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Van de Redactie
Een rijk geïllustreerde Nuutsbaeker ligt voor u.
Vaak zeggen foto’s meer dan woorden en er was in de
voorbije periode weer heel wat te beleven in onze
gemeente.
Naast de nodige terugblikken geven de geplande
activiteiten ook weer een grote variatie aan
mogelijkheden om samen deel te nemen en de
gemeenschapszin verder uit te bouwen.
We zien de jaarlijkse carnavalsitems al weer komen en daarnaast natuurlijk ook
andere traditionele festiviteiten als kerstconcerten, herfstwandelingen,
dagtochten, lezingen e.d. Het zou te ver voeren om nu hier alles op te noemen.
Geniet al lezend en kijkend van alles wat geboden wordt.
Soms komt op het laatste moment, of zelfs net daarna, nog een bericht binnen
met betrekking tot een jubileumviering of andere vermeldenswaardige
gebeurtenis van een vereniging. Ook krijgen we wel eens de vraag waarom over
een of ander niets in de Nuutsbaeker staat. Voor alle duidelijkheid zetten we hier
nog eens kort bij elkaar hoe een en ander ingevuld wordt.
Belangrijk zijn de deadlines. Op blz. 2, links beneden, staan ze voor een heel
kalenderjaar vermeld. Het is goed hier rekening mee te houden. Er is namelijk
nog al wat werk nodig vanaf de deadline t/m de gecorrigeerde proefdruk.
Verder is het zaak om uw gegevens zelf aan te leveren en er niet van uit te gaan
dat vanuit de redactie geïnformeerd wordt of uw vereniging misschien iets te
vieren heeft.
Redactieleden kunnen natuurlijk altijd advies geven of een helpende hand
bieden. De Nuutsbaeker is voor heel Beek en dus ook voor alle verenigingen,
groot of klein, in de gemeente.
Ook hier kunnen we dus samen steeds een goed geheel van blijven maken.
Voor nu wens ik u namens de redactie weer veel leesgenot met deze editie,
waarin u tevens de begrotingskrant van de gemeente vindt.

Gemeente info:

Wiel Heijnen, eindredactie
- Begrotingskrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Column burgemeester
.............................
- Eerste fase open Keutelbeek officieel in
gebruik genomen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Kom in beweging tegen hartstilstand . . . . .
- Beek neemt deel aan “Nacht van de nacht” .
- Gratis inleveren grof tuinafval op milieupark .
- Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen! .
- Chipactie honden en katten . . . . . . . . . . .
- Veranderingen Wet werk en bijstand (WWB)
per 1 januari 2015 . . . . . . . . . . . . . . .
- Vacatures vrijwilligerswerk . . . . . . . . . . . .
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Inleveren kopij

Verschijningsdatum

19
23
21
18
15
22
19
24
21
16
13
18
22
20

16
21
18
15
15
19
17
21
19
13
11
15
20
17

oktober 2014
november 2014
december 2014
januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

november 2014
december 2014
januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli (augustus) 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015
januari 2016

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 LEKKERSTE
WARM EN KOUD BELEGDE BROODJES !!!
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Kroning nieuwe 63e Lichtkoningin
Zaterdag
8 november 2014
wordt in het Asta
Cultuurcentrum te
Beek, de nieuwe
63e Lichtkoningin
door Burgemeester
Ralf Krewinkel
gekroond.

Tevens wordt afscheid
genomen van de
huidige Lichtkoningin
Cynthia Wachelder
en de Hofdames
Nikky Ritterbeeks uit
Spaubeek,
Celine Brands uit
Genhout,
Lyn Gorissen uit
Neerbeek en
Eline Senden uit Beek.
Ook dit jaar zal er weer
net als afgelopen jaar
een Sensationele licht
act zijn.
Na het officiële gedeelte is er weer ruim
baan voor een dansje
onder begeleiding van
de juiste muziek door
onze D.J.
Iedereen is van harte
welkom.
Entree vrij.

VERMIST
Mijn gecastreerde kater Tijger is sinds
23 augustus j.l. vermist.
Tijger is een Siamese Thai met blauwe ogen.
Het is een forse kater. Kleur bruin/grijs.
Hij is 8 jaar oud.
Diegene die mij Tijger levend terugbezorgd
wacht een beloning van € 750,-.
Tijger is ziek en heeft medicijnen nodig.
Tijger is de kater rechts op de foto,
links is zijn maatje Izzy.
Nel Schreuders
Pater Kusterspad 34 - Beek - Tel.046 - 850 29 61
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Derde editie Roger Wijnen ATB Toertocht
Genhout 9 november a.s.
Op zondag 9 november 2014 organiseert “Stichting ’t gaat niet van maar
voor een leien dak(je) ENZO”, kortweg
leiendak ENZO, uit Genhout-Beek wederom de Roger Wijnen ATB Toertocht
Genhout.
Deze schitterende ATB tocht kent nu
drie routes.
Mountainbikers opgelet!!
Nieuw is de unieke KIDS-ROUTE
van 25 km. Jullie kunnen nu
jullie zonen, dochters, neven of
nichten meenemen om er een
sportieve zondagochtend van te
maken. Neem gerust de vriendjes
of vriendinnetjes mee.
De andere routes zijn 30 en 45 km.
Het belooft weer een uitdagende tocht
te worden over de prachtige Limburgse onverharde wegen.
Het vertrek van de Roger Wijnen ATB
Toertocht Genhout is vanaf
Hoeve Printhagen aan Printhagen 3,
6191 PR te Genhout-Beek.
Aanmelden en vertrekken is mogelijk
tussen 8.00 en 10.30 uur.
Download het inschrijfformulier via
onze website www.alpedugenhout.nl
en lever dit in op 9 november a.s. bij
de startplaats tezamen met de contante betaling van het deelnamebedrag.
Geen voorafbetaling per bank mogelijk.
Graag tot ziens in Genhout op
zondag 9 november!

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

Interieur
&
Advies

Zondagen in november
2 - 9 - 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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Winterkledingbeurs
Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek 27 t/m 30 oktober 2014
Van 27 t/m 30 oktober 2014 organiseert het damescomité van Fanfare
St. Caecilia Spaubeek de winterkledingbeurs in MFC ’t Raodhoes,
Musschenberg 101 Spaubeek.
De kledingbeurs is bestemd voor kinder-, tiener-, dames- en herenkleding (in goede staat, d.w.z. zonder vlekken en heel), met uitzondering
van herenkostuums en kinderkleding tot maat 80.
Inbrengen kleding:
- Maandag 27 oktober
van 18.00 - 20.30 uur
- Dinsdag 28 oktober
van 10.00 - 14.00 uur

Voor eventuele vragen,
bel 046-4432056 of 046-4432215.

Verkoop kleding:
- Woensdag 29 oktober
van 10.00 - 16.00 uur
- Donderdag 30 oktober
van 10.00 - 12.00 uur

Op woensdag 29 oktober staat om
10.00 uur de koffie voor u klaar.
Beleefd uitnodigend,
Bestuur damescomité
Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Uitbetalen en afhalen
niet-verkochte kleding:
- Donderdag 30 oktober
van 19.00 - 20.30 uur
Tijdens de beurs gelden de volgende regels:
• Maximale inbreng 60 kledingstukken
per inbreng(st)er.
• De prijs van een artikel wordt vastgesteld door de taxatrices van het damescomité.

de andere helft is voor de
inbreng(st)er.
• Niet verkochte kleding kan tegen
overleg van het ontvangen reçu op
het vastgestelde tijdstip n.l. donderdag 30 oktober van 19.00-20.30 uur
worden opgehaald.
• Kleding die niet wordt opgehaald,
vervalt aan het damescomité.
• De kleding kan niet op zicht worden
meegenomen, alles dient direct te
worden afgerekend.

• Indien de inbreng(st)er de prijs te
laag vindt, mag de taxatrice het kledingstuk weigeren.
• Het hoogste bedrag waarvoor een
kledingstuk getaxeerd wordt is € 50,-.
• Buiten de beurs om wordt niet gehandeld.
• De helft van de opbrengst van een
kledingstuk is voor het damescomité,

Dag van de
Mantelzorg
in Beek
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert
10 november van 13.30 tot 16.00 uur
weer de Dag van de Mantelzorg waar
mantelzorgers in het zonnetje worden
gezet voor het zorgen dat zij doen voor
hun naaste familieleden, vrienden,
buren.
Programma:
13.30 uur inloop met koffie en vlaai
Welkomstwoord door Wethouder
Thijs van Es met een presentje voor de
mantelzorgers.
Optreden van Cabaretduo FLATER
Muzikaal optreden van de
De Tatermenkes uit Stein
Locatie: MFC Molenberg, Molenstraat
158, 6191 KR, Beek
Speciaal voor de Jonge Mantelzorgers
(12 t/m 25 jaar) is er dinsdag 12 november
van 18.30 tot 21.00 uur een activiteit,
waar ook voor hen een leuk presentje
klaar ligt. Om 19.00 uur wordt de film
Neightbours gedraaid.
Aanmelden kan tot 28 oktober via
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
Email: mantelzorg@piw.nl
Telefoon: 046-4575700

6
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Laatste jaar OBS De Kring in kern Beek
Het schooljaar van OBS De Kring is goed
en veilig begonnen.
Om de kinderen kennis te laten maken met
de school-thuisroute organiseerde de werkgroep verkeer een heuse verkeersvossenjacht.
Alle leerkrachten verkleedden zich als vos
en de kinderen gingen onder begeleiding
van ouders op pad om vossen te zoeken.
Met een plattegrond in hun handen werd
overlegd wat de kortste route naar de volgende vos was, daarbij werden de leerlingen van de laagste groepen geholpen door
de leerlingen van de bovenbouw.
Bij de vossen werd een verkeersvraag gesteld over de verkeerssituatie ter plekke.
Niet alleen leerkrachten deden mee,
ook bekende Beekenaren, dhr.
Haagmans, vrijwilliger van VVN en
wethouder Thijs van Es ondersteunden deze verkeersactiviteit
positief.
BEDANKT daarvoor!
Voor OBS De Kring is het een bijzonder
schooljaar omdat we afscheid nemen van
onze vertrouwde locatie in Beek en verhuizen naar Genhout.
Samen met kinderen en ouders willen we komend
schooljaar stilstaan bij 30 jaar Openbaar Onderwijs in Beek door allerhande activiteiten te organiseren waarmee we laten zien waar OBS De Kring
voor staat.
Samenwerken binnen en buiten de groep, elkaars
kwaliteiten waarderen en respecteren en leren met
en van elkaar zijn uitgangspunten die voorop
staan bij ons onderwijs.
De saamhorigheid die nu voelbaar is op OBS De
Kring willen we graag meenemen in onze afsluitende activiteiten en zeker ook bij onze verhuizing
naar Genhout.

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering
7
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Beek bevrijd

17 september 2014 is het startschot
gegeven voor een groots
bevrijdingsfeest van Beek.
De Amerikaanse vlag in top en het
Amerikaanse volkslied klinkt bij het
oorlogsmonument voor de
St. Martinuskerk.

Er zijn kransen gelegd en de burgemeester
houdt een toespraak.
Na de onthulling van een Chronogram van
Jacques Aussems, dat u elders in deze
uitgave vindt, gaan de aanwezigen naar het
Asta Cultuurcentrum waar een schitterend
concert wordt gegeven door onze Koninklijke
Harmonie St. Caecilia en samenwerking met
de inmiddels bekende en excellente groep
Vocal Chord.
Een haast overvol Cultuurcentrum geniet met
volle teugen van wat hier geboden wordt.
Chapeau!

8
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70 jaar geleden

Zaterdag 20 september rollen voertuigen van velerlei aard
vanaf ‘vliegveld Beek’ via de Maastrichterlaan ons dorp
binnen.
We zijn weer even
terug in de tijd.
Het publiek geniet
bij het zien
hiervan.
Ooggetuigen
van de
gebeurtenissen
70 jaar geleden
zijn diep onder
de indruk en aangenaam verrast
bij het terugkomen van deze
herinneringen.
(zie verder op pag 10 en 11).

9
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Leden van Speelgroep Het Nieuwe Masker figureren in het geheel en geven op voortreffelijke wijze
uiting aan hun gevoelens.

Er wordt streng gecontroleerd en regelmatig
is er heel wat overredingskracht nodig om de
bevrijders van ‘toen’ te overtuigen van de
ernst van de zaak.

10
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Het is weer volop feest in Beek,
net als 70 jaar geleden.

Muziek uit vervlogen tijden.
Laten we ons herinneren
wat er was en genieten van wat is!

Foto’s: Loe Bergers en Theo Huurdeman
Wiel Heijnen
11
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Huiswerkproject
Partners in Welzijn in Beek biedt kinderen vanaf
groep 5 t/m klas 6 van het voortgezet onderwijs
huiswerkbegeleiding aan.
Van maandag tot en met donderdag wordt er na schooltijd
door vrijwilligers in kleine groepjes hulp geboden aan kinderen
en jongeren bij het maken van hun huiswerk. Deze begeleiding
vindt plaats bij Partners in Welzijn, Molenstraat 158 in Beek.
Woon je in Beek en heb je moeite met een bepaald vak op
school of is er bij jou thuis (om welke reden dan ook) niet altijd
de gelegenheid om huiswerk te maken?
Meld je dan aan als leerling bij het ‘huiswerkproject’.
Voor deelname vragen we een kleine eigen bijdrage.
Kom je 1 keer per maand dan betaal je € 7,50 per maand.
Kom je 2 keer dan betaal je € 10,00 en kom je drie keer dan
betaal je € 12,50 per maand.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen
met Partners in Welzijn, Beek, tel: 046 428 80 60.
Contactpersoon: Koen Vanspauwen & Miranda Brangers

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
12
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Lezing
ING sponsor van GSV’28 Epilepsie
ING ondersteunt amateurvoetbal en geeft GSV’28 extra impuls

Amsterdam, september 2014 - ING is sponsor geworden van voetbalvereniging
GSV’28 en heeft zich per 1 september 2014 voor 3 jaar aan de club verbonden.
In maart 2014 startte ING met een van de meest omvangrijke sponsorprogramma’s in de geschiedenis van het amateurvoetbal om het amateurvoetbal in
Nederland naar een hoger plan te tillen.
Clubs uit heel Nederland maakten met een onderscheidende en originele pitch
kans op een intensief sponsorschap van de ING. GSV’28 is één van de ruim 300
amateurclubs in Nederland die uit bijna 800 aanmeldingen beloond is met een
sponsorschap waarmee zij de komende 3 jaar de samenwerking aangaat met ING.
Daarnaast verbindt ING zich voor de komende 3 jaar aan 122 amateurverenigingen
als hoofdsponsor. Met dit programma wil de ING samen met de KNVB het amateurvoetbal in Nederland een aanzienlijke impuls geven.
“We zijn blij dat we met onze
pitch een sponsorschap
van de ING in de wacht
hebben gesleept. Het
is een prestatie van de
hele vereniging geweest, maar in het
bijzonder van onze
PR-commissie.
We
kunnen met deze extra
impuls van de ING een
deel van onze ambitie
voor de komende jaren gaan
verwezenlijken,” aldus de heer
Swelsen, secretaris GSV’28.
“ING wil met dit initiatief een structurele
bijdrage leveren aan het waarmaken van
de ambitie van amateurverenigingen.
Een belangrijk onderdeel daarvan is de
financiële gezondheid van de verenigingen. We willen ook het amateurvoetbal
in Nederland helpen Financieel fit te
worden. Binnen het sponsorschap helpen we dan ook de vereniging met kennis en advies om hun financiële huishouding gezond te maken en te houden”,
aldus de heer van der Heijden,
Rayondirecteur ING MKB.

Bakermat van het
Nederlandse voetbal
Voetbal begint bij de
amateurvereniging.
Amateurverenigingen
zijn daarmee de bakermat van het Nederlandse voetbal.
Daar wordt de liefde
voor voetbal geboren,
gekoesterd en gedeeld.
Door spelers en speelsters,
scheidsrechters, barmannen en vrouwen, bestuursleden en natuurlijk
supporters.
Ook staan amateurclubs aan de basis
van de maatschappelijke rol van het
Nederlandse voetbal. De verenigingen
zijn belangrijk voor de jeugd, voor hun
ouders en voor de wijken waar ze gevestigd zijn. Daarom zet de ING zich als
hoofdsponsor van de KNVB ook met
volle overgave in voor het amateurvoetbal in Nederland.
Info over onze inzending bij deze pitch:
http://www.youtube.com/watch?v=jaav
SYfSbAk

Op uitnodiging van EHBO vereniging
Beek (L) verzorgt Frans Palmen - epilepsiedeskundige bij uitstek - op woensdagavond 29 oktober een lezing over
epilepsie in “’t auwt Patronaat” in Beek.

Frans Palmen is verpleegkundige bij instituut Kempenhaeghe, een expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie
Een epilepsieaanval is het gevolg van
een soort ‘kortsluiting’ in de hersenen.
Tijdens een epileptische aanval valt de
controle over bepaalde lichaamsfuncties tijdelijk weg.
Epilepsie komt voor bij kinderen en bij
volwassenen. Het kan aangeboren zijn
of de epilepsie kan later optreden. Bij
mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie relatief vaker voor.
Bij ongeveer een kwart van de kinderen
en volwassenen met epilepsie is de aandoening zo gecompliceerd dat extra onderzoek en/of behandeling in een gespecialiseerd epilepsiecentrum nodig is.
Epilepsie is een verzamelnaam. Er is niet
één epilepsie maar er zijn verschillende
vormen en verschillende aanvalssoorten. Dat komt omdat er vele verschillende oorzaken zijn voor epilepsie.
De avond in “’t Auwt Patronaat”,
Burg.Janssenstraat45 in Beek begint
om 20u en is voor alle geïnteresseerden
gratis toegankelijk.
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• Alle tandzorg specialiteiten onder één dak
• Advies omtrent implantaten en
tandprothesen
• Specialist op gebied van kronen,
implantaten en bruggen
• Esthetische tandzorg

Voor periodieke controle,
gebitscontrole en
pijnklachten

 088 500 21 00

Tandartsen
Implantologen
Orthodontie
Mondhygiënisten

Tandarts en Tandprotheticus Praktijk Houben Mondzorg

Tandprothetici

Beek | Van Sonsbeeklaan 3a
Sittard | Zorgboulevard | Orbis Medisch Centrum | Dr. H. van der Hoffplein 1
Maastricht | Prof. Pieter Willemstraat 21-23

Tandtechnici

E. info@houbenmondzorg.nl • I. www.houbenmondzorg.nl

Mooie tanden voor iedereen
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BEEK BEZET EN BEVRIJD
gedicht Jacques Aussems t.g.v. 70 jaar bevrijding Beek
10 mei 1940
Eindeloze rijen rijden voort:
‘bezetting’ het vermaledijde woord;
Angst verschijnt en vrijheid lijkt verloren,
Maar woede groeit en weerstand wordt geboren,
Terwijl motoren ronken, ronken!
5 oktober 1942
Duisternis daalt over dorp en veld,
De stilte zucht, verwacht geen bruut geweld:
Wolken wijken en laat ieder hopen,
Dat vrienden vrijheid uit de hoogte dopen.
Helaas, hun bommen vonken, vonken!
Mei 1942/maart 1943
Joden zijn niet veilig, jacht vangt aan,
Maar onderduik geeft schut voor deze waan;
Sinti’s wordt hun eigenheid ontnomen,
En treinen zullen naar de kampen stomen,
Op harde spoorrails bonken, bonken.
17 september 1944
Duikend doen de jagers heftig plicht,
Hun bommen op de linies bij Hoogkuil gericht;
Hell on Wheels kan nu de dorpskom binnen:
Het feest kan vlug met zang en dans beginnen,
Waar bier en Elskes lonken, lonken.
17 september 2014
Vrijheid kleurt het daagse leven licht
En ieder heeft de zorg, maar ook de plicht,
Dit geschenk met alle krachten te bewaken,
Bevrijders offers nimmer te verzaken:
Diens embleem zal blijvend pronken, pronken.

Chronogram - 2014
Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding Beek
op 17 september 2014 te Beek
geplaatst nabij het Oorlogsmonument
Chronogram = jaartalvers
De letters in dit rijm die overeenkomen met
Romeinse cijfers vormen samen het getal 2014

Foto: Paul Voncken

www.zelfrouwdrukwerkbestellen.nl
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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 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.

Deze maand:
HET STOKEN VAN DE HOUTKACHELS EN DE CV KETELS
ALS HET WEER WAT KOUDER GAAT 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 04 okt en 06 dec 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/

- Neem de CV-installatie bij U in huis,
wanneer is deze voor de laatste keer
gecontroleerd door een installateur.
Men kan dit zien op de keuringssticker die de installateur op of in het
onderhoudsboekje plakt of plaats.
- Laat minimaal eens per jaar de
schoorsteen van uw houtkachel
vegen en controleren.
Volg bij installatie of aanbouw de
regels van het Bouwbesluit. Deze
kan men navragen bij de gemeente.
- Sluit bij een schoorsteenbrand direct
de luchttoevoer naar de houtkachel
of houthaard.
- Doof het houtvuur met zand. Gebruik
geen water, dat kan ontploffingen en
scheuren in de gevel geven.
- Maak de open haard of houthaard
niet schoon met een stofzuiger.
De stofzak is zeer brandbaar:
één gloeiend stukje hout en de
stofzuiger brandt.
- Gooi as uit open haard of houtkachel
in het restafval kijk wel of het goed
uit is zodat er geen brand ontstaat
in de restafvalcontainer.
- Ventileer extra als u de houtkachel
stookt in huis, zeker als u een
mechanisch afzuigsysteem heeft.
- Witte of kleurloze rook is een goed
teken: hout verbrandt dan volledig in
de houtkachel en heeft voldoende
zuurstof.
Grijze, grijsblauwe of zwarte rook
wijst op onvolledige verbranding.
Daarbij komen schadelijke stoffen
vrij. Zorg dan voor meer luchttoevoer.
Vuur verbruikt veel zuurstof:
een gesloten houtkachel heeft per
uur vijftig kubieke meter lucht nodig,
een open haard tot 250 kubieke
meter.
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Zorg dus voor goede luchtaanvoer,
via ventilatieroosters of een open
raam. Volg voor de juiste manier van
luchttoevoer de stookvoorschriften
van de fabrikant. Ventileren (ramen of
ventilatieroosters openen) is hoe dan
ook noodzakelijk.
Zeker in een goed geïsoleerde woning is het belangrijk om verse lucht
aan te voeren via een aparte pijp direct uit de buitenlucht.
De aanvoer van verse lucht verloopt
in geïsoleerde huizen namelijk te
traag. Dan kan onderdruk ontstaan,
waardoor rook- en verbrandingsgassen de kamer inkomen, en lucht
met radongas uit beton en kruipruimten wordt gezogen.
Een open raam of ventilatierooster
kan voldoende zijn; controleer dat tijdens het stoken. Als de verbranding
te hard gaat, kunt u bij gesloten
houtkachels en houthaarden de
onderste luchttoevoer iets temperen,
of deurtjes voor de open haard
sluiten. Teveel verse lucht kan
oververhitting van de houtkachel veroorzaken. Blijf dus goed opletten hoe
de kachel brandt. Een (haard)vuur in
houtkachels of houthaarden levert de
minste schadelijke gassen op als er
volledige verbranding plaatsvindt:
met veel zuurstof (luchttoevoer) en
onder hoge verbranding temperatuur.
Goede luchttoevoer is hoe dan ook
belangrijk, omdat ook bij volledige
verbranding schadelijke stoffen
vrijkomen.

- Mocht er toch brand ontstaan
door wat voor een rede dan ook
bel dan meteen 112 en zeg wat
er aan de hand is.
Geef de naam, adres, en plaats
door waar de brand is, zodat de
Centrale van de Brandweer adequaat
kan reageren en de brandweer zo
snel mogelijk waarschuwt.
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Eten en drinken voor de Hubertuskerk van Genhout
Stichting Centrum voor Religieuze
kunst en van het Montfortaanse
Erfgoed
Hubertusstraat 61 6191 PB Beek
Secretariaat: Langstraat 44, 6333 CE
Schimmert
Bankrekening: NL66 RABO 010.49.27.453
De prachtige Hubertuskerk in
Genhout-Beek heeft groot onderhoud
nodig, waaronder een nieuw dak.
Op vele wijzen vergaart men, onder
andere de Vrienden van de Kerk van
Genhout, gelden om de kerk in
originele staat te behouden.
Eén van die manieren is een
fundraising diner, waarvoor we u
graag uitnodigen.
De feiten:
De datum: zondag 9 november in zaal
Vroemen, Hubertusstraat 14, Genhout,
aanvang: 16.00 uur, einde: 19.00 uur.
Wij bieden u een drie gangen tellend keuzediner en
vragen u nu al aan te kruisen welke gerechten u wenst:
Voorgerechten:

O Verse groentesoep
O Garnalencocktail
O Kipcocktail

O Kip met spitskool
O Zalm met mangosaus en pasta
O Varkenshaasmedaillons
met champignonroomsaus
De gerechten worden geserveerd met aardappelquiches en
boontjes (met uitzondering van het visgerecht)

Mee-eten voor de kerk?
Neem vrienden mee en geef u uiterlijk op 3 november
(feestdag Heilige Hubertus) op per e-mail (felecie@ziggo.nl)
of door het insturen van dit formulier naar het adres:
F. Kerckhoffs-Senden, Manegeweg 8, 6191 PJ Beek
En betaling via bovenstaand rekeningnummer.

Hoofdgerecht:

Vermeld ook:
naam: ........................................................................................................................................................................
adres: ........................................................................................................................................................................

O Pannacotta met Likeur 43
O Crème brûlee
O Tiramisu
De gerechten worden aan tafel uitgeserveerd.

Nagerecht:

U geniet bovendien van een bruisend aperitief, drie glazen
passende wijnen (of bier of fris) en water.
Het diner wordt opgeluisterd met livemuziek uit Genhout.
Uw bijdrage: € 49,50 voor diner, aperitief en wijnen.

en aantal personen: ..............................................................................................................................
We maken er een gezellige avond van!
Wacht niet te lang, want vol = vol!
Sponsoren: zaal Vroemen (Genhout), 't Kaar catering events
(Beek), Cave de Wittenberg Wijnen (Genhout)
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Christy

Misschien zie ik het verkeerd, maar de doelstelling van de
Gemeente Beek is toch: Zet Beek op de kaart, laat zien dat
Beek een gemeente is waar het fijn wonen is, een gemeente
waar voor elk wat wils is?
Met andere woorden: Beek heeft het…, (en niet Maastricht,
Sittard of Heerlen)
Als je die ambitie hebt, moet je er wel iets voor doen. Uiteraard zitten er haken en ogen aan, en ik ben ook geen ondernemer/wethouder/architect, maar toch begrijp ik het volgende
kantenartikel niet.
De plannen voor een vakantiepark op de plek van de oude betonfabriek aan de Kelmondse Holleweg waren een te grote
bedreiging voor het zwembad, de supermarkten en andere
voorzieningen in de gemeente Beek.
Daarom, en omdat de 150 voorgestelde vakantiewoningen te
veel het bestaande landschap zouden aantasten, heeft de gemeente de plannen van de Veenendaalse projectontwikkelaar
Martin van Dolderen onlangs getorpedeerd.
Dat blijkt uit antwoorden die wethouder Maurice Wierikx
(BBB-NDB) gisteravond gaf aan raadslid Geert Ghijsen (CDA)
tijdens een commissievergadering.
Wierikx zegt dat de ontwikkelaar altijd op de hoogte is geweest van de eisen van Beek om een plan met een bescheiden opzet te maken.
Ik geloof het allemaal. Een bescheiden opzet: prima, maar
een te grote bedreiging?
Het woord bedreiging roept bij mij heel andere gedachten op
dan een vakantiepark.
Dat het mooie Kelmondse landschap wordt aangetast, begrijp ik. Maar een verlaten Betonfabriek is nu ook niet het
toonbeeld van schoonheid.
Een te grote bedreiging voor wie?
Het zwembad? De supermarkten? Andere voorzieningen in

Roel
Peters
Bloemenspeciaalzaak
Markt 7
6191 JG Beek
Tel. 046 - 4371784
www.roelpeters.nl
info@roelpeters.nl
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de Gemeente Beek?
Waar gaat dit in hemelsnaam over?
Het zwembad blijft heus wel zijn vaste clientèle behouden.
En hoe kan een vakantiepark een bedreiging zijn voor
supermarkten? Misschien denk ik te zwart/wit, maar ik zou
als supermarkt blij zijn, want eten moeten we allemaal, ook
vakantiegangers.
Andere voorzieningen in Beek?
Zoals iemand in een lang vervlogen reclame over Heinz
ketchup ooit zei: Welke andere?
We hebben prachtige bezienswaardigheden. Oorlogsmuseum
Eyewitness, St. Hubertusmolen, Kasteel Genbroek,
Stg. Elsmuseum, Heemkundemuseum en niet te vergeten een
van de leukste winkelcentrums in Zuid-Limburg, de Makado.
Allemaal zaken waar we bijzonder trots op zijn en die we
graag naar de buitenwereld toe willen profileren.
Zouden deze ondernemingen een vakantiepark werkelijk als
bedreiging zien?
Zou de horeca bang zijn dat ze meer klanten krijgen?
De kledingzaken dat ze meer verkopen?
De kappers dat ze meer moeten knippen?
Makadocentrum nog meer bezoekers krijgt?
Ik ben zeer benieuwd wat de werkelijke reden voor deze
“torpedering” is.
Als het alleen om het behoud van het landschap gaat, vind ik
het prima.
Als het om de bekrompenheid van concurrentie gaat, vind ik
het behoorlijk kinderachtig.
Je wordt niet groot door je kop in het zand te steken.
Je wordt groot door te investeren in de toekomst, te durven
een gok te wagen.
Beek: Het is een prachtig dorp met potentie en een vakantiepark zou een enorme toegevoegde waarde hebben…,
maar daar moet je wel iets voor doen.
Misschien de politiek even wakker schudden en uitleggen dat
“bedreiging” iets anders betekent dan “concurrentie”.

Mijn zin voor oktober luidt dan ook:

Om dromen waar te maken,
moet je wel eerst wakker worden.
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Foto’s:
Loe Bergers

in beeld

Drukte in en

naast het water
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28e Herfstwandeltocht in Beek
Op zondag 26 oktober aanstaande
organiseert het wandelcomité van
de Koninklijke Harmonie
St. Caecilia Beek haar alom
bekende “HERFSTWANDELTOCHT”
voor de 28e keer.
Startplaats is, als vanouds, het Scoutinggebouw
“Ooshaka” aan de Molenberg te Beek. Volgens traditie is
deze tocht altijd op de laatste zondag van oktober.
De weg naar het startlokaal wordt duidelijk aangegeven met
borden “wandeltocht”.
Op ca. 100 meter van het inschrijflokaal is er ruime parkeergelegenheid.
Wandelaars kunnen kiezen uit de volgende afstanden:
6 – 12 – 18 en 25 km.

Tevens kunt u op de gezellige start en finishplaats “Ooshaka”
onder het genot van een natje en een droogje bij rustige achtergrond muziek uw wandelervaringen uitwisselen met uw medewandelaars.
Gestart kan worden tussen 7.30 uur en 12.00 uur
voor de 18 en 25 km. en tussen 7.30 uur en
14.00 uur voor de 6 en 12 km.
De finish sluit om 17.30 uur.
Inschrijven volgens de richtlijnen van de
L.W.B.

De routes, welke over goed begaanbare
veldwegen, holle wegen en bospaden
gaan, zijn met pijlen duidelijk gemarkeerd.
Het prachtige parcours, dat dit jaar
wederom is vernieuwd, voert de
wandelaars door de schitterende
plateau’s en de bosrijke omgeving
van
Beek,
Geleen,
Sweikhuizen, Puth, Spaubeek,
en Kelmond en laat de wandelaars genieten van de prachtige
herfstkleuren.

Rest nog te vermelden dat de wandeltocht onder alle weersomstandigheden zal doorgaan en dat bij inschrijving een sticker verkrijgbaar is, en bij
terugkomst het I.V.V. stempel voor
alle afstanden beschikbaar is.
Iedereen kan aan deze prachtige
wandeltocht deelnemen.

De wandeling voert u langs beschermde natuurmonumenten en
biedt schitterende vergezichten in
ons mooie Limburgse landschap.
Op 2 mooi gelegen plaatsen, te
midden van de prachtige natuur, zijn
controle, c.q. rustplaatsen ingericht,
voorzien van toiletgelegenheid, waar u
een pauze kunt inlassen en tegen sympathieke prijzen de inwendige mens kunt
versterken.

Graag tot zondag 26 oktober
aanstaande en alvast veel
wandelplezier toegewenst.
Het Wandelcomité.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met:
Sef Mullens tel 046-4376703 of
Leon Vroemen 046-4378198.

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

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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Nieuwe band “Baton Rouge” in Beek
De afgelopen maanden is in onze gemeente
een nieuwe band opgericht bestaande uit een
elftal muzikanten en leden uit Beek en omstreken.
De muzikanten zijn allen ervaren met betrekking tot muziekbeoefening en hebben hun
sporen in de muziekwereld ruimschoots verdiend.
Zij variëren in leeftijd van 20 tot de pensioengerechtigde leeftijd.
Deze mix van leeftijden maakt “Baton Rouge”
ook erg uniek.
Het repertoire omvat een melée van soulrock& roll tot feestmuziek.
De samenstelling ziet als volgt uit:
Saskia Charafat- Pustjens
Raymond van Harwegen den Breems
Sander Huveneers
Leon Wauben
John Vroemen
Wilbert Meertens
Daphne Notten
Hub Lacroix
Chrit Everaers
Jacques Notten
Michel Wouters

zang
drums
percussie
bas gitaar
slag-/sologitaar
toetsen/ trombone
tenor saxofoon
trompet
trompet
alt-/ bariton saxofoon
geluidstechniek

Op kermiszondagmiddag 19 oktober 2014
zal “Baton Rouge” voor het eerst naar
buiten treden met een optreden in
café “De Veldwachter” te Beek.
De aanvang is gesteld op 16.00 uur.
Er wordt geen entree geheven en iedereen is van
harte welkom.

Be you.
Gebruik de mode van
vandaag om uw eigen
stijl te verrijken.
Ons familiebedrijf
biedt u de mode én
advies op maat.
Al meer dan 60 jaar.
Your fashion.

Koop in de maand oktober
voor 500 euro Roy Robson
artikelen en ontvang deze
trolley t.w.v. 129 euro gratis!

Shop Markt Beek
Shop online modecastelijn.nl

22

Actie wegens succes met
één maand verlengd!
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Dagtocht naar
Dortmund
OP DINSDAG 25 NOVEMBER 2014
organiseert het bestuur van het
damessupporterscomité van
Koninklijke Harmonie St. Caecilia
Beek een
DAGTOCHT NAAR DORTMUND.
Deze stad is de grootste van het Ruhrgebied
en de op twee na grootste stad van
Noordrijn-Westfalen.
De stad biedt de bezoeker een complete winkelstad die zich kan meten met bijvoorbeeld
Amsterdam. Naast heel grote warenhuizen als
Karstadt en Kaufhof zijn er ook kleinere, gezellige winkeltjes te vinden.
Een leuke attractie is de Florianturm, een televisietoren die 209 meter hoog is en heeft op
142 meter hoogte een ronddraaiend panoramarestaurant met fraai uitzicht op de stad en
omgeving.
De kerstmarkt van Dortmund bestaat uit meer
dan 300 standjes. Op de kerstmarkt vind je
alles wat de hartjes sneller doet kloppen in
het Advent seizoen. Een wandeling over de
Weihnachtsmarkt van Dortmund kan niet zonder de typische Dortmund glühwein en zonder de vele andere speciale drankjes.
De kosten voor de busreis incl. groepsverzekering bedraagt: € 23,-.
U kunt zich telefonisch aanmelden
t/m 3 november, graag bellen na 17.00 uur.
Ook ‘niet-leden’ kunnen zich aanmelden!
Angèle Grouwels 06 - 343 703 29
Anny Simenon
046 - 437 64 22
Bestuur
Damessupporterscomité
Kon. harmonie St. Caecilia Beek
23
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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
24

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

aflevering 107

Soms komt er uit een oude doos een stukje echte nostalgie. De foto in deze uitgave in de rubriek ‘Wie kent wie’ kunnen we
beslist onderbrengen in de genoemde categorie.
Van deze foto weten we alleen dat het een maagdenkoor is van lang geleden. Compleet met palmtakken getooid trokken zij
mee in de jaarlijkse processie.
Wie kan hier meer over vertellen? Wie kent misschien dames op deze foto’s? Wij zijn zeer benieuwd. Bekijk de foto eens heel
goed en wie weet … misschien komen meer herinneringen boven.
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.

Back2Balance
Bindweefsel Therapie
Kinesiotaping
Massage
voordeuren

garagedeuren

horren

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

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

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed
Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl
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Vriendschap leidt tot iets heel
Ons verhaal begint op 9 december 2013.
Wij zitten met vier vrienden bij elkaar en hebben het over onze
vriendin die alleenstaand is met twee kinderen. Ze heeft meerdere baantjes om de touwtjes aan elkaar te knopen. Oké, ze
redt zich wel.
Maar toch zijn er bepaalde dingen in huis en tuin die eens opgeknapt moeten worden en waar op dit moment geen geld of
mankracht in huis voor is.
Gunnen
Dan hebben wij het over gunnen!
De uitspraak Gunnen blijkt een grote factor in ons verhaal. Ten
eerste gunden wij haar een nieuwe schutting. Daar zouden wij
dus voor gaan. Dan ga je serieus bij elkaar zitten en overdenkt
hoe je dit aan gaat pakken.

Vriendschap.
Zoek het woord op en je vindt:
Onbaatzuchtige vertrouwensband de neiging om datgene
te doen wat het beste is voor de ander.
Volgens ons klopt dat wel een beetje bij onze vriendengroep,
die er voor elkaar is in goede en slechte tijden. Tja, en wat is
het beste voor de ander, dat overdenk je dan!

26

Tot je dan een heel complete achtertuin voor haar bedenkt,
want als we dit doen kunnen wij misschien ook dat doen ! En
als we die tuin klaar hebben doen we haar woonkamer en
slaapkamer. En als het nog eventjes kan dan mag de hal en de
badkamer ook gedaan.
Veel handen maken licht werk
Er werd een lijst gemaakt met namen van vrienden, overburen,
kennissen, familie. Deze mensen kregen een uitnodiging om
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moois
op 17 april jl naar de vergadering te
komen. Er werd gekeken naar wie
kan wat doen, het bleek dat we uitkwamen op 35 personen, waaronder
tuinmensen, klussers, schilders, poetsers en catering.

En dan het moment dat
ze thuiskwam.

Wij hebben een iemand aangesteld die de
planning maakte. En zo werd er een werkschema gemaakt zodat een ieder precies kon zien hoe
laat iets gebeuren moest en met welk materiaal. Door
er met mensen over te praten kwamen er sponsors en bijdrages om de klus te klaren

Wij hadden allemaal een roos in de
hand toen ze geblinddoekt achterom
kwam.
Toen haar blinddoek afging zag ze ons
allemaal staan en riep jongens wat vind ik dat
chique dat jullie er allemaal zijn.
En toen ze zich omdraaide en haar tuin zag, dit
moment vergeet niemand meer.
En dan de wandeling door haar nieuwe huis. Ze viel van de
ene verbazing in de andere.

Metamorfose

Mooi voorbeeld van liefdadigheid

Op 15-16-17 augustus was het zover.
Ze ging een weekendje naar Amsterdam. Ze was er zo blij mee
en vertelde het tegen iedereen. Wij allen natuurlijk al maanden
zeggen dat we het zo sjiek voor haar vonden dat ze wegging.
Terwijl wij het zelf bedacht hadden. Ze had niks in de gaten.

Dit weekend waar die 35 mensen die ondertussen vrienden
zijn, samen iets gunden aan een ander, zullen wij niet snel
vergeten.

Op vrijdagochtend om 8.15 uur werd ze opgehaald en om
8.30 uur waren wij de dennen al uit haar tuin aan het halen.
Er werd door 35 mensen gewerkt van ‘s morgens vroeg tot
‘s avonds laat. Tussendoor waren eetpauzes ingepland.
Het verliep allemaal alsof we dit al meerdere keren samen gedaan hadden. De een vulde de ander aan.

Dus toch klopt het: Vriendschap is onbaatzuchtige
vertrouwensband, de neiging om datgene te doen wat
het beste is voor de ander.
Sta hier ook eens bij stil en wellicht kunt u een stukje
liefdadigheid verrichten voor een naaste.
Lydia Lucassen en Peter Janssen

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

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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in beeld
De Inspecteur: waar een kle
11, 12, 13 en 14 september vond in Genhout het
openluchttheater De Inspecteur plaats.
Iedere avond volle bak: 500 toeschouwers.
De reacties van de bezoekers waren overweldigend.
Een klein dorp heeft iets moois neergezet en zo zie je dat een samenwerking door diverse vereniging (verenigd in Genhout Samen) iets
heel moois kan opleveren.
Hierbij een fotoreportage en enkele leuke feitjes.

28
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klein dorpje groot in kan zijn

In totaal 2000 toneelliefhebbers bezochten de 3 uur durende voorstelling. Waarbij je van tevoren kon genieten van diverse culinaire hoogstandjes.
Meer dan 75 toneelspelers figureerden in het theaterstuk.
Van jong tot oud, van burgemeester tot smid. Van fanfare tot zingende nonnen.
Met als basis toneelvereniging Ons Genoegen onder leiding van Marcel Lemaire.
In totaal waren meer dan 300 vrijwilligers betrokken bij het totale evenement.
Heel veel Genhoutenaren en vrijwilligers uit
de gemeente Beek,
maar ook van buiten
onze gemeentegrenzen.
De boerderij van de
familie Bruls was
wekenlang “bezeten”
door het theaterstuk.
Het prachtige lange en
hoge decor paste
perfect in de sfeer
van de boerderij aan
Printhagen.
Foto’s: Jose Swelsen
en Bob Martens
Tekst: Peter Janssen
29
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De Fysiotherapeuten
Kring Beek:
samen voor kwaliteit

Nieuw:

Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

Op weg naar de Alpe d
In de vorige twee delen van “op weg naar de Alpe
d’HuZes” heeft u kunnen lezen hoe 10 Beekse
mannen, team FM, geld hebben verzameld waarmee zij een bijdrage hebben geleverd aan de strijd
voor de overwinning op kanker.
Onder het motto “Opgeven is geen optie”
hebben zij op donderdag 5 juni de legendarische
Alpe d’Huez een aantal keren beklommen.

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

Voor meer informatie:

www. sportspreekuurbeek. nl
www. fkbeek. nl

Bedankt, bedankt, duizend maal dank!!
Roger, Frank, Pe, Cyrille, Ralf, Raymond, Armond, Frits, F

Een jaar lang hebben zoveel mensen zich ingezet om ervoor
te zorgen dat team FM überhaupt mocht deelnemen aan dit
evenement. Het streefbedrag dat de stichting Alpe d’HuZes
team FM had voorgeschreven was € 25.000,= Een fors bedrag waar het team in het begin behoorlijk tegenop keek.
Onvoorstelbaar hoe Beek e/o team FM heeft gesteund de
afgelopen maanden. Uit alle windstreken kreeg zij hartverwarmende reacties, hulp en donaties.
Het absolute hoogtepunt van deze acties was het glazen
huis tijdens de Paasveemarkt op 5 en 6 april. Indrukwekkend
was het enthousiasme van alle kinderen van de basisscholen
in Beek en Genhout.
Ook alle donaties van particulieren, de middenstand van
Beek en vrijwilligers waren vaak ontroerend.
Wij kunnen iedereen niet genoeg bedanken voor alle steun!!
Zoals al aangegeven: € 25.000,= was het bedrag dat de
stichting Alpe d’HuZes team FM moest inzamelen.
Met ongelooflijk veel trots kan team FM bekend maken dat
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d’HuZes met team FM Beek…………

(deel 3)

zij op donderdag 5 juni een bedrag van € 40.476,08 heeft
kunnen overhandigen aan de stichting Alpe d’HuZes.
Team FM had niet alleen een financiële doelstelling, maar ook
een sportieve uitdaging: het beklimmen van de Alpenreus! Op
maandag 2 juni vertrokken in totaal 19 personen (10 fietsers
en 9 supporters!) richting Frankrijk om daar samen met nog
zo’n 15.000 mensen dit geweldige evenement van dichtbij
mee te maken.

Geweldig om te zien hoeveel enthousiasme en saamhorigheid
alle deelnemers en vrijwilligers uitstraalden. Wég met de negatieve berichtgevingen: opgeven is geen optie! blijft het motto.
We hebben zoveel kippenvel momenten beleefd vóór, tijdens en na deze dag. We zullen aan dit evenement blijvende mooie herinneringen houden.
Zonder u had dit alles niet kunnen gebeuren!

, Felicien en Erik

Nadat op dinsdag en woensdag het parcours was verkend en
iedereen al behoorlijk onder de indruk was geraakt van het gehele alpe d’HuZes circus, was het donderdagmorgen eindelijk
zo ver.
Om 03.00 uur zaten de Beekenaren in Les Deux Alpes al aan
het ontbijt met “gespannen koppies” en klaar voor de grote
uitdaging. Om 05.15 uur vertrok de groep na het startschot
van Joop Zoetemelk voor de eerste keer richting de top van de
Alpe d’Huez om gezamenlijk om 06.52 uur (totale duur 1e klim
1:36 min) voor de eerste keer de top te bereiken.
Ieder teamlid heeft vervolgens zijn eigen doelstelling bereikt
De topprestatie van Raymond Feron (3 maal fietsen en 1 maal
rennen) en Armand Martens (5 maal fietsen) willen we niet onvermeld laten!
Een ander hoogtepunt was het aanmoedigen van alle andere
deelnemers die tot 20.00 uur de finish mochten bereiken.

www.maatwerkinrouwdrukwerk .nl
31
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IVN Spau-Beek
Zaterdag 25 oktober

Avondwandeling nacht van
de nacht.
Vertrek 19.30 uur.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt: nog niet bekend

Zondag 9 november

Thema ochtend
nader in te vullen.
Houd de lokale bladen in de gaten en raadpleeg
regelmatig onze website.
Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur.
Adres:

Moorheide 1 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste info zie: www.ivnspaubeek.nl

Zondag 16 november

Dagwandeling Eifel
Deelname aan alle activiteiten geschiedt
op eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt:
parkeerplaats bij het gemeentehuis Beek
9.00 uur.
Carpoolen mogelijk.
Adres:
Raadhuislaan 9, 6191 KA Beek
Info:
René Vroomen 0475-483404 en
www.ivnspaubeek.nl

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

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

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

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

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99
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Het fenomeen Bruno Gröning
op het spoor van een “wondergenezer”- een bijzondere documentaire
Wie was Bruno Gröning? Wat gebeurde er destijds? Zijn de ongelooflijke genezingen ook nu nog mogelijk?
In het voorjaar van 1949 stroomden duizenden mensen naar Herford (Westfalen). In de herfst van dat jaar trokken tot 30.000
mensen dagelijks naar de Rosenheimer Traberhof. Een en al
ellende van zieken en lijdenden. Ze hadden slechts één doel:
Bruno Gröning. Voor velen was hij de laatste hoop. Door de
oorlog gebroken, door artsen opgegeven, kwamen deze
mensen met slechts een wens: gezond te worden, vrij van
nood en pijn. Bruno Gröning zou hen helpen. En het ongelooflijke gebeurde – talloze zieken werden gezond: lammen
konden lopen, blinden weer zien.
De documentaire “Het fenomeen Bruno Gröning” geeft een
beeld van de dramatische gebeurtenissen van destijds en
begeeft zich op het spoor van een buitengewone man. De
met grote zorgvuldigheid gerechercheerde en in negen jaar
van werken ontstane film brengt het gebeuren van toen weer
in het bewustzijn van de publiciteit terug en geeft inzicht in
de leer en het werk van Bruno Gröning. Ook nu gebeuren de
genezingen, zoals tijdens het leven van Bruno Gröning. De
genezingen zijn de getuigenis van de waarheid van zijn eenvoudige leer. Mensen beleven zelfs bevrijding van organische ziekten.
Voorstellingen:
Cultuuurhuis ASTA, Markt 6, 6191 JG Beek
Data: Zaterdag, 11 oktober en 8 november van 12.00 uur,
tot 18.00 uur, in drie delen van elk ca. 95 min. incl. 2 pauzes (hapjes mogelijk).
Telefonische reservering van plaatsen:
046-4432466
of via e-mail succesor.n@gmail.com
Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Verdere informatie over de film vindt u in Internet:
www.bruno-groening-film.org.

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.
33
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OVERDEKTE ROMMELMARKT NEERBEEK

Op zondag 26 oktober van 11.00 tot 15.00 uur
organiseert Muziekkorps St. Callistus Neerbeek haar jaarlijkse traditionele rommelmarkt
in Gemeenschapshuis Neerbeek (Callistusplein)
Er is van alles te koop zoals:
curiosa, speelgoed, boeken, platen, kleding, huishoudelijke artikelen, elektra, kleine meubelen, etc.

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
34

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

Japo

11e jaargang nr 1 en 2 (oktober) 1984
….. Ja, u ziet het goed.....twee edities op 1 maand. Nr.1 is
namelijk een extra uitgave ter gelegenheid van het 40 jarig
ambtsjubileum van de gemeentesecretaris Hub Wouters.
Als klerk in dienst getreden van de gemeente Beek op
9 oktober 1944 en na 40 jaar afgesloten als gemeentesecretaris. Een taak die door de steeds ingrijpende stormachtige veranderingen zwaarder en belangrijker werd.
Hij fungeerde ook als bron van kennis over de gemeente
Beek. Ook met de Nuutsbaeker had hij een onlosmakelijke
band. Op het gebied van calligrafie, het maken van
oorkondes, maar ook de verzorging van een maandelijkse
miniatuur waarbij steevast de letter N (van Nuutsbaeker)
gevuld werd met een artistiek miniatuur van een actueel
onderwerp. Ook op het gebied van zei-spreuken en gezegdes in de limburgse taal kon hij op een treffende manier iets verwoorden. Deze gingen altijd gepaard met een
prachtig en minuscuul uitgevoerd miniatuur.
Hierbij enkele treffende gezegdes:
Eine dae altied grómp, dae haet e hónsjlaeve;
Dae d’n haam neet lieë kan, mót neet paerd wille heite;
“Alles mót maot höbbe,” zag de sjnieder en hae
zjwaamde zien vrouw mit de èl;
“Alles geit,” zag de boer, en hae sjpande zien vrouw veur
de ploog;
“Haut-tich mer good aan d’n gelouf vas,” raojde pesjtoàr
de man, dae in ’t water laog;
En in het Nederlands: Hou van de mensen zoals ze zijn,
er zijn geen andere;
De herinnering is het enige paradijs waar we niet
verdreven kunnen worden.

11e jaargang nr 2 (oktober) 1984
….. Deze nieuwe jaargang van de Nuutsbaeker begint met het
75 jarig jubileum van Post DuivenVereniging de
Eendracht. En er zitten echte duivenliefhebbers bij,
n.l. J. Janssen en H. Frusch al 55 jaar duivenmelker en
P. Huntjens al 50 jaar. En natuurlijk is er feest voor alle
jubilarissen en de vereniging.
….. Theo van Winkel is naar Spaubeek getrokken om daar
alles vast te leggen in tekening en woord over de
voormalige hoeve Crombaghs ofwel De Hoeve.
….. Wist u trouwens dat Beek een begrotingstekort heeft van
300.000 gulden. Bij naberekening moet dat echter
450.000 gulden zijn. Een mens kan zich vergissen.
….. En in het handboogschieten is Willem Tell 4 kampioen
1984 geworden. Helaas was de regen een grote spelbreker. De markt was ingericht om dit grote treffen te laten
plaatsvinden en te promoten. Men moest echter uitwijken
naar de banen van Union. Het deed niets af aan de
geweldige prestaties van de schutters.
….. Binnenkort zal het doek gevallen zijn over het EBAD
garagecomplex tussen de Prins Mauritslaan en de

Tot zover de bloemlezing over Hub Wouters in deze extra 1e
editie 1984 van de nuutsbaeker.

Heirstraat. Dan zal de EBAD definitief uit het Beeker
dorpsbeeld verdwenen zijn.
….. Mariet Vaas zal gekroond worden tot nieuwe
lichtkoningin. Uiteraard weer met een geweldige
happening in de ASTA.
….. Het nieuwe kollektenplan is opgesteld. Wilt u nog een
centje verdienen dan moet u er vlug bij zijn. De deurbel
zal het hele jaar blijven rinkelen.
Het huisvuil mag in sommige straten ’s avonds al
buitengezet worden. Maak er geen rotzooi van, anders
moet u weer vroeg opstaan.
….. De parkeerschijf heeft weer zijn nut bewezen.
Tenminste als men ze gebruikt. Tientallen bonnetjes
hebben de rijkskas weer gespekt.
….. De gemeente gaat een veegmachine aanschaffen.
De oude borstels waren versleten. (aan de onderkant)
….. Na een achtervolging wist de politie een schoenendief in
de Makado bij zijn lurven te vatten. Hij liep niet hard
genoeg op zijn oude sloffen.
….. Er zijn weer een antal giften binnengekomen voor de
voltooiing van het oorlogsmonument 1940-1962 in Beek.
Het totaal aan giften en eindstand is 8776,98 gulden.

www.watkostrouwdrukwerk .nl
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Foto’s: Franza Brink
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Gezellig samen proeven van vele gerechten van andere culturen.
Kennis nemen van diverse organisaties in en rondom Beek.
Genieten van mooie optredens.
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Tribunes Plebes XXV-IX- MMXIV
Met ingang van de huidige raadsperiode
(2014-2018) beginnen de Gemeenteraadsvergaderingen om 19.00 uur.
Normaal gesproken is deze correspondent bij de bekendmaking van de vergaderdata toentertijd wel op de hoogte
gesteld, maar verder er niet er aan herinnerd als gevolg van een communicatiestoornis.
Normaal gesproken ontvangt ondergetekende de notulen, agenda e.d. over deze
vergadering als hard-copy, in goed Nederlands een papieren versie per post en
kan dan goed voorbereid aan de slag.
Dus om na zevenen arriveer ik als vanouds op mijn gereserveerde zitplaats
achter de pers-tafel om te ontdekken dat
de vergadering al gevorderd tot agendapunt 5. Verordening elektronische
kennisgeving.
Dit agendapunt blijkt na afloop dan ook
de meeste tijd in beslag te nemen, dus
we vallen zo’n beetje met de neus in de
boter. De letterlijke tekst van de korte inhoud van dit agendapunt, en ik citeer;
”Dienstverlening aan burgers staat centraal in het kabinetsbesluit. Hierbij past
dat de overheid de toegang tot wet- en
regelgeving zo eenvoudig mogelijk
maakt”. Voor veel lezers nog niet echt
iets om wakker van te liggen, maar dan
komt nog even het doel van deze verordening om de hoek kijken en dan gaan
we een stapje verder. Het doel van deze
verordening is dat de Gemeente in de
toekomst o.b.v. een wettelijke grondslag onze burgers uitsluitend via elektronische kennisgeving gaat informeren
over haar besluiten in de ruimste zin
des ‘woords’.
Kortweg gechargeerd gezegd; alle informatie vanuit de Gemeente voor de burgers komt in de toekomst via de ‘digitale
snelweg’, en op termijn ook niet meer via
de weekbladen. Inwoners die na de ge-

plande ingangsdatum van 1-1-2015 op
de hoogte willen blijven van de Gemeentelijke mededelingen en NIET in het bezit
zijn van internet kunnen de informatie
lezen op het publicatiebord in het Gemeentehuis en bij de Bibliotheek kunnen
zoeken of tegen vergoeding van de portkosten een papieren versie ontvangen.
BBB-NDB opent de discussie en voorziet problemen gezien het feit dat a) niet
iedere inwoner na Beek in het bezit is van
internet c.q. een ‘computer’ en b) een
daaraan verbonden kennis voor digitale
activiteiten heeft. Zij willen de datum van
ingang verleggen naar 1-6-2015 en
geen portokostenregeling invoeren. Zij
dienen hiertoe een amendement in.
CDA benadrukt nogmaals de term
dienstverlening van de Gemeente en
vraagt zich af waar opeens die datum
van 1-1-2015 vandaan komt om die
overgang in te laten gaan. Tevens hekelt
CDA de handelwijze van de coalitie
omdat het amendement is opgemaakt
zonder voorkennis van de oppositie, die
normaal gebruikelijk is.
VVD schrikt niet alleen van het raadsvoorstel maar ook van de daarmee samenhangende besparing van € 6.000, -.
Als besparingen de hoofdreden is voor
dit voorstel dan hoort volgens de VVD de
discussie over het bedrag van de besparing thuis in het hoekje van de budget
besprekingen in de komende oktober
raadsvergadering. Zij stelt voor dit agendapunt niet verder te bespreken maar
door te schuiven naar oktober.
SBB heeft de site van CBS goed geraadpleegd en komt met een vracht aan
statistische cijfers en getallen die ze
kwistig over de raad uitstrooit.

even de weg
kwijt?

George Stevens

PB verwijst naar het amendement en
stelt dat het College nu al dient te beginnen met de burgers te informeren wanneer de weekbladen geen informatie
meer van de Gemeente Beek publiceren
en deze dus zijn aangewezen op de digitale wereld.
De verantwoordelijke wethouder, in dit
geval de burgemeester beklemtoonde
dat deze ‘move’ de klantvriendelijkheid
van de Gemeente alleen maar verbetert
omdat bijvoorbeeld a) de lezers bij digitale informatie o.a. terug kunnen grijpen
op een archief, b) de informatie 24 uur
per dag beschikbaar is, c) de informatie
meteen beschikbaar is en men niet op
het weekblad hoeft te wachten d) de
lezer gericht naar artikelen kan zoeken en
ga zo maar verder. Voordat de uiteindelijke stemming over het agendapunt
wordt gevoerd is er wel een komen en
gaan van ‘ interrupties’ die de discussie
doen stranden is soms oeverloos
ge..puntje puntje…
Het agendapunt wordt met een kleine
meerderheid aangenomen.

Als slot toch nog een positief einde in de
vorm van de huldiging van twee jubilarissen die hun 12 ½ jarig Gemeenteraadslid
jubileum vieren. Beiden uit Neerbeek, te
weten de heer Geert Ghijsen en de heer
Ger Hurenkamp die met een bloemetje
worden verrast.

schadeherstel alle merken
Weth Sangersstraat 7
6191NA Beek
046-4572867
www.autoschadejosbogman.nl
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Officiële opening carnavalsseizoen
11.11.2014 om 21.11 uur bij
de Kwakkert M.F.C. te Spaubeek
Grote Prinse proclamatie op 15 november
Wie zullen er regeren over 2014 – 2015?
Na de opening op 11 november komt er ook weer de
Prinse proclamatie aan.
Deze zal plaatsvinden op 15 november in het M.F.C.
’t roadhoes. Aanvang om 19.30 uur.
Helaas moeten wij dan ook afscheid nemen van
Prins Ben I
Maar zoals van ons gewend zullen ook zij 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:
Dansgroep Fame – Har Daniëls (Buut) – Spik & Span –
Fabrizio – Eigen optreden – La Bamba en Kölsch Platt.
Tevens wordt er de nieuwe schlager gezongen door
De Kakmadammen.
Wij hopen dat u allen op deze avond aanwezig zult zijn.
Kaarten verkrijgbaar bij: M.F.C. ’t Raodhoes, Glenn
Gesp. Bloemsierkunst en Bloemist Bie René
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,

Eve
n ementen car nav al
2014/2015

21 dec. Café D’n Dobbele Vônck: Voorverkoop Mansluujzitting
4 jan. Mondial Mansluujzitting, zvc De Kneeschers
25 jan. H.M. in de Laurentiuskerk + Receptie CV De Kwakkerte,
Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 14.00 uur
7 febr. Jeugddisco, Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 19.00uur.
10 febr. Gilde Blauw Sjuut Spaubeek
15 - 16 - 17 februari 3 dolle dagen vastelaovend 2015
15 febr.
15 febr.
16 febr.
16 febr.
17 febr.
17 febr.
17 febr.

Optocht CV De Kwakkerte. Aanvang 14.11 uur
Leechsjtoet Baeker Pottentaote
Groate Optoch Baeker Pottentaote
Thema avond Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanvang 20.00uur
Carnavalsoptocht CV de Doorzètters Nirbik
Vastelaovesdinsdig / Létste Nwoat Baeker Pottentaote
Familiemiddag/avond. Locatie M.F.C. te Spaubeek. Aanv. 14.11 uur.
23.11 uur sluiting carnavalsseizoen bij de Kwakkert
18 febr. H.M. Askruisje halen. Heringbiete. Loc. M.F.C. te Spaubeek 22.11 uur
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Bijna is het zover, de jeugdzitting op 16 november 2014.
We zijn er weer in geslaagd een leuk, afwisselend programma
samen te stellen.
Er zijn Spetterende optredens van de de Spaubeekse jeugd
en van de bekende Belgische artiest Juulke.
Verder hebben we nog een verrassingsoptreden en de naam
zegt het al, dat blijft dus een verrassing.
Helaas ook het aftreden van
Jeugdprins Max en Jeugdprinses Fabiënne.
En er komt dan ook antwoord op de vraag :
Wie gaat er regeren over 2014-2015?
Reden genoeg dus om te komen!
Wanneer? 16 november 2014
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,Yvonne en Claudia)
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Eve
te
n emen nrooster
2014 - 2015

16 oktober
18 oktober
19 oktober
25 oktober
25 oktober
26 oktober
28 t/m31ok.
30 oktober
1 november
2 november
5 november
8 november

Vincentiusvereniging Beek

9 november
15 november
16 november
19 november
20 november
22 november
27 november
7 december
14 december

Ieder mens telt. Ook U!
De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!

18 december
20 december
20 december

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

20 december
21 december
21 december

Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
10e editie plaats van de Baeker Blues Side in café Auwt Baek
Limburgs Dialekkoeer Neet Mis, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
Diner-chantant MBL Asta Cultuur Centrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 19.00 uur
Café D’n Dobbele Vônck Mosselfeest, zvc De Kneeschers
28e Herfstwandeltocht van de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
start scoutinggebouw Ooshaka a/d Molenberg in Beek
Winterkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek, MFC ‘t Raodhoes Spaubeek.
Meer info t.z.t. in de Nuutsbaeker
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
Concert MBL met Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren; Asta Cultuurcentrum,
10.00 uur H. Mis voor overleden leden en leden Canta Libre kapel Geverik
"Met armkracht naar de top". Een dwarslaesie patiënt vertelt, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
Kroningsavond 63e Lichtkoningin met 4 nieuwe Hofdames in ASTA Cultuurcentrum, Beek
aanvang 20.30 uur. Tevens afscheid van de 62e Lichtkoningin Cynthia Wachelder uit Spaubeek
met haar 4 Hofdames: Eline Senden van Beek, Celine Brands van Genhout,
Nikky Ritterbeeks van Spaubeek en Lynn Gorissen van Neerbeek
Roger Wijnen ATB toertocht Genhout
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.
Alg. duivententoonstelling. Zaal Vroemen Genhout. Org. Duivenclub G&G (Genhout en Geverik)
Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek.
Aanvang 10.45 uur, toegang gratis.
Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Elsmuseum
Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek.
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
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

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
24 en 25 jan. Jacques Janssen voetbaltoernooi VV Caesar / 24 jan.: D-C junioren / 25 jan: A - B jeugd
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
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
17 t/m 19 april Speelgroep Het Nieuwe Masker speelt ‘Groeten oet Nice’ in Asta Cultuurcentrum, 20.00 uur
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.
28 mei
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
14 juni
22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar
25 juni
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
29 oktober
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 u.
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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Gemeente Beek
Speciale bijlage
Begrotingskrant

Huishoudboekje
Beek prima
op orde
Het huishoudboekje van de gemeente Beek toont ook het komend jaar een positieve
balans. Met uitzondering van een minimale verhoging van de Onroerend Zaak
Belasting blijft de belastingdruk in Beek dan ook onder het Limburgse gemiddelde.
Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de begroting
voor 2015. In deze special geeft het college van burgemeester
en wethouders zijn visie over de begroting. De eerste begroting
voor de nieuwe gemeenteraad van Beek. Burgemeester Ralf
Krewinkel benadrukt het belang van de bestuurlijke stabiliteit
in Beek om de economische kracht van de gemeente verdere
impulsen te geven. De burgemeester ziet weer volop kansen
voor Maastricht Aachen Airport. De saamhorigheid die de
Beekse gemeen-schap zo kenmerkt, zorgt volgens Krewinkel
telkens weer voor extra elan en veerkracht.

40 Begrotingskrant

Wethouder Maurice Wierikx biedt een doorkijkje in de ﬁnanciële
situatie van Beek tot 2018. Zijn collega Thijs van Es uit opnieuw
zijn bezorgdheid over de gevolgen van de uitvoering van nieuwe
zorgtaken. Ook de gemeente Beek moet die zorg bieden met
aanzienlijk minder geld dan het Rijk nu uitgeeft. En wethouder
Peter Hovens gaat zelf de boer op met zijn ambtenaren om
samen met de inwoners de dorpsvisies in de kernen van Beek
gestalte te geven. Centrale boodschap van het college van
B en W? Het belang van brede samenwerking in de gemeente
Beek is groter dan ooit.
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‘Beek staat er
ﬁnancieel nog
altijd prima voor’
De inwoners van Beek hoeven zich de komende vier jaar geen zorgen te maken over
forse verhogingen van de belastingdruk. Tot 2018 ontstaan er geen tekorten op de
begroting. Er is zelfs weer ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van nieuwe plannen.
,,De inwoners hebben ons gekozen omdat ze geloven in onze ambities. We willen
die waarmaken zonder de mensen extra te laten betalen en ze dingen af te nemen.”
Dat benadrukt wethouder Maurice Wierikx in een toelichting op
de begroting voor 2015. Afgezien van een minimale verhoging
van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) van gemiddeld zeven
euro per woning blijven de gemeentelijke belastingen in 2015
op hetzelfde peil als dit jaar. ,,Met onze woonlasten zitten we
daarmee net onder het Limburgs
gemiddelde, terwijl we daar enkele jaren
geleden nog fors boven zaten. De OZB
voor het bedrijfsleven stijgt overigens
niet. Die ligt nog boven het gemiddelde
en willen we niet duurder maken”,
aldus Wierikx.

die schuldenvrij is en kan beschikken over forse beleggingen.
Wierikx benadrukt dat de ﬁnanciële vraagstukken, waarmee
alle overheden worden geconfronteerd, ook een positieve kant
hebben. ,,Het zorgt voor nieuwe stimulansen om inventief en
creatief aan de slag te gaan. In de hele organisatie komen
nieuwe ideeën los. Voor een wethouder
Financiën is dit een boeiende periode.
Veel uitdagender dan in een tijd dat
de bomen tot in de hemel groeien. In
Beek kunnen we daarbij voortborduren
op het solide beleid van de afgelopen
jaren. Centraal uitgangspunt in onze
oplossingsrichtingen is dat we beloofde
ambities waar willen maken zonder
daarvoor een extra rekening bij de
inwoners neer te leggen.

“We willen onze ambities waarmaken
zonder de mensen
extra te laten betalen en ze dingen
af te nemen.”

Een greep uit die nieuwe plannen van
het college van B en W? Er komen
dorpsvisies voor alle kernen. De
kinderen van de openbare basisschool De Kring kunnen rekenen
op vervoer naar hun nieuwe onderdak in de Hubertusschool in Genhout. En de reconstructie van
het Onze Lieve Vrouw Plein, onderdeel van het Centrumplan,
kan in uitvoering. ,,Daarmee hebben we het startsein gegeven
voor de uitvoering van het collegeprogramma, dat natuurlijk veel
meer inhoudt. De ﬁnanciële positie van Beek is nog steeds zo
solide dat ik er alle vertrouwen in heb, dat we ons programma de
komende jaren volledig gestalte kunnen geven”, benadrukt
de wethouder.

De ontwikkeling van Sportlandgoed
De Haamen verloopt trouwens voorspoedig. De wethouder hoopt dat de nieuwe atletiekbaan ook
nog voor de winter kan worden afgerond. Dat is ook zo’n beetje
de enige zorg rond Sportlandgoed De Haamen, dat verder
volledig op schema ligt.
Wethouder Maurice Wierikx

De afgelopen vier jaar heeft de gemeente al vier miljoen euro
bespaard, zonder dat de inwoners daar veel van gemerkt
hebben. Het college van B en W is erin geslaagd opnieuw 1,6
miljoen in de begroting te vinden. Bestaand beleid herijken,
zo heet dat ofﬁcieel. Onder meer door nog meer efﬁciency in
de bedrijfsvoering van de gemeente. Ofschoon Wierikx geen
wissel op de toekomst wil trekken, schildert hij een nog altijd
prima ﬁnanciële positie van de gemeente Beek. Een gemeente

Begrotingskrant
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‘Meer doen
met minder geld’
Wethouder Thijs van Es blijft bezorgd
Van meet af aan heeft wethouder Van Es zijn zorgen geuit over de decentralisaties van
zorgtaken naar de gemeente. Die bezorgdheid is er nog steeds. Hij wijst bijvoorbeeld op
de stijging van aanvragen voor Jeugdzorg in het afgelopen jaar. En de onduidelijkheid
die resteert over het werkelijke kostenplaatje voor de nieuwe zorgtaken.

Van Es is dan ook blij met het besluit om 2015 als een overgangsjaar te beschouwen. Een jaar waarin nog niet alles overhoop wordt gehaald, maar met name voor de huidige cliënten
nog veel bij het oude blijft. ,,Daarmee krijgen we extra tijd om de
uitvoering van de zorg goed gestalte te geven en maatwerk te
leveren. Dat doen we samen met de overige
gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.
Daarbij behouden we uiteraard de ruimte
om eigen accenten te leggen. De dagbesteding bijvoorbeeld die we nadrukkelijk in
Sportlandgoed De Haamen concentreren.
Daar bieden we onze sportzorgprogramma’s aan.” Één categorie merkt komend jaar
al dat de overheid een stapje terug moet
doen en nadrukkelijker een beroep doet op
de inwoners zelf. Dat zijn de mensen die
huishoudelijke hulp krijgen. De noodzaak
van die hulp wordt opnieuw gewogen. ,,De
uitkomst wordt een onsje minder, of een eigen bijdrage”,
benadrukt Van Es.

Jeugdzorg kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Van Es: ,,Duidelijk is dat we de nieuwe zorgtaken met minder
geld moeten zien uit te voeren. We willen die bezuinigingen niet
afwentelen op de burgers, maar kijken vooral eerst naar de organisatie van de zorg. Zo efﬁciënt mogelijk werken, met de juiste
selectie van zorgaanbieders. Maar buiten
kijf staat dat de inwoners en hun omgeving
meer eigen verantwoordelijkheid moeten
nemen. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Die omslag gaat jaren
duren, maar de effecten zijn veel sneller
merkbaar. En daarover moeten we de mensen steeds opnieuw blijven informeren.”

“Zorg wordt de
komende jaren
nadrukkelijk iets
van ons allemaal
samen.”

Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten die tot nu toe voor
begeleiding en dagbesteding een beroep deden op het Rijk in het
kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, moeten in
2015 bij de gemeente aankloppen. Het Wmo-loket in Beek wordt
daartoe uitgebreid met professionals. Ook mensen met een
arbeidsbeperking, die ondersteuning nodig hebben, zijn volgend
jaar aangewezen op de gemeente. Jongeren (Wajongers) en
mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Van Es
ziet mooie kansen om hen eventueel in de eigen wijk in te zetten
als onderdeel van de wijkgerichte aanpak. Nieuwe klanten voor

42 Begrotingskrant

Negen miljoen euro krijgt Beek van het Rijk
voor de uitvoering van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdzorg. ,,Dat lijkt veel,
maar in dat bedrag zijn de bezuinigingen
van het Rijk al doorgevoerd. Bovendien neemt het aantal
taken en doelgroepen toe. We moeten dus meer doen met
minder geld.”
De wethouder benadrukt dat hij de cultuuromslag in de zorg
samen met de gemeenteraad gestalte wil geven. Dat samenspel
is er ook met de cliëntenplatforms. Van Es: ,,Zorg wordt de
komende jaren nadrukkelijk iets van ons allemaal samen.”
Wethouder Thijs van Es
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‘Samen met de
inwoners toekomst
kernen invullen’
Wethouder Peter Hovens roemt teamgeestin Beek
Hij roemt de teamgeest in het college, de samenwerking met de gemeenteraad en
de prima dialoog met de ambtenaren. En wethouder Peter Hovens staat te popelen
om samen met de inwoners aan de slag te gaan met dorpsvisies voor de kernen.
Probleemanalyses en toekomstbeelden voor de kernen Spaubeek, Neerbeek, Genhout
en Kelmond/Geverik. ,,We schotelen de inwoners geen rapporten meer voor waarop ze
alleen maar kunnen reageren. In onze dorpen is van alles gaande. De bevolking weet
veel beter dan wij waar het knelt en waar de kansen liggen. Dat gaan we samen met
de burgers inventariseren. We gaan de mensen vragen hoe het gaat. Nu, maar ook
in het perspectief van de toekomst”, zegt Hovens.
Meest bijzonder: Hovens gaat die klus zelf doen. Samen met
ambtenaren gaat hij het gesprek aan met de inwoners. En hij
hoopt dat veel burgers meedoen. ,,Het is zo wezenlijk om de
bevolking zelf te spreken. We willen onze
betrokkenheid tonen. Het heden en de toekomst zijn van ons zelf. Daar moet je geen
bureau van buiten voor inhuren.”

wijzen hoe we samen tegen onze eigen omgeving aankijken
en welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn om knelpunten
op te lossen. Dat willen we samen doen met alle partijen. Om
de kwaliteit van het leefklimaat te
behouden en mogelijk te versterken,
zullen maatwerk, zelfredzaamheid
en betrokkenheid van de burgers
ook onderwerpen zijn die in de
dorpsvisies terugkomen. Zomaar
een voorbeeld? Zouden we de inwoners niet kunnen betrekken bij de
groenvoorziening in de kernen?”

“De bevolking
weet veel beter
dan wij waar het
knelt en waar de
kansen liggen.”

Hovens wil in elke kern met tientallen
inwoners aan tafel. Om te inventariseren,
analyseren, oorzaken zoeken en oplossingen vinden. ,,Anders gezegd; waar zit de
pijn en wat is de remedie. Kunnen we zaken
anders organiseren? Welke rol kunnen de
inwoners zelf spelen? Hoe kunnen onderwijs, zorg en de provincie bijdragen? Er is
geld voor de kernen, maar wellicht kunnen we die budgetten
anders en slimmer inzetten. Allemaal vragen waar we met
de inwoners de antwoorden op proberen te vinden. Als we
dat in beeld hebben, koppelen we terug naar de inwoners en
gaan we samen de koers uitzetten”, benadrukt Hovens. In
november praat Hovens de gemeenteraad bij over de gezamenlijke weg naar de dorpsvisies die er eind 2015 moeten
liggen. De opzet, waarin participatie van de inwoners en
brede samenwerking centraal staan, heeft de wethouder
zelf bedacht. Hovens nodigt nu ook alvast de raadsleden uit
om mee te doen aan de gesprekken met de inwoners van de
kernen. ,,Om die gezamenlijke aanpak nog eens nadrukkelijk
te etaleren”. Hovens: ,,De dorpsvisies moeten uiteindelijk uit-

Begrotingskrant

Er is meer werk aan de winkel voor
Hovens dan de dorpsvisies alleen.
De tweede fase van de ontkluizing
van de Keutelbeek komt eraan, het centrumplan vergt alle
aandacht en het Levensbomenbos wordt uitgebreid. Die
boomadoptie is enthousiast omarmd door de bevolking van
Beek. ,,Beek barst van de ambities. Er zijn zoveel plannen
uitgezet. En het loopt allemaal soepel. Terug te voeren op
de brede en constructieve samenwerking in het college en
met de raad. Geweldig om dat als nieuwkomer te ervaren.
Het wethouderschap in Beek is mede daardoor een uiterst
prettige job. Je proeft overal ondersteuning. Ook vanuit de
oppositie in de raad.”
Wethouder Peter Hovens
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’Limburg moet
luchthaven ook
gaan beleven’
Burgemeester Ralf Krewinkel ziet volop
kansen voor Maastricht Aachen Airport
De ambities zijn onverminderd hoog. Nieuwe dynamiek voor de luchthaven Maastricht
Aachen Airport en de start van de uitbreiding van Makado zijn daar maar twee
voorbeelden van. Bij zijn toelichting op de begroting voor 2015 zegt burgemeester Ralf
Krewinkel erop te vertrouwen dat die ambities opnieuw gestalte krijgen door een brede
samenwerking met de hele gemeenteraad. ,,Met die politiek/bestuurlijke eendracht
zorgen we niet alleen voor het onderscheid, maar staan we ook onverminderd sterk.”

44 Begrotingskrant
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Meer vluchten van en naar Beek en vooral ook meer beleving
rond de luchthaven. En de investering van tientallen miljoenen
in de uitbreiding van Makado. Twee onderwerpen die de
economische positie van Beek forse
impulsen kunnen geven. Voor die
economische ontwikkeling komt de
komende twee jaar dan ook extra
ambtelijke ondersteuning, kondigt de
burgemeester aan. ,,De toekomst van
Maastricht Aachen Airport is zeker
gesteld. Nu moeten we de kansen grijpen
die de luchthaven biedt. Er is nog alle
ruimte voor groei. In tegenstelling tot veel
overige vliegvelden die vol raken, of al te
weinig ruimte hebben. Kijk bijvoorbeeld
naar Schiphol en Eindhoven.”

daarom heen te promoten en te vermarkten”, zo vindt Krewinkel.
Daarin past trouwens ook meer helderheid in de acquisitie voor
de bedrijventerreinen rond de luchthaven. ,,De markt opzoeken
met één en dezelfde aanduiding voor de
huidige bedrijventerreinen Aviation Valley
en Techno Port Europe zou daarin een
eerste stap kunnen zijn.”

“Met ons vliegveld
zijn alle transportmogelijkheden in
de regio aanwezig.
Daar moeten we
nadrukkelijker
op inzetten.”

De burgemeester wijst ook op de noodzaak om de luchthaven samen met de
regio nadrukkelijker te positioneren in binnen- en buitenland.
De faciliteiten rond de luchthaven kunnen en moeten beter.
,,Maar de verbinding met, en de verwijzingen naar al het
moois dat Zuid-Limburg biedt, ontbreken.”

De burgemeester van Beek hoopt dat
er nu snel een uitspraak van de Raad
van State komt over de uitbreiding van
Makado. De hoogste rechterlijke instantie
moet daarbij ondermeer de bezwaren
tegen de extra zuigkracht van Makado
voor naburige winkelcentra wegen.
,,Voor de economisch ontwikkeling van
Beek is die uitbreiding een geweldige
aanjager. Die uitbreiding levert veel
werkgelegenheid op en zorgt voor
een verdere versteviging van onze positie als winkelhart
voor de euregio.”
Burgemeester Ralf Krewinkel

Krewinkel ziet ook een grotere rol voor de luchthaven weggelegd
in de Zuid-Limburgse logistieke sector. ,,Met ons vliegveld zijn
alle transportmogelijkheden in de regio aanwezig. Daar moeten
we nadrukkelijker op inzetten. Beek neemt het voortouw in
die nieuwe logistieke visie voor de Westelijke Mijnstreek,
waarbij NedCar uiteraard ook een ijzersterke troef vormt.
Positief zijn ook de uitbreidingsplannen voor de Maintenance
Boulevard; het bedrijvenpark voor onderhoud en innovatie in de
vliegtuigindustrie. Allemaal ontwikkelingen die voor optimisme
zorgen over de toekomst van de luchthaven”, zo benadrukt
Krewinkel.
Maar er is meer. Krewinkel zoekt naarstig naar mogelijkheden
om Maastricht Aachen Airport in de harten van de Limburgse
bevolking te krijgen. Er is nu te weinig beleving voor de bevolking
in en rond de luchthaven. De tweede editie van Beek for Speed
was op zondag 14 september opnieuw een succes, maar de
burgemeester wil de poorten van de luchthaven op gezette tijden
open zetten voor de bevolking. Hij denkt aan rondleidingen, open
dagen en meer evenementen. ,,We moeten Maastricht Aachen
Airport dichter bij de bevolking brengen. Mijn motto?
Die luchthaven is van ons allemaal.”
Beek heeft hoge ambities op het gebied van ondernemersvriendelijkheid. Meer deregulering, hulp voor starters in de
vorm van coaching en assistentie bij de zoektocht naar
huisvesting. Verdere uitbouw in de samenwerking rond de
campagne Belevend Beek en afspraken met de regio over
bedrijfsvestigingen. ,,Als de burgemeester van Maastricht de
volgende keer op werkbezoek naar China gaat, zou daarbij ook
ruimte moeten komen om de luchthaven en de bedrijvigheid
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Lasten 2015

Baten 2015
Werk en economie 0%
Zorg en Inkomen 10%
Werk en economie 10%

Maat
Maatschappelijke
ontw
ontwikkeling 2%
Ruim
Ruimtelijk
ontw
ontwikkelen 2%

Bestuur en
organisatie 16%

Openbare
ruimte 19%

Openbare
ruimte 12%
Zorg en
Inkomen 37%
Bestuur en
organisatie 74%

Ruimtelijk
ontwikkelen 6%
Maatschappelijke
ontwikkeling 12%

Programma (bedragen x € 1.000)

Lasten

Percentage

Baten

Percentage

4.289

9,94%

192

0,45%

16.085

37,30%

4.246

9,84%

1

Werk en economie

2

Zorg en inkomen

3

Maatschappelijke ontwikkeling

5.383

12,48%

827

1,92%

4

Ruimtelijk ontwikkelen

2.509

5,82%

729

1,69%

5

Openbare ruimte

8.118

18,82%

5.120

11,87%

6

Bestuur en organisatie

6.745

15,64%

32.023

74,23%

43.129

100,00%

43.137

100,00%

Totaal

Met deze bijlage presenteert het college van burgemeester
en wethouders een beknopte versie van de begroting 2015.
Op donderdag 16 oktober 2014 wordt de begroting behandeld en vastgesteld in de gemeenteraad. U bent van harte
welkom tijdens deze raadsvergadering in het gemeentehuis, aanvang 16.00 uur.
De begroting wordt voorbesproken in de volgende
commissievergaderingen:
 6 oktober 2014, 19.00 u / Commissie Grondgebiedzaken
(programmalijn Duurzaam leefbaar)
 7 oktober 2014, 19.00 u / Commissie Inwonerszaken
(programmalijn Duurzaam sociaal)
 8 oktober 2014, 19.00 u / Commissie Bestuurszaken
(programmalijn Duurzaam organiseren)

Begrotingskrant

Wilt u reageren?
Als u naar aanleiding van deze begroting wilt reageren,
laat het dan horen. Voor aanvang van de commissievergaderingen kunt u zich melden bij de raadsgrifﬁer, dhr.
G. Erven, via tel. 046 - 43 89 222 of stuur een bericht naar
info@gemeentebeek.nl. Uiteraard kunt u de raadsleden
ook rechtstreeks benaderen (voor adressen zie
www.gemeentebeek.nl).
De begroting ligt tot en met 16 oktober a.s. voor iedereen
ter inzage op de volgende locaties:






Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek
Bibliotheek Beek, Prins Mauritslaan 25, Beek
MFC de Molenberg, Molenstraat 158, Beek
MFC Spaubeek, Musschenberg 101, Spaubeek
Gemeenschapshuis ’t Trefpunt, Pastoor Lippertsplein 1,
Beek (Genhout)
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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.

…………
De mensen die mij volgen via Twitter, Facebook of deze column weten dat ik altijd probeer om
weer te geven wat ik meemaak, wat me beweegt of bezig houdt.
Nieuws over de gemeente, mijn ambt, Roda JC of mijn gezin. Meestal heb ik wel iets dat ik kwijt
wil. Op het moment van schrijven van deze column val ik echter regelmatig stil.
Ik ben bezig met een studiereis over de holocaust in en om Auschwitz, georganiseerd door
Herman van Rens. Wim Seelen van Eyewitness is er ook bij als medereiziger.
Tijdens deze reis hoopte ik meer te weten te komen wat zich gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. De reis voert onder andere langs concentratiekamp Auschwitz en
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. We volgen de route die veel Limburgse Joden hebben
afgelegd.
Als je hier rondloopt en op je in laat werken wat er zo’n 70 jaar geleden gebeurd is, dan word
je klein, heel klein. Onmenselijke taferelen, mensonterende omstandigheden en doordachte
moorden waren aan de orde van de dag.

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.

Vele overleden Joden werden als oud vuil verbrand of gedumpt in massagraven. Voor iemand
die nooit oorlog heeft meegemaakt hakt deze ervaring er des te meer in.
De geschiedenis van het sadistisch, systematisch vernietigen van mensen is hier pijnlijk zichtbaar. Persoonlijk raakten mij de gaskamer enorm en ook de foto van een baby die onverdoofd
getatoeëerd werd met het kampnummer van Auschwitz, een baby!!
Het contrast met het zelf in vrijheid leven beleef je hier intens. Natuurlijk ligt deze zwarte periode
ver achter ons, maar we moeten blijven herdenken. Dit kan en mag nooit meer gebeuren.
Daarom is het goed dat wij onlangs een fantastische bevrijdingsweek hebben gevierd. Een
aangrijpend concert gecombineerd met een belevingsweekend bleken een groot succes.
Maar wie dit meemaakt, hier ter plekke, weet dat de zin "Dit nooit meer" niet een holle phrase
mag worden.
Daarom is het goed dat het thema Oorlog en Vrede een permanente plaats heeft in Beek.
De 4 mei herdenking, de mensen die zich inzetten voor veteranen, Mark Chernek (the Big Yank)
met zijn “music for vets”, het Eyewitness museum, de diverse monumenten en de inzet van vele
mensen houden ons in Beek bij de les.
U mag van mij verwachten dat ik als burgemeester niet gauw stil val, maar deze keer ben ik het....
Alle woorden die we gebruiken schieten te kort, maar ik wilde u deelgenoot maken van mijn
gevoel bij deze bijzondere reis.
“Opdat we de vrijheid waard blijven”.
Burgemeester Ralf Krewinkel

48

oktober 2014 NB - no. 9:Layout 1

02-10-2014

08:40

Pagina 49

Eerste fase open Keutelbeek officieel in
gebruik genomen
Op donderdag 25 september jl. hebben
wethouder Peter Hovens van de gemeente Beek
en Jan Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer
en Overmaas, de eerste fase van de ontkluisde
Keutelbeek officieel in gebruik genomen.
De werkzaamheden zijn afgerond. Wat nog rest
is de aanplant van nieuwe bomen langs het
tracé, wat in oktober zal gebeuren.
De oplevering van de
Keutelbeek fase 1a (vanaf
de Gundelfingenstraat, via
de Brugstraat, Achter de
Beek naar de Luciastraat)
is de eerste stap in het
weer zichtbaar maken van
de Keutelbeek, vanaf de
Gundelfingenstraat in
Beek, via Neerbeek naar
de Geleenbeek bij Sint
Jansgeleen.
Aan de realisatie van deze
eerste fase van het project
is een lang voorbereidingsproces voorafgegaan.
Wethouder Peter Hovens:
“De ontkluizing van de
Keutelbeek is een prachtig,

maar ook ingrijpend project voor Beek.
Het gaat om een aanpassing van de directe woon- en leefomgeving van veel
mensen. Dat vraagt om een zorgvuldige
voorbereiding in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden.
Ook tijdens de werkzaamheden zijn de
direct aanwonenden nauw betrokken
geweest. De impact van de werkzaamheden was immers groot. Mede dankzij
het begrip en de medewerking van de
bewoners is de uitvoering van de werkzaamheden soepel verlopen. Ook
namens de firma Van Boekel spreek ik
hiervoor mijn dank uit.”
Waterschap Roer en Overmaas investeert mee in het project. Voorzitter Jan Schrijen: “Toen ik in de periode 1986 –
1990 wethouder Openbare Werken in Beek was, is er enkele keren wateroverlast geweest in de Adsteeg. Toen was
al duidelijk dat er goede plannen en voldoende financiering
moest komen om dat te voorkomen. Met het bovengronds
brengen van de Keutelbeek leveren we een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de kans op wateroverlast
in de gemeente. Bovendien scheiden we schoon bron- en
regenwater van afvalwater, herstellen we de historische
waarden met de beleving van water als thema en krijgt de
openbare ruimte in de gemeente een prachtige opwaardering. Met de oplevering van deze eerste fase hebben we
een belangrijke eerste stap gezet om dit doel te bereiken.”
De eerste fase van het project is gerealiseerd met
financiële steun van de Provincie Limburg.
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Kom in beweging tegen hartstilstand!
Beek zoekt burgerhulpverleners voor HartslagNu
Elke week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand.
Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote
deel van de hartstilstanden vindt plaats in en rond het huis.
Bij een hartstilstand is het belangrijk om binnen 6 minuten
te starten met reanimeren (borstcompressies / beademen)
èn, indien nodig, een elektroshock met een Automatisch
Externe Defibrillator (AED) toe te dienen. De aanrijtijd van
een ambulance is vaak te lang om er binnen 6 minuten te
zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren. In Beek willen
we ervoor zorgen dat de overlevingskans van slachtoffers
met een hartstilstand toeneemt. Dit kunnen we doen met
een netwerk van opgeleide burgerhulpverleners en openbare AED’s (defibrilatoren). Doet u met ons mee?
Hoe werkt het?
HartslagNu is een landelijk alarmeringssysteem dat wordt
gebruikt om bij een hartstilstand burgerhulpverleners in te
schakelen. Zo werkt het:
1. Er komt een melding van hartstilstand binnen bij de
meldkamer van 112.
2. Alle burgerhulpverleners die binnen een straal van
maximaal 1.000 meter van het slachtoffer wonen of
werken, krijgen op hun mobiele telefoon een sms-bericht met instructies.
3. De ene helft van
deze hulpverleners
krijgt een sms met
de locatie van het
slachtoffer, de andere helft krijgt een
sms met de locatie
van de dichtstbijzijnde AED.
4. Zo is er razendsnel
een burgerhulpverlener bij het slachtoffer
en zorgt een tweede
hulpverlener dat er
vrijwel gelijktijdig een
AED ter plekke is.
Het gaat om een vrijwillig
systeem en u verleent
alleen hulp als u daartoe
in staat bent.
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Nog meer burgerhulpverleners gezocht
Inmiddels hangen er 14
openbare AED's in de gemeente en hebben zich ongeveer
80 personen aangemeld als vrijwillige burgerhulpverlener.
Dat is al fantastisch natuurlijk, maar we hebben veel meer
vrijwilligers nodig om het systeem volwaardig te laten
draaien! We zoeken dus nog een flink aantal extra vrijwilligers. Sluit u zich bij ons aan?
Gratis training en herhaling
Samen met de EHBO-verenigingen Beek en Spaubeek
hebben we een speciale cursus reanimatie en AED-bediening opgesteld. Als u zich aanmeldt als vrijwillige burgerhulpverlener, volgt u deze training gratis. Heeft u al een
EHBO-diploma of een vergelijkbaar diploma of certificaat,
dan hoeft u de cursus niet meer te volgen. Wel is een
jaarlijkse herhaling verplicht.
Doe mee!
Aanmelden is makkelijk via de landelijke
website www.hartslagnu.nl. U kunt zich
aanmelden voor meerdere locaties, denk
hierbij aan woon- en werkadres. Op basis
van de door u ingevulde adresgegevens
wordt u vanzelf opgenomen in het vrijwilligersnetwerk van de gemeente Beek.
Meer informatie
Meer informatie over HartslagNu vindt u
op www.hartslagnu.nl. Heeft u een vraag
over uw aanmelding? Neem rechtstreeks
contact op met HartslagNu via
088 - 0330 245 of het contactfurmulier
op de website www.hartslagnu.nl.
Heeft u specifieke vragen over het vrijwilligersnetwerk of de werking van het
systeem in Beek? Bij de gemeente
horen we graag van u.
Mail info@gemeentebeek.nl of bel naar
046 – 43 89 222.
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Beek neemt deel aan “Nacht van de nacht”
De gemeente Beek ondersteunt de Nacht van de Nacht die dit jaar op 25 oktober wordt
gehouden. De Nacht van de Nacht is een initiatief van de Provinciale Milieufederaties en
Natuur & Milieu. De bedoeling is dat mensen op 25 oktober kunnen ondervinden hoe mooi
duisternis kan zijn. Verder wordt met deze actie de aandacht gevestigd op het belang van
donkere nachten voor het welzijn van mens en natuur.
Met andere woorden de lampen die
normaal ’s nachts uitschakelen (ruim
30% van alle lampen) worden in de
avonduren niet ingeschakeld. De
nachtverlichting blijft omwille van de
sociale veiligheid en de verkeersveiligheid op het gebruikelijk niveau
branden.

Mag het licht uit?
Nederland wordt steeds lichter en steeds
meer mensen en dieren ondervinden daar
hinder van. In het belang van de sociale
veiligheid en de verkeersveiligheid is
goede verlichting een noodzaak. Veel
verlichting is echter ook onnodig. Waarom
moeten reclamemasten de hele nacht
branden? Is het nodig gebouwen de hele
nacht aan te stralen met felle lampen?
Kan tuinverlichting niet wat minder vaak
en minder lang branden?

Wij verzoeken bedrijven en kerkbesturen zich bij ons aan te sluiten
en op 25 oktober hun reclame- en
sierverlichting te doven.

De Nacht van de nacht wordt georganiseerd om het publiek te informeren over de schoonheid
van een donkerdere nacht zodat men bewust wordt van
onnodige lichthinder en energieverspilling.

Voor de langere termijn werken wij aan beleid om onze
straten slimmer en zuiniger te gaan verlichten zonder dat
de veiligheid en de sfeer in het geding komt.

Wat doet de gemeente?
In de nacht van 25 op 26 oktober 2014 doven wij de sierverlichting op en rondom het gemeentehuis. Daarnaast
wordt in de avonduren een deel van straatverlichting
uitgeschakeld tot het niveau van de nachtverlichting.

Wat kunt u doen?
Door op zaterdag 25 oktober eventuele tuin- of gevelverlichting niet in te schakelen, helpt u mee Beek één
nacht donkerder te maken. Misschien wel voor één nacht
de donkerste gemeente van Nederland.

Gratis inleveren grof tuinafval op milieupark
In de periode van 14 oktober tot en met 20 november kunt u op onderstaande dagen en tijdstippen het grof tuinafval
gratis op het milieupark te Schinnen inleveren.
Dinsdag:
Donderdag:

van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Wij willen er met nadruk op wijzen dat deze extra openstelling enkel bedoeld is voor de inname van grof tuinafval.
Voor het inleveren van overig afval verwijzen wij u naar de openingstijden zoals deze vermeld staan in de
afvalkalender en website: www.gemeentebeek.nl .
Het milieupark in Schinnen is gelegen aan de Breinderveldweg 16 in Schinnen (op bedrijventerrein ‘De Breinder’), vlakbij
de afrit Schinnen aan de autosnelweg A76.
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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.
G-handbal trainingen weer van start
Handbal is bijzonder geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking, die graag in teamverband willen
sporten! De G-handballers van HV BFC trainen iedere
maandag van 18.00u tot 19.00u in de sporthal van Sportlandgoed De Haamen. In de trainingen wordt naast de
technische aspecten ook aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en vorming van de speler. Er wordt niet
alleen gekeken naar de beperking maar juist naar de mogelijkheden. Bij G-handbal staat het plezier en enthousiasme voorop!
Meer informatie bij Jo Zinken, begeleider G-Handbal BFC
via 06 - 41 00 32 37 of j.zinken@g-handbal.nl.
Zwemmen houdt
95-jarige vitaal
Mevrouw Wintraken is
afgelopen zomer 95 jaar
mogen worden. Samen
met haar zwemgenoten
werd dit vrijdag
5 september gevierd in
de nieuwe horeca van
De Haamen.
Opening Horeca
Op 30 augustus is de vernieuwde horeca in De Haamen
geopend. Dit gebeurde door het symbolisch planten van
zaadjes die voor “groei” staan. Het resultaat van deze geplante zaadjes zal in de toekomst gebruikt worden voor diverse producten in de horeca. Na afloop kon men genieten
van een drankje met bijpassende hapjes. Men werd bediend door cliënten die binnen onze organisatie mee werken. Een voorbeeld hiervan is dat er elke donderdag, door
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deelnemers van het Carrouselprogramma, een lunch wordt
bereid voor circa 70 personen. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze horeca? Kom dan (na het sporten) gerust
eens binnen voor een kopje koffie.
Open Dag De Carrousel
Elke donderdag vindt in De Haamen het programma “De
Carrousel” plaats voor mensen die begeleiding
nodig hebben. De Haamen is een van de drie
locaties waar dit programma zich afspeelt. Cliënten nemen deel aan diverse activiteiten verdeeld
over twee dagdelen. De activiteiten zijn divers:
van sport en spel tot creatief en wellness maar
ook het verzorgen van de lunch. Dit alles is niet
te realiseren zonder de ondersteuning van
vrijwilligers. Graag nodigen wij u uit om tijdens
onze open dag een kijkje te komen nemen en te
komen proeven van de sfeer en wie weet wilt u
ons in de toekomst komen vergezellen!
De open dag vindt plaats op 6 november. U
kunt zich inschrijven voor het ochtendprogramma
(van 9.30 - 12.30 uur) of het middag programma
(van 13.30 - 16.00 uur).
Vragen of inschrijving via Nadia Erkens
(nerkens@sportstichting.org).
Sportzorgprogramma voor jeugd met ADHD of Autisme
De Haamen organiseert samen met Stichting Choice 4
sport een sportzorgprogramma voor kinderen met gedragsproblematiek (ADHD of ASS) in de leeftijd tussen
8 en 12 jaar. Aan bod komen
spel- en beweegvormen die
aansluiten bij de thema’s ontwikkelen van motorische vaardigheden, leren omgaan met regels,
bevorderen van weerbaarheid,
doorzettingsvermogen en sociale
vaardigheid.
Het programma is wekelijks op
woensdag van 14.00-16.00 uur
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in sporthal 1 van De Haamen.
Meer informatie en aanmelden bij Choice 4 Sport
via 06 - 17 79 17 78 of info@choice4sport.nl.
Cursus Valpreventie
Om valrisico en valincidenten te verminderen wordt de
cursus “Valpreventie” aangeboden. De cursus komt
voort uit een samenwerking tussen de fysiotherapeuten
van Therapie Centrum Beek en Fysiotherapeuten Kring
Beek (Kuijs Fysiotherapie, Praktijk voor Fysiotherapie
Gorissen, Praktijk voor Fysiotherapie Jos van Stokkom
en Fysiotherapie GCN).
Bent u 65 jaar of
ouder, het afgelopen
jaar 1 keer of vaker
gevallen en/of heeft u
valangst? Meldt u dan
aan voor deze cursus.
Om deel te kunnen
nemen dient u 15
minuten te kunnen
lopen zonder rollator
of stok.
De cursus valpreventie
start zodra er voldoende deelnemers zijn. Gedurende
5 weken zijn er elke maandag en donderdag trainingen
van 15.30 uur tot 17.00 uur in sporthal 1 in De Haamen.
De kosten bedragen € 90 per persoon voor de cursus
van 10 bijeenkomsten. Per cursus is er plaats voor
maximaal 10 deelnemers.
Voor mensen vanaf 65 jaar met een laag inkomen heeft
de gemeente Beek een ouderentoeslag, waarmee deze
cursus bekostigd kan worden.
Informatie en aanmelden voor de cursus via fysiotherapeut Sjoerd Corstjens (info@therapiecentrumbeek.nl of
046 - 43 71 407).

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

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

Chipactie honden en katten
Eigenaren van honden en katten woonachtig
in de gemeente Beek kunnen hun huisdier in de
maand november 2014 tegen een gereduceerd
tarief van € 15 per dier laten chippen
(het reguliere tarief is € 30). De gemeente
Beek organiseert deze chipactie voor honden
en katten in samenwerking met het
Diergeneeskundig Centrum Beek.
Belang van chippen
Het komt regelmatig voor dat honden en katten in het dierenasiel terecht komen. Het dierenasiel heeft o.a. tot taak
de eigenaar van het dier te vinden. Als de eigenaar niet gevonden kan worden, blijft het dier in het asiel tot er een
nieuwe eigenaar gevonden wordt. Dat is jammer, want
heel veel van deze dieren hebben een eigenaar die zijn
dier mist en heel graag terug zou hebben. Met het plaatsen
van een onderhuidse chip met daarop de gegevens van
het huisdier en de eigenaar, kunnen dier en eigenaar na
vermissing spoedig herenigd worden. Een combinatie van
chippen, registreren en up to date houden van de gegevens zijn essentieel om het dier terug te kunnen bezorgen
bij de eigenaar. Het komt namelijk voor dat een dier wel is
gechipt, maar niet is geregistreerd bij een databank of dat
de gegevens zijn verouderd.
Chip- en registratieverplichting
Sinds 1 april 2013 is een chip- en registratieverplichting
voor honden ingevoerd. Elke hond die er vanaf die datum
in Nederland bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd worden bij één van de daarvoor aangewezen databanken. Bovendien is de eigenaar verplicht de registratie
up to date te houden.
Deelname
Als u wilt deelnemen aan deze chipactie, dient u in de
maand november 2014 een afspraak te maken bij het
Diergeneeskundig Centrum Beek aan de Julianalaan 7a,
telefoonnummer 046-4371885. Hondenbezitters vullen het
“verzoek tot deelname” in dat zij thuisgestuurd krijgen en
nemen deze mee naar de afspraak. Kattenbezitters
kunnen deze invullen als zij naar de afspraak bij het
Diergeneeskundig Centrum Beek komen. Deelnemen kan
alleen gedurende de maand november 2014. Voorwaarde
is wel dat u inwoner bent van de gemeente Beek.
Er is een maximum aantal van 200 te chippen honden of
katten gesteld. Wacht dus niet te lang met het maken van
een afspraak.
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Veranderingen Wet werk en bijstand (WWB)
per 1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de
naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht
op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

In de Participatiewet komen een aantal
nieuwe en aangepaste termen, maatregelen
en voorzieningen voor. Dit zijn onder andere:
• de kostendelersnorm
• de individuele inkomenstoeslag
• strengere maatregelen bij het niet nakomen
van de verplichtingen
• de tegenprestatie
De huidige langdurigheidstoeslag en de categoriale bijzondere bijstand verdwijnen.
Invoering kostendelersnorm
Wanneer meerdere mensen van 21 jaar en ouder een
woning delen, kunnen de kosten worden gedeeld. Dit is
bijvoorbeeld het geval als u met uw partner, kind(eren),
(schoon)ouders, broer of zus een woning deelt. Daarom
wordt de bijstandsuitkering hier met ingang van
1 januari 2015 op aangepast. Hoe meer meerderjarige
personen in één huis wonen, hoe lager de uitkering.
De kostendelersnorm geldt niet voor echtparen, alleenstaande ouders en alleenstaanden zonder meerder-

Vooraankondiging:

jarige medebewoners. Bij het bepalen van de
kostendelersnorm tellen in sommige gevallen
studerenden en mensen die een commerciële
overeenkomst hebben niet mee.
Ontvangt u op 31 december 2014 een
bijstandsuitkering en valt u straks onder de
kostendelersnorm? Dan geldt voor u een overgangsperiode
tot 1 juli 2015. Dat betekent dat de hoogte van de uitkering
nog op de oude manier wordt berekend. Per 1 juli 2015
geldt ook voor u de aangepaste kostendelersnorm. U krijgt
hierover nog bericht van de gemeente.
Langdurigheidstoeslag wordt individuele
inkomenstoeslag
Een langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u kan geven als u een aantal jaar van een minimuminkomen leeft. U kunt er recht op hebben als u weinig

Van 8 t/m 20 november

Veiligheidsweek 2014

s, en wel van 8 t/m 20 november
er dit jaar weer een veiligheidsweek plaat
Voor het vierde achtereenvolgende jaar vindt
ganiseerd met dit jaar als centrale
worden in deze week bewonersavonden geor
2014. In alle kernen van de gemeente Beek
met meer informatie hierover.
enkort ontvangt ieder huishouden een brief
thema’s “Babbeltrucs en zakkenrollen”. Binn
Noteert u de data alvast in uw agenda:
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of geen vermogen hebt en niet
(meer) in staat bent om met werk
een hoger inkomen te krijgen.
De langdurigheidstoeslag wordt
op 1 januari 2015 gewijzigd in
de individuele inkomenstoeslag.
De individuele inkomenstoeslag
lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is ook een geldbedrag
dat de gemeente u één keer per
jaar kan geven als u al lange
tijd weinig inkomsten hebt. U
kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u
met een minimuminkomen
soms moeilijk kunt betalen,
zoals een nieuwe koelkast of televisie. Net als bij de
langdurigheidstoeslag gelden enkele voorwaarden om de
toeslag te kunnen krijgen. Er is een klein verschil. De langdurigheidstoeslag is een algemene regeling. Dat betekent
dat als u aan alle voorwaarden voldoet, u sowieso recht
hebt op de langdurigheidstoeslag. Bij de aanvraag controleert de gemeente of u (nog) aan de voorwaarden voldoet.
Bij de individuele inkomenstoeslag zal de gemeente daarnaast beoordelen of u echt niet in staat bent om uw
inkomenssituatie te verbeteren. U moet aantonen dat u de
afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te
verbeteren. Pas als de gemeente vindt dat u aan alle voorwaarden voldoet en u recht hebt op de toeslag, krijgt u een
individuele inkomenstoeslag.

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale 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:
•
•
•
•
•

Buddy (Vac.33790)
Medewerker PR en Communicatie (Vac.33767)
Activiteitenvrijwilliger (Vac.30959)
Vrijwilliger Telefooncirkel (Vac.33707)
Vrijwilliger ter ondersteuning van de Gastvrouw
(Vac. 15538)

Strengere maatregelen bij overtreding
arbeidsverplichtingen
De Rijksoverheid wil strengere sancties bij overtreding van bepaalde verplichtingen. Daarvoor is
de wet aangepast. Bij overtreding van die verplichtingen moet de gemeente de bijstand verlagen. De in de wet opgenomen sancties zijn fors:
100% verlaging gedurende 1 of meer maanden.
Iets terugdoen voor de uitkering als
tegenprestatie
De overheid wil dat iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, iets terugdoet voor de samenleving. Een tegenprestatie is onbetaald werk dat
nuttig is voor de samenleving waar u een paar uur
per dag of per week mee bezig bent. Het zijn ook
activiteiten voor enkele weken of maanden, dus niet
voor lange tijd. Vanaf 1 januari 2015 moet de gemeente
hier regels over vastleggen in een verordening. De gemeenteraad van Beek is voornemens om vrijwilligerswerk en mantelzorg aan te merken als tegenprestatie.
Mensen op wie de wijzigingen van toepassing zijn,
ontvangen hierover binnenkort persoonlijk bericht van
de gemeente.
Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen
over de wijzigingen vindt u op
www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein. Kies op deze
website voor het menu-item “Werk”.

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

Partners in Welzijn
Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Maarten Wehrens
Bezoekadres:
Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,
Molenstraat 158 Beek
Telefoonnummer: 046-428 80 60
Webadres:
www.vrijwilligerscenrale-wm.nl
e-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl

55

oktober 2014 NB - no. 9:Layout 1

02-10-2014

08:40

Pagina 56

KINDERWEEK MAKI
20 t/m 26 oktober
26 okt. Koopzondag
PROGRAMMA:

v.a. 26 okt t/m het einde van het
jaar iedere zondag koopzondag!

Maandag:
Knutselen/mozaïeken

13.00 - 17.00 uur

Dinsdag:
Workshop schilderen

13.00 - 17.00 uur

Woensdag:
Prinsen en Prinsessenfeest

13.00 - 17.00 uur

Donderdag:
Workshop Loombands met
clown Luna en Glittertattoo’s

13.00 - 17.00 uur

Vrijdag:
Heksenfeest

13.00 - 17.00 uur

Zaterdag:
Mad Science

12.00 - 16.00 uur

Zondag:
Discofeest

12.00 - 16.00 uur

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