen naar mensen
die zijn opgeleid om u te begeleiden
in uw verwerkingsproces.

Direct nadat u brand heeft gehad
waarschuwt de brandweer Salvage
voor u, uitleg over wat Salvage voor U
doet staat hieronder beschreven.

Stichting Salvage

Meteen na het blussen van de brand,
kan de brandweer Stichting Salvage
voor u inschakelen.

Stichting Salvage is opgericht door
de gezamenlijke Nederlandse brand-
verzekeraars om na brand verzeker-
den én niet-verzekerden tot maximaal
24 uur kosteloos bij te staan.

Na meldingen door de brandweer
stuurt de alarmcentrale van Salvage
een coördinator naar u toe. 
Dankzij een dicht netwerk is de 
coördinator meestal binnen een uur
bij u. 
De Salvagecoördinator helpt u bij de
eerste emotionele verwerking en
het nemen van de juiste rationele 
beslissingen, zodat u verder kunt.

Samenvattend:

Brandweer schakelt stichting
Salvage voor U in.

Wat moet U zelf doen;

Doe de verzekering zo snel als
mogelijk inschakelen ook in het
weekend.

Deze kan U mogelijk ook nog
voorzien van advies want brand
is al erg genoeg.

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Wie wil dat niet? 

Er zijn mensen die hunkeren naar de ko-
mende feestdagen. Anderen zien er
zwaar tegen op. Het is zo lang donker.
En als het niet donker is dan is het de
hele dag mistig, soms overgaand in grij-
ze opklaringen!
Daar word je zo moe van. Wat moet je
dan? Wachten tot het weer voorjaar
wordt?
Jammer van de tijd, je wordt er zeker
niet fitter van. Het levert alleen meer
stress op bij de gedachte wat dan weer
allemaal moet.
Ga niet bij de pakken neer zitten, er zijn
voldoende kansen om tot actie te
komen.

Kijk om je heen en zie ze! Zet de eerste
stap en ervaar ze!
Start nu met lopen en ervaar hoe dat ge-
leidelijk overgaat in hardlopen. Leer een
mogelijk ongekende kant van uzelf ken-
nen. Verras uzelf! Het kan echt. Zo komt
u fit de winter door en begint u stralend
aan het nieuwe jaar! 

Verdeeld over 16 weken wordt u bege-
leid door een loopcoach in 12 sessies.
Hierbij staat plezier boven prestatie!

Het lopen is slechts één onderdeel van
een heel proces. Er is aandacht voor li-
chaam en geest. Een heel pakket laat u
ongekende kanten van u zelf ontdekken. 
In 2 beautyworkshops krijgt u kleurad-

vies en opmaaktips.Er zit nog meer in dit
stralende winterpakket. 
U zult ervaren dat u rust krijgt in uw
hoofd, meer zelfvertrouwen en in een
betere conditie met een frisse uitstraling
2016 inglijdt!

Bent u nieuwsgierig geworden, wilt u
meer informatie hierover, aarzel dan niet,
zet de eerste stap. Kijk eens op de web-
site www.loopmetfloor.nl en/of neem
contact op met

Floor Kengen, loopcoach, 
tel. 06-49944535, 
loopmetfloor@gmail.com
Zij helpt u verder op weg!

Stralend mooi naar 2016!!

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen

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

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

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

BACK2BALANCE
• Triggerpoint therapie
• Dry Needling
• Kinesiotaping
• Therapeutische massage  

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl www.backtwobalance.nl 

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG          

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed
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In deze tijd van het jaar is er naar goed gebruik aandacht voor de Sintlecieviering rond 13 december. Na de kroning van de
nieuwe lichtkoningin in november is er onder andere in het 2e weekend van december de ontvangst van de lichtkoningin met
haar gevolg in het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is niet enkel voor genodigden, maar iedereen is hierbij welkom. 
Op bijgaande foto van Rob Holthuis ziet u een gedeelte van de aanwezigen bij deze gelegenheid een aantal jaren geleden. Wie
kent de personen die hier gefotografeerd zijn, of wellicht een aantal hiervan. Kijk eens goed en laat het ons weten.

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.

Zoals gedacht is een reactie binnen 
gekomen naar aanleiding van de foto in
deze rubriek in onze vorige editie, 
Wie kent wie aflevering 117

Het is de familie Sanders-van Loon
uit de Stasstraat 37 in Beek.

De eerste rij kinderen vlnr.:
Christien, Marjan, Mart, en Willy

Op de tweede rij vlnr.:
Pap Teun, Jo, mam Dien en Harrie

De laatste rij vlnr.:
Sjan, Ria, Piet, Jan Marga (Zus)

  Wie  kent  Wie Aflevering  118
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Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

in beeld
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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

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

ELIAS

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

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

dinsdag gesloten

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



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

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

Uw adres voor 
nieuwe- & 
gebruikte 

scootmobielen!
Rollators

vanaf 49,-Scootmobielen
vanaf 350,-

Rolstoelen
vanaf 159,-

Wij leveren ook service aan huis!
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Welzijn in Beek!
Wij zijn aanwezig in de wijk,

maar ook bereikbaar via email of telefoon: 
teambeek@piw.nl  /  046-4235335

www.partners-in-welzijn.nl

U kunt bij ons terecht:

• Beek:
o Muziekschool Artamuse

(Dr. Stassenstraat 88, 6191 VP Beek)
Elke donderdag van 11.00 uur 
tot 12.00 uur 

o Wijksteunpunt Franciscus
(Om de Toren 1, 6191 KZ Beek)
In de even weken op woensdag 
van 10.00 uur tot 12.00 uur 

• Spaubeek:
o MFC ‘t Raodhoes 

(Musschenberg 101, 
6176 BE Spaubeek)
In de oneven weken 
op woensdag 
van 10.00 uur tot 13.00 uur 

• Neerbeek:
o Gemeenschapshuis Neerbeek 

(Callistusplein 9, 6191 GN Neerbeek)
Elke dinsdag van 11.00 uur 
tot 12.00 uur 



33

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

11e jaargang  (november)1985

….. Ja... ja.. .eindelijk is het zover. Op 14 december
mogen de mensen gaan kijken hoe de ambtenaren
werken op het gemeentehuis. Alles is vernieuwd,
nieuwe lokalen en nog vanalles. 
Voor velen misschien de eerste of de laatste keer dat
u toevlucht zoekt bij het gemeentelijk bedrijf. 

….. De dag ervoor hebben de VIPpers het gemeentelijk
zweet al zien stromen bij de officiële opening. 
De minister van verkeer en waterstaat, 
mevr. Smit-Kroes en de commissaris der koningin
dhr. Dr. J. Kremers zijn aanwezig. Mgr. Castermans
zal het gebouw inzegenen.

….. En op die dag zal de kersverse  lichtkonigin haar ring
in ontvangst nemen. De 34e lichtkoningin is Sandra
Verhaegh uit Spaubeek.

….. Over Sinte-Lecie gesproken. Met de nieuwe opzet
zal de jaarmarkt alleen op zondag 15 december plaats-
vinden. Dat is voor de dikbillen die in de tent staan.
Het comité zoekt steeds nieuwe wegen om het feest 
aantrekkelijker te maken. Zo zal alles in de kerstsfeer 
getrokken worden.  We zien dan naast de lichtkoningin
ook onze kerstman over de markt lopen.

….. En pastoor van Oss uit Genhout komt met een lading
kerststallen de berg af om die in het ASTA tentoon te 
stellen.

….. Onze burgervader, die al bijna 4 jaar aan het roer van de
gemeente Beek staat komt eindelijk eens voor het 
voetlicht in de Nuutsbaeker. We krijgen een terugblik over
een periode waarin veel gebeurd is, en waarin Beeks 
eerste burger zowel positief als negatief regelmatig de
media haalde. 
Zelden heeft Beek naar buiten zo’n 
publiciteit gehad als in de voorbije periode van Goethem.

….. In verband met de veel voorkomende vernielingen zal de
zelfbedieningsruimte in het postkantoor tijdens de 
weekenden gesloten zijn.

….. Onze vaste medewerker Theo van Winkel laat ons in
prent en geschrift kennis maken met de Coop.
Boterfabriek “St. Lucia” in Genhout. 
De akte van oprichting geschiedde op 1 maart 1900 bij

notaris Hoeffer. 
In 1918 stopte de fabriek en ging de melk naar de
Hoolstraat in Beek (St. Martinus)

….. Door een grandioze subsidie van de provincie kan
Franciscus de tarieven van “tafeltje dek je” drastisch 
verlagen. Aan huis gebracht ; nu 6.50, was 9.75 gulden.
In het restaurant nu 6,00 was 8.00 gulden. 
Smakelijk eten.

….. Fanfare St. Callistus behaalde op het bondsconcours in
Vlodrop een fraaie eerste prijs met 309 punten. 
En dit o.l.v. Hein Boermans. Dat is natuurlijk feesten.

….. In 1986 zijn weer gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de
nieuwe grondwet mogen ook vreemdelingen stemmen en
kiesbaar zijn. Wat en wie zijn vreemdelingen? 
1) 18 jaar zijn. 
2) 5 jaar onafgebroken ingezetene van Nederland te zijn.
3) Legale en geldige verblijfsvergunning. 
En u maar het juiste bolletje rood maken.

….. Showband Irene organiseert een groot luchtbuks-
schietconcours. 
Men wil gelden verwerven voor nieuwe kostuums en 
instrumenten. Initiatiefnemers zijn De heren Steinbusch,
Oostveen en Janssen. 
Er wordt geschoten vanaf 5,5 meter.

Paaf, en de groeten
Japo



Handelsstraat 34a
6135 KL Sittard
T +31 (0) 46 - 436 18 18 
F +31 (0) 46 - 437 28 61
E info@office046.nl
I www.office046.nl

Nieuw in Sittard:

Office 046
voor al uw kantoormeubilair

Kom eens een kijkje nemen in onze 
vernieuwde showroom en laat u 
verrassen door onze openingsacties.

DRAAIDEURKAST

Actieprijs

€ 99,-

BUREAUSTOEL

Actieprijs

€ 160,-
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Gezichtsbehandelingen, Pedicure
Massages & Lichaamspakkingen

Dr. Schaepmanlaan 19 - Beek - 06 - 55 80 23 65
www.skincarebycindyjonkers.nl

Aanbieding: Gezichtsbehandeling met
Kaviaar masker Nu 35,00

Het maken van de
vastelaovesgezet
is ieder jaar een
leuke klus! 
We proberen
ieder jaar weer
een mooie, leuke
vastelaovesgezet
te vervaardigen.

Net zoals de
“echte krant” 
zijn we mede 
afhankelijk van
de lezers voor de
input, daarom
zijn we op zoek
naar verhalen, 
anekdotes of 
foto’s uit het
Beekse.

Heb jijzelf of je
buurman, vriend of kennis iets 
opmerkelijks meegemaakt, laat het ons dan weten!

Je kan het verhaal toesturen als verhaal of kort de punten
doorgeven, zodat wij er een gepast verhaal van maken.
Foto’s van de vastelaovend zijn ook meer dan welkom!

Stuur je verhalen en/of foto’s naar: 
gezet@pottentaote.nl of in de brievenbus: 
Bourgognestraat 21, 6191 HX te Beek.

Voel je de pen en/of je toetsenbord
kriebelen… de redactie van de 
vastelaovesgezet is altijd op zoek naar
versterking van de gezet redactie! 

Dus schroom niet en meld je aan via:
gezet@pottentaote.nl

Omslag.indd   3

Vrouwluuj en Mansluujzitting
Café De Keulsteeg Neerbeek

Het wordt intussen een traditie. 

Vrijwilligers van  de verenigingen die hun “thuis “hebben in
Cafe De Keulsteeg, in Neerbeek, hebben weer een schitterend
programma samengesteld voor de Vrouwluujzitting op zondag
3 januari a.s en de Mansluujzitting op zondag 17 januari a.s.

Handboogschutterij, Biljartclub en schietvereniging,  bloeien-
de verenigingen, die geen enkele vorm van subsidie hebben
en toch nog steeds in ledenaantal groeien, organiseren al
meerdere jaren de zittingen. Vanaf het begin zijn de zittingen
een succes en de laatste jaren, zelfs bijna uitverkocht.  
Om dit succes voort te zetten, wordt er geprobeerd ieder
jaar een aantal, in de omgeving, onbekende, elders beroemde,
artiesten te contracteren.

Dit jaar is dit zeker gelukt. De programma’s van Vrouwluuj en
Mansluujzitting zijn niet hetzelfde. 
Bij de Vrouwluuj o.a. Tiroler Teufel, Heid’s Männer, Buutte-
reedner en naast nog enkele artiesten een zeer speciale Gast. 
Bij de Mansluuj naast een aantal bekende artiesten komt het
Moppetrommeltje terug en een zeer bekende Tonspreker uit
Brabant. Daarnaast Anderkovver XXS, sommige acts en ook
hier ter afsluiting een zeer speciaal duo.

Kaarten te bestellen en op te halen in Café De Keulsteeg.
De opbrengst van beide dagen zal  besteed worden aan extra
ondersteuning van de verenigingen. 

Oproep: Verhalen,
anekdotes gezocht!
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De Auwt Prinse van Spaubeek zijn opgericht in 1971
in een Spaubeeks Café met de intentie de
Vastelaovend te stimuleren in de Spaubeekse 
gemeenschap.

De RECEPTIE vindt op die dag plaats 
van 19.30 tot 20.30 uur in het MFC “’t Roadhoes”
Musschenberg 101, 6176 BE in Spaubeek.

Aansluitend is er een feestavond voor 
iedereen met Karaoke en als thema 
“Hollese Oavond”.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze avond.

Beleefd uitnodigend
Auwt Prinse Sjpaubik

De Stichting Optochthal
Baeker Pottentaote
(SOBP) is enorm trots op
de twee prachtige 
optochthallen in Beek. 

Na een grondige renovatie van de 
oorspronkelijke hal werd een tweede, 
volledig nieuwe hal gerealiseerd.
De wachtlijst die er al jaren was om te 
kunnen bouwen in de hal is hierdoor flink 
geslonken.
Veel jonge wagenbouwers stonden immers
al jaren op de wachtlijst en juist deze groep
is erg belangrijk om de vastelaovescultuur in
Beek te behouden voor de toekomst!  
Momenteel is er nog een bouwplaats vrij.
Interesse om in een gezellige sfeer en in
een beschutte omgeving met vrienden en
vriendinnen aan een 
carnavalswagen te bouwen?
Meld je dan voor informatie bij Nic Delil:
tel. 046-4371430 / 06-29103083 /
nicdelil@ziggo.nl

BOUWPLAATS
GEZOCHT?

Op 28 november 2015 vieren de “Auwt Prinse Sjpaubik”
hun 4x11 jarig bestaan



Grote Prinse proclamatie op 14 november

Wie zullen er regeren over 2015 – 2016

Na de opening op 11 november komt er ook weer de 
Prinse proclamatie aan.
Deze zal plaatsvinden op 14 november in het M.F.C. ’t Roadhoes.
Aanvang om 19.49 uur.

Helaas moeten wij dan ook afscheid nemen van Prins Frank I
Maar zoals van ons gewend zal ook hij weer een goede opvolger(s)
krijgen. Natuurlijk worden er hier en daar al wat gissingen gedaan,
reden te meer om zelf bij de uitroeping aanwezig te zijn.

De volgende artiesten zullen hieraan hun medewerking verlenen:

Beppie - Gipfel Power  -  Eigen optreden - Angelina - 
Nick Gelissen - Jan Heffels.
Tevens wordt er de nieuwe schlager gezongen door “De Tekskes”

Wij hopen dat u allen op deze avond aanwezig zult zijn.

Kaarten verkrijgbaar bij:   
M.F.C. ’t Raodhoes en Glenn Gesp. Bloemsierkunst
Math Wachelder Tel: 06-53692410 
of via E-mail matthew.wachelder@ziggo.nl

Met een carnavalistische groet, Het bestuur CV “De Kwakkerte”

Beste Jongens en Meisjes,                                                            

Bijna is het zover, de Jeugdzitting op 15 november

We zijn er weer in geslaagd een leuk, afwisselend programma samen
te stellen. 
“De Droomband” bestaande uit 6 popmuzikanten  zal een popconcert
geven. Een uur lang zingen, dansen, spelen en plezier. 
Van bekende kinderliedjes in een modern jasje tot de grootste 
hits van nu. 

Verder zal Pipo Pé jullie ook bezighouden met goochelen, 
ballonfiguren en nog meer, laat jullie maar verrassen.

Helaas ook het aftreden van Jeugdprins Lars en Jeugdprinses Britt.

En er komt dan ook antwoord op de vraag: 
Wie gaat er regeren over 2014-2015?

Reden genoeg dus om te komen!

Wanneer? 15 november 2015
Waar? M.F.C., ’t Roadhoes, Musschenberg 101,  Spaubeek
Tijd? De zaal gaat open om 13.30 uur 

Aanvang programma 14.11 uur.
Prijs? € 2,50

Graag tot dan,
Jeugdcomité C.V. de Kwakkerte  ( Petra, Claudia en Yvonne)                     

Officiële opening carnavalsseizoen zal plaatsvinden op 11.11.2015 
om 21.11 uur bij de kwakkert M.F.C. te Spaubeek
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11 nov. Opening Vasteloavesseizoen 20.00 uur, Café de Benelux 
Baeker Pottentaote

11 nov. Opening Carnavalsseizoen 2015-2016 CV De Kwakkerte
14 nov. Openingsavond C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt
14 nov. Groate Zitting mit Prinsoetreuping CV De Kwakkerte
15 nov. Jeugdzitting mit oetreuping Jeugdprins/prinses 

CV De Kwakkerte
21 nov. Grote zitting C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen
22 nov. Jeugdzitting C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen
12 dec. Voorverkoop kaarten vastelaoves zittingen 

Baeker Pottentaote
20 dec. Café D’n Dobbele Vônck Voorverkoop Mansluujzitting 

zvc De Kneeschers

2016

2 jan. Auw Wieverbal C.V. De Sjravelaire ´t Trefpunt
3 jan. Mansluujzitting Mondial zvc De Kneeschers
3 jan. Vrouwluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek
7 jan. Groate Zitting mit Prinsoetreuping 19.45 uur in Asta, 

Baeker Pottentaote
8 jan. Zitting C.V. de Doorzetters
17 jan. Mansluujzitting Café de Keulsteeg Neerbeek
17 jan. Jeugdzitting mit oetreuping Jeugprins en Hofnar, 14.00 uur 

in Asta, Baeker Pottentaote
17 jan. H.M. in de Laurentiuskerk en Receptie CV De Kwakkerte,

Locatie M.F.C. te Spaubeek, aanvang 14.00 uur
18 jan. Optochtvergadering, 20.00 uur, Auwt Patronaat, 

Baeker Pottentaote
22 jan. Sjravelkienen Jeugdcommissie C.V. De Sjravelaire
23 jan. Prinsenreceptie C.V. De Sjravelaire Zaal Vroemen
27 jan. Verkoup Vasteloavesgezet, Baeker Pottentaote
29 jan. Jeugprinsebal, 19.00, Café Auwt Baek, Baeker Pottentaote
30 jan. Prinsebal, 20.30 uur, Asta, Baeker Pottentaote
30 jan. Jeugddisco, Locatie M.F.C. te Spaubeek, aanvang 19.00 uur.
31 jan. Carnavalsmis St. Hubertuskerk C.V. de Sjravelaire
31 jan. Grote Optocht C.V. de Sjravelaire
2 febr. Aankoms Blauw Sjuut, Spaubeek
5 febr. Sjwoalevaseloavend, 09.00 uur, Baekse Sjwoale, 

Baeker Pottentaote
5 febr. Jeugprinsereceptie, 19.00 uur, Cafe Auwt Baek, 

Baeker Pottentaote
6 febr. Opleveren Vasteloaveswagens, 12.30 uur, Optochthal, 

Baeker Pottentaote
6 febr. Sjleuteleuverdracht, 18.00 uur, gemeentehuis
6 febr. Prinsereceptie, 20.00 uur, Zalencentrum 't Kaar,

Baeker Pottentaote

7, 8 en 9 februari 3 dolle dagen vastelaovend 2016

7 febr. Optocht CV De Kwakkerte, aanvang 14.11 uur
7 febr. Sjravele mit de Sjravelaire ´t Trefpunt
7 febr. Leechsjtoet Baeker Pottentaote
8 febr. Groate Optoch Baeker Pottentaote
8 febr. Thema avond Locatie M.F.C. te Spaubeek, aanvang 20.00uur
9 febr. Carnavalsoptocht CV de Doorzètters Nirbik
9 febr. Vaan Sjtrieke, 23.45 uur, Beeld Pottentoat bij gemeentehuis
9 febr. Afsluiting jeugdcarnaval 15.00 uur Zaal Vroemen
9 febr. Afsluiting seizoen 21.00 uur Zaal Vroemen
9 febr. Familiemiddag/avond. Locatie M.F.C. te Spaubeek. 

Aanvang 16.11uur
23.11 uur sluiting carnavalsseizoen bij de Kwakkert

10 febr. H. M. Askruisje halen. Heringbiete. CV De Kwakkerte
Locatie M.F.C. te Spaubeek.
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VOOR DE 27STE KEER

Mossel- en
konijnenavond

12 december 2015
vanaf 19.00 uur

Mosselen
€ 14,99

Konijn
incl. Frites

€ 9,99

Aanmelden voor 7 december 2015 bij:

Frank v.d. Sluijs 046 - 437 75 83

Café de Keulsteeg 046 - 437 33 11

of via e-mail: frank.nicole31@planet.nl
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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

11 november Lezing over Ouderenmishandeling door I. Henssen-van Heesch, 19.30 uur, Auwt Patronaat

14 november Café D’n Dobbele Vônck Duitse Avond zvc De Kneeschers   

14 november Gemengd Koor Beeker Koorzang opluistering 17.30 uur H. Mis Martinuskerk                                

15 november Vriendenviering met Gemengd Koor Crescendo, St. Hubertuskerk Genhout

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

26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

13 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, van 10.45 uur-17.00 uur. Gemeenschapshuis Neerbeek. 

Toegang is gratis.

13 december Postzegelbeurs in het Asta Cultuurcentrum van 10.00 tot 14.00 uur. Gratis toegang, 

organisatie PZV "De Philatelist"

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

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

20 december Vriendenviering met Per Cantare  uit Schinnen, St. Hubertuskerk Genhout

20 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel, Asta Cultuurcentrum Beek, 20.00 uur

2016

2 januari 17e Wafeltocht W.C. Caesar

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

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

28 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

18 februari Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur

25 februari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

13 maart Paasveejaarmarkt Beek

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

31 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

9, 10, 15, 16 Speelgroep ‘Het Nieuwe Masker’ speelt ‘Pension du Lac’

en 17 april in het Asta Cultuurcentrum in Beek om 20.00 uur

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

23-24 april Postzegeltentoonstelling in het Asta Cultuurcentrum. ASTA-PHIL 2016 ter gelegenheid van  

het 85 jarig bestaan van PZV "De Philatelist"

28 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

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

26 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

12 juni 23e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar

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

30 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

7 augustus Vrijmarkt Wijkraad De Carmel Beek

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

27 september Garageverkoop te Neerbeek, organisatie: de Auwt Prinse Nirbik

29 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

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

27 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

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

24 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur

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

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

Evenementenrooster 

2015-2016

IVN Spau-Beek

Zondag 13 december

LEZING-
BEAMER-

PRESENTATIE
ZUID-INDIA

De 3-weekse reis begint in MAMALLAPURAM,
een badplaatsje in Tamil Nadu, dat bekend is
door de prachtige rotstempels. 
In de staat Tamil Nadu worden verschillend
reusachtige tempels bezocht met grote 
toegangspoorten met honderden kleurrijke
beelden. Madurai is hiervan het schitterende
hoogtepunt.

De tweede week staat strand en water 
centraal, met een heerlijke boottocht over de
BACKWATERS en een bezoek aan de oude
Nederlandse stad COCHIN.

De derde week speelt zich af in de heuvels en
natuurgebieden. 
Thee plantages en natuur bepalen het beeld.
MYSORE vormt het kleurrijke culturele 
sluitstuk van een onvergetelijke tocht door een
land vol verrassingen en prachtige mensen. 

Toegang is gratis.
Aanvang10.00 uur.

Adres:
Moorheide 1
6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl



De gemeente Beek heeft zich als tiende gemeente in 

Limburg aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Limburg.

Op donderdag 22 oktober jl. hebben wethouder Thijs van

Es van de gemeente Beek en Odile Wolfs, voorzitter van

het Jeugdcultuurfonds hiertoe een samenwerkingsover-

eenkomst getekend. Het Jeugdcultuurfonds geeft kinderen

de mogelijkheid om lessen te volgen bij bijvoorbeeld een

theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging

door het wegnemen van de financiële drempels. Het fonds

richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar in achterstands-

posities, dat wil zeggen uit gezinnen waarvan het inkomen

niet meer dan 120% van het wettelijk sociaal minimum 

bedraagt.

Voor wie?
Muziek- dansles of andere wekelijkse culturele activiteit

staan niet bovenaan het prioriteitenlijstje als een gezin de

eindjes niet goed aan elkaar kan knopen. Daarom zorgt het

Jeugdcultuurfonds ervoor dat kinderen, in de leeftijdscate-

gorie 4 tot 18 jaar,  uit deze gezinnen niet hoeven mislopen

wat voor hun leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend is. 

Hoe werkt het fonds?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag voor een bijdrage

doen. Dit wordt altijd gedaan door een intermediair. Dit is

een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de

opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan

een leerkracht, jeugdhulpverlener, huisarts, schuldhulpver-

lener of maatschappelijk werker. De intermediair verzorgt

de aanvraag via het aanvraagsysteem van het Jeugdcul-

tuurfonds. De maximale bijdrage van het Jeugdcultuur-

fonds Limburg voor contributie, lesgeld of attributen

bedraagt maximaal € 419,75 per 12 maanden. Het geld

wordt door het fonds rechtstreeks overgemaakt naar de

culturele instelling.

Wethouder Thijs van Es: “Wij vinden het belangrijk dat ook

kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben, de kans

krijgen actief aan kunstbeoefening te doen. Met de aansluiting

bij het Jeugdcultuurfonds stimuleren we de persoonlijke ont-

wikkeling van kinderen die in armoede opgroeien.”

Voor meer informatie kijk op 

www.jeugdcultuurfonds.nl/limburg
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /

incontinentie en leerlingenvervoer.

Gemeente Beek sluit aan 
bij  Jeugdcultuurfonds



Eenieder kon een ondernemer voordragen voor de

beide titels. Een jury, bestaande uit vertegenwoordi-

gers van de  ondernemersverenigingen in de ge-

meente Beek, heeft uit deze voordrachten een aantal

genomineerden geselecteerd. Op basis van gesprek-

ken met de genomineerde ondernemers heeft de

jury vervolgens de winnaars geselecteerd. 

Beurskens Schoenmode is een echt familiebedrijf

van drie zussen en twee van hun echtgenoten. Zij

hebben de slag naar de nieuwe manier van zaken

doen weten te maken door een sterke internetwin-

kel te hebben in combinatie met de fysieke winkel in

Beek. De combinatie van traditioneel en nieuw be-

staan zo naast elkaar. Klanten uit heel Limburg en

delen van Brabant komen naar de winkel in Beek.

Het bedrijf heeft altijd in Beek gezeten en richt zich op

schoenen in alle maten, ook de extreme. Kernwoorden bin-

nen het bedrijf zijn: grote keuze / collectie, persoonlijke be-

diening, laagdrempelig. Het bedrijf wil voortbestaan als

familiebedrijf binnen Beek met veel oog voor samenwer-

king. De algemene bevinding van de jury is dat dit bedrijf

een echt “icoon” is voor Beek.

Ten behoeve van de aanmoedigingsprijs is gekozen voor

Rob Hermans van oesterzwammenkwekerij Zwamburg. 

Drie zussen Beurskens en Rob Hermans
winnaars ondernemersprijzen 2015 Beek
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Op dinsdag 20 oktober jl. heeft burgemeester Frans Weekers de drie zussen Erna, Yvonne en
Lian Beurskens van Beurskens Schoenmode uitroepen tot Beekse ondernemer van het jaar 2015
tijdens een netwerkavond voor ondernemers in uitgaanscentrum Mondial. Daarnaast werd
voor de vierde keer ook een Aanmoedigingsprijs uitgereikt voor de meest veelbelovende 
startende ondernemer. Deze prijs gaat naar Rob Hermans van oesterzwammenkwekerij 
Zwamburg in Beek.

Hij heeft zoveel ideeën en zoveel innovatief ondernemer-

schap, dat moet aangemoedigd worden. Hij is in april 2015

als jonge ondernemer gestart als éénmanszaak en richt

zich volledig op een duurzame bedrijfsvoering volgens de

principes van de circulaire economie. De ontwikkeling van

het bedrijf ziet Rob Hermans ook in deze richting. Hij

streeft naar een solide bedrijf, komt ook zo over en heeft

vele innovatieve ideeën die in de komende maanden /

jaren uitgewerkt gaan worden. In de korte periode van 

bestaan van het bedrijf tot nu toe zijn er al meerdere

nieuwe producten gerealiseerd. Hij heeft een sterke focus

voor zijn bedrijf en als persoon een grote drive. 

Burgemeester Frans Weekers: “Beek is een onder-

nemende gemeente. De bedrijvigheid is goed voor de 

economische ontwikkeling en werkgelegenheid binnen de

regio. Bovendien zijn succesvolle ondernemers fantastische

ambassadeurs voor ondernemend Beek en leveren ze een

sterke bijdrage aan het imago van de gemeente. Met deze

prijzen willen wij onze ondernemers in de spotlights zetten

en aanmoedigen om het ondernemerschap te blijven 

koesteren.”

Op www.belevend-beek.nl kunt u de filmpjes bekijken van

alle genomineerde ondernemers, inclusief de winnaars.



Op vrijdag:
- Sjoelen, van 10.00 uur tot 12.00 uur. Wie schuift er het

beste?

- Contact met wijkverpleegkundige van Orbis, eventueel

via de buurthuismedewerkers.

- “Internetcorner”: een computer inloop spreekuur, voor al

uw computervragen. Let op, dit is bij de naastgelegen

Hoever-residentie van 14.00 tot 16.00 uur.

- Vrijdag 18 december: 

Bloemschikken door docenten van de VU Maasland van

14.00 tot 16.00 uur. Eigen bijdrage € 3,-

U bent van harte welkom!

Zie ook 

www.facebook.com/Buurthuis-Raodhoes
www.ozodoeikmee.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Myrthe Minerva, buurthuismedewerkster 

myrthe.minerva@ozodoeikmee.nl

Tiny Kitzen, buurthuismedewerkster 

tiny.kitzen@ozodoeikmee.nl

of op telefoonnummer 06 - 256 345 49

Arend te Velde, Wmo-makelaar OZOdoeikmee,

arend.te.velde@ozodoeikmee.nl

of mobiel via 06 - 429 116 99. 

Activiteiten in de wijk: 
Hoeskamer ‘t Raodhoes Spaubeek 

De Hoeskamer ‘t Raodhoes (MFC Spaubeek) is een
plek waar iedereen tijdens de Open Inloop terecht
kan voor een kopje koffie, een vraag of gewoon een
praatje. Maar ook om de krant te lezen, activiteiten
te doen zoals spellen, creatieve activiteiten, of een
gezamenlijke wandeling te maken is Hoeskamer ‘t
Raodhoes dé plek om te zijn. Hebt u zelf ideeën
voor activiteiten? Laat ze ons horen! Samen met u
gaan we ze realiseren.
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Samenwerken in een lokatie waar we elkaar kunnen 

helpen en waar nodig ondersteunen, dát is de kracht van

de Hoeskamer ’t Roadhoes.

Mocht u ondersteuning nodig hebben dan kunt u rekenen

op de professionele kracht van OZOdoeikmee die altijd

aanwezig is. 

De Hoeskamer is te vinden aan de Musschenberg 101,

6176 BE in Spaubeek en is geopend op maandag, 

woensdag en vrijdag van 9.30 uur tot 16.00 uur

Naast de Open Inloop worden er in samenwerking met 

andere organisaties  nog een keur aan activiteiten 

aangeboden.

Op maandag: 
- Creatieve activiteiten zoals breien, mandala tekenen en

meer. Vanaf 13.30 uur.

- Wandelgroep. Vanaf 13.30 uur. Korte of lange 

wandelingen, het kan allebei!  

Op woensdag:
- Sport en spel voor ouderen verzorgd door experts van

het  CIOS. Vanaf 10.00 uur.

- Eetpunt in samenwerking met het MFC. Heerlijke soep

en broodjes, eigen bijdrage € 2,50 per persoon. U mag

ook mee komen helpen koken! Ben er om 12.00 uur.

- Yogalessen, dus lekker ontspannen en bewegen. Een

samenwerking met VU Maasland. Begint om 14.00 uur,

duurt tot 15.00 uur. Eigen bijdrage is € 3,- 

- Inloop spreekuur PIW. Iedere woensdag op oneven

weken van 10.00 uur tot 12.00 uur.



Kaders collegeprogramma
In het coalitieakkoord zijn kaders en standpunten vastge-

legd over de onderwerpen werk- en inkomensbeleid, maat-

schappelijke ontwikkelingen, ruimtelijke en economische

ontwikkelingen, openbare ruimte en bestuur en organisa-

tie. Hierbij is uitgegaan van de overeenkomsten uit de oor-

spronkelijke verkiezingsprogramma’s van beide partijen.

Voor te dragen wethouders
De wethouderskandidaten voor BBB-NDB zijn Thijs van Es

(tevens loco-burgemeester) en Hub Schoenmakers. Voor

CDA Beek zijn de kandidaat-wethouders Hub Hodzelmans

en Jean Wachelder. De wethouders zullen tijdens de

raadsvergadering van 29 oktober a.s. worden benoemd.

Portefeuilleverdeling
De portefeuilles zijn in het coalitieakkoord als volgt 

verdeeld:

• burgemeester Frans Weekers: veiligheid, economie en

communicatie

• Thijs van Es (0,85 fte): sociale zekerheid, welzijn en

zorg

• Jean Wachelder (0,7 fte): financiën, bouwen en wonen

• Hub Schoenmakers (0,8 fte): sport, grote projecten en

bedrijfsvoering

• Hub Hodzelmans (0,5 fte): kernen, verkeer en openbare

ruimte

De coalitiepartijen zullen de komende tijd de beleidsspeer-

punten uitwerken in het Collegeprogramma 2015 – 2018.

Coalitieakkoord BBB-NDB en CDA Beek 
ondertekend
Maandag 26 oktober jl. tekenden de partijen BBB-NDB en CDA Beek het coalitie-akkoord
‘Samen Bouwen!’. In dit coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de kaders voor het nieuwe
collegeprogramma, de voor te dragen wethouders en de portefeuilleverdeling. De coalitie gaat
aan de slag met 4 parttime wethouders.

Het volledige coalitieakkoord is in te zien op de gemeentelijke website: gemeentebeek.nl.
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Officiële opening
atletiek en skate/
handbikebaan

Op de zonnige zondagochtend van 27 september
heeft wethouder Wierikx de officiële opening
verricht van de atletiek en skate/ handbikbaan.
Na de openingshandeling waren er diverse 
demonstraties atletiek en skeeleren.
Zie hierbij een foto-impressie van de ochtend.

Foto’s: Paul Voncken
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Beweegmakelaar

Wilt u meer informatie over de sport-  en beweegmogelijkheden in Beek? 

De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met

Judith van Veen via 046-43 89 222 of info@gemeentebeek.nl

Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl 



De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbest-

daken (golfplaten en dakleien). Oude daken kunnen door

de jaren heen door weer en wind aangetast zijn en daar-

door kunnen asbestvezels vrijkomen. Particulieren, bedrij-

ven en  (overheids-)instellingen mogen vanaf 2024 geen

asbestdaken meer bezitten. Dit betekent dat eigenaren van

gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor

die tijd moeten verwijderen. Asbesthoudend materiaal aan

de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudend dak-

beschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit,

wordt niet verboden.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor

het verwijderen van asbest. Dit geldt dus ook voor particu-

liere eigenaren.

Asbestdaken verboden in 2024
Eigenaren zelf verantwoordelijk voor verwijderen asbestdaken
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December
Mantelzorg café Beek

Thema: Mantelzorg en arm- & handmassage 
MFC Molenstraat 158, Beek

U kunt onder het genot van een gratis kop koffie of thee

samen van gedachte wisselen, luisteren en meedoen met

de workshop masseren. Tijdens deze workshop kunt u

kennis maken met deze ontspanningsmassage  voor de

armen en handen. Marianne van Kan is lichaamsgerichte

therapeute en zij zal deze bijeenkomst verzorgen.

Woensdag  2 december van 14.00 tot 16.00 uur

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

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek, 2015

December
Mantelzorg café Beek

Thema: wintertijd 
MFC Molenstraat 158, Beek

Als afsluiting van het jaar. Met hapjes en een drankje.

Woensdag 16 december van 14.00 tot 16.00 uur
--------------------------------------------------------------------

Vooraf aanmelden is voor alle bijeenkomsten noodzakelijk. 

U kunt zich rechtsreeks aanmelden voor een themabijeen-

komst op onze website. 

Voor informatie over mantelzorg  kunt u contact opnemen

met:

Maarten Wehrens / Roel Heijink, 

Partners in Welzijn / Steunpunt Mantelzorg WM

Telefoon: 046-4575700/ e-mail: mantelzorg@piw.nl

Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Subsidieregeling voor verwijdering asbestdak
De provincie Limburg zal voor particulieren per 1 januari

2016 een subsidie voor de verwijdering van asbest be-

schikbaar stellen. Voor bedrijven en wooncorporaties is er

een stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

Het is van belang om goed na te gaan waar u voor in aan-

merking kunt komen.  Voor meer informatie hieromtrent

kunt u contact opnemen met Provincie Limburg, telefoon-

nummer: 043 - 389 99 99.

Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. U

dient altijd toestemming van de gemeente te vragen als u

asbesthoudend materiaal wilt verwijderen. Het aanvragen

doet u via de landelijke website www.omgevingsloket.nl.

Voor het invullen van het aanvraagformulier op de website

hebt u een DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven,

instellingen) nodig.
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is

er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot

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

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

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en

meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn  Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens

Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046-428 80 60

Webadres: www.vrijwilligerscenrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

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

Een greep uit het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale:

• Vrijwilligers gezocht voor maaltijdservice (V1625)

Wij zoeken 10 vrijwilligers voor een maaltijdservice. 

2 mensen met rijbewijs en auto: van jullie wordt verwacht

dat jullie de gemaakte maaltijden bezorgen bij de 

bewoners buiten de Carmelwijk. 4 bezorgers binnen de

Carmelwijk, 3 keukenhulpen en tenslotte zoeken we nog

1 verantwoordelijke die taken overneemt en waarneemt

van de organisators als iemand ziek is of uitvalt.

• Vrijwilligers Conversatielessen Nederlands gezocht
(V1624)

Elke dinsdagochtend (muv schoolvakanties) komen in de

muziekschool in Beek een aantal mensen met diverse

culturele achtergronden bij elkaar om de Nederlandse

taal te oefenen. Het niveau Nederlands is echter erg 

divers vandaar dat we op zoek zijn naar nog een 

vrijwilliger zodat we de groep kunnen splitsen.

• Vrijwilligster voor hulp bij peutergroep (V1618)

We zoeken een aardige vrouw die bij onze peutergroep

een aantal ochtenden in de week (liefst dinsdag en don-

derdag) van ca 9.00-13.00 uur onze pedagogisch mede-

werkers wil assisteren. Dit varieert van huishoudelijke

taken tot hulp bij de kinderen met activiteiten zoals naar

buiten gaan, overalletjes aandoen/uitdoen etc. Affiniteit

met kinderen van 2-4 jaar is een pre.

• Vrijwillige klusjesman (V1617)

Voor onze kinderopvang zoeken we een handige 

klusjesman die een ochtend per week diverse klusjes bij

ons wil verrichten.

• Vrijwilligers voor inzamelactie (V1607)

Voor de maanden november en december zoeken we

vrijwilligers die op vrijdag(en) en zaterdag(en) willen mee-

helpen bij het bemensen van een stand bij de supermarkt

om extra voedselproducten te vragen aan mensen die

boodschappen gaan doen in de supermarkt. Deze extra

voedselproducten worden verzameld en rond de kerst

worden deze middels een kerstpakket aangeboden aan

diegene die het nodig hebben.



www.makadobeek.nl

gezellig  boodschappen  winkelen  makkelijk

oh, kom maar 
eens kijken...

Sinterklaas in Makado

(ingang west)
11.00 uur

INTOCHT
21 november

12.00 - 16.00 uur
21, 22, 28 en 29 nov.
SPEKTAKEL
Sint en Pieten


