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Nu de vakantie om is en iedereen het gewone dagelijkse
ritme weer gevonden heeft. Ligt ook de nieuwe editie van
onze Nuutsbaeker weer voor u. In deze uitgave willen we
niet onvermeld laten, dat dit al 40 jaar zo gaat.
Misschien denkt u nu: “Waarom komt die melding in
september en niet in januari?” Dit is een gevolg van de
start die niet op 1 januari 1974 plaatsvond, maar op 
1 september 1974. Januari is overigens niet altijd de eerste maand van het jaar
geweest. In lang vervlogen eeuwen begon ieder jaar eenvoudig op 1 maart. 
Dit verklaart onder andere de schrikkeldag om de 4 jaar in februari en is verder
ook terug te vinden in de namen van de maanden september t/m december die
respectievelijk de 7e t/m de 10e maand van het jaar aangaven. Dit terzijde hier,
er is voldoende te doen en te beleven in onze gemeente. Er staat weer heel wat op
de rol in grote variaties. Voor ieder wat wils!
Op cultureel gebied is een rijk aanbod gepland waar u zelf keuzes uit kunt
maken. Er is aandacht voor exposities van verschillende aard het zou niet goed
zijn om ze hier nog eens te vermelden. Al lezend komt u ze vanzelf tegen en 
zullen ze uw nieuwsgierigheid beslist prikkelen.

In zijn column gaat de burgemeester in op Respect. Voorwaar een groot goed,
waar we samen voor verantwoordelijk zijn. We kunnen er samen voor zorgen,
ook in de veranderingen die vanaf 1 januari 2015 ingevoerd gaan worden. 

Als u nu, na dit allemaal gelezen te hebben, weer wilt bewegen, schroom niet,
ook in De Haamen is royaal gelegenheid om te bewegen op verschillende niveaus
en samen te beleven wat geboden wordt.

De redactie wenst u allen weer veel leesplezier en afwisselende beleving als 
welkome onderbreking van al uw andere werkzaamheden. 

Wiel Heijnen, eindredactie
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AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

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

GENIET NOG VAN EEN
HEERLIJKE BARBECUE NU HET NOG KAN !!!
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Een unieke gelegenheid om als buurt-
vereniging eens historisch terug te kij-
ken op de verstreken tijd van 60 jaar.

Dit jaar is het dus 60 jaar geleden dat er
een vereniging werd opgericht voor
buurtbewoners van de Dorpstraat te
Spaubeek. 

Om exact te zijn op 24 april 1954 zag
in het voormalige café Kusters de
buurtvereniging het levenslicht, door de
heren Willem BOS, Teun OTERMANS,
Jan ERKENS en Jac GUBBELS.
Destijds waren de bewoners van de
straten Soppestraat, Kupstraat, Oude
Kerk, Nieuwstraat en Dorpstraat lid van
de buurtvereniging. 

Samen met de Jonkheid, zorgde zij des-
tijds voor passende versieringen bij
feestelijkheden. Zoals priesterfeesten,
gouden huwelijken, processies en het
optuigen van carnavalswagens.
In de carnavalsoptocht van Spaubeek
werd door de buurtverening veelal de
1ste prijs behaald.

Om de onderlinge band te versterken,
werden  in de afgelopen jaren door de
buurt allerlei activiteiten georganiseerd,
zoals barbecues, fietstochten  en wan-
delingen, handboogschieten alsmede
droppings voor zowel de middag als
avond. 

De kinderen worden in de buurt niet ver-
geten. Jaarlijks is er een St. Nicolaas
feest, alsmede paaseieren rapen. Bij dit
laatste evenement zijn ook veel ouderen
aanwezig onder het genot van
koffie/thee en zelf gebakken lekkernijen.

Velen jaren werden de garages in de
achtertuin van de familie Birix omge-
bouwd tot een barbecue “restaurant”,
met aansluitend een feestavond. 

Jaarlijks afwisselend werd een busreis
dan wel feestavond gehouden. Per bus
werden, o.a. Burgers’Zoo te Arnhem,

Bobbejaanland in België,
Warner Brothers in Ober-
hausen, de Floriade in
de Haarlermmermeer als-
mede Almere en Venlo,
de Passiespelen in Te-
gelen, maar ook de kerst-
markten van Oberhau-
sen en Keulen bezocht.

Menige feestavond werd
gehouden in de tot
feestzaal omgebouwde
loods van de familie
Kösters. (Boven op de
berg) Daar werden door
vele buurtgenoten heftig

gedanst op muziek van een DJ en zware
“overuren”  gedraaid.

Vele langdurige bestuurders zijn te noe-
men, doch de familie
Bertha en Jac Gubbels
is een groot begrip in
onze buurtvereniging.
Jac was zelfs 55 jaar
penningmeester van
de vereniging.
In de afgelopen jaren
werden enkele be-
stuursfuncties aange-
vuld door jongeren uit
de buurt. 

Ter viering van ons 60
jarig bestaan werd in

de maand juni 2014 de buurtbarbecue
gehouden in de “Den Haversack”  te
Nuth. Per groepsvervoer met de paar-
dentram werd de toer begonnen. In de
Herberg werden wij muzikaal begroet
door het Haversack Buam orkest. 

Door onze burgemeester Krewinkel
werd een woord van bewondering uitge-
sproken omtrent de “participatie” in de
buurt Spaubeek.

In de afgelopen jaren zijn de “grote”
feestavonden verplaatst naar de familie
Buskens op de Dorpstraat. 
Alle denkbare accommodatie is daar
aanwezig en die wordt uitstekend benut
door de buurt. 

De feestavond ter gelegenheid van het
60 jarig bestaan wordt dit jaar gehouden
op 27 september.

Harrie Eijkelenberg 

Buurtvereniging Dorpstraat Spaubeek 60 jaar jong

Bestuur Buurtvereniging Dorpstraat SPAUBEEK: v.l.n.r. Peter v Deursen (Penningmeester),
Roeleke Wachelder, Roos Wijnen, Burg. Krewinkel met zoon, Phia Eijkelenberg (Secretaresse),

Tiny Houben (Voorzitster). Niet op de foto de heren Arends en Klinkenberg.
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Mooie tanden voor iedereen

Tandartsen

Implantologen

Orthodontie

Mondhygiënisten

Tandprothetici

Tandtechnici

Voor periodieke controle,

gebitscontrole en 

pijnklachten 

   
� 088 500 21 00

• Alle tandzorg specialiteiten onder één dak

• Advies omtrent implantaten en 

   tandprothesen 

• Specialist op gebied van kronen, 

   implantaten en bruggen

• Esthetische tandzorg

Tandarts en Tandprotheticus Praktijk Houben Mondzorg

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

E. info@houbenmondzorg.nl • I. www.houbenmondzorg.nl
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Een groep enthousiaste bewoners organiseert in samenwerking met
Partners in Welzijn voor de zesde keer alweer de Multiculturele
Dorpsdag Beek.

Alle bezoekers krijgen wederom een aantal gratis consumptiebonnen.
Hierdoor kunnen alle bezoekers:

• Gratis eten proeven uit heel veel 
verschillende landen

• Gratis deelnemen aan diverse 
workshops

• Gratis activiteiten voor kinderen met
o.a. hennabeschildering, grimeren,
knutselen enz.

• Gratis genieten van diverse 
optredens o.a. 
de Jeugdharmonie St. Caecilia Beek
en Sambaband Diversäo uit Heerlen

• Gratis informatie & advies van diverse or-
ganisaties die Beek rijk is en die zich 
inzetten voor de medemens 
(o.a. Stg. Harambee, Biblionova, 
Stg. Lovely Light, Project Peru, Project Mexico, CJG, Vluchtelingenwerk,
Stg. Belangenbehartiging Alfabetisering Nederland, Vrijwilligerscentrale
Voor Elkaar).

Nog niet klaar met genieten van alles wat aangeboden wordt? Dan kunnen er tegen
hele lage tarieven bonnen bijgekocht worden.

Op deze dag wordt er ook bier en frisdrank verstrekt, hiervoor worden consumptie-
bonnen verkocht tegen een speciaal tarief.

We zijn nog op zoek naar mensen
die hun medewerking willen verle-
nen aan deze speciale dag.

Mensen die ‘s ochtends mee willen 
helpen bij het opbouwen en/of mensen
die ‘s middags een kraam willen 
bemannen.

Heeft u interesse? 
Neem dan contact op met: 
Miranda Brangers, tel. 4288060 
of mail: dorpsdag-beek@piw.nl.                            

Multiculturele Dorpsdag Beek
Zaterdag 27 september 2014 van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie: speelplaats van OBS “De Kring” aan de Stegen!

www.watkostrouwdrukwerk.nl

Organisatie: 
Gemeente Beek 

en Partners in Welzijn 
i.s.m. vrijwilligers
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Wilt u ook een gezellig avondje uit met volop buuttevertier,
waarbij u buikpijn krijgt van het lachen? 
Dan moet u beslist op vrijdag 3 oktober 2014 naar uit-
gaanscentrum Mondial te Beek komen.
Hier vindt voor de tweede maal het Grand Gala van de Buut
plaats, waarbij de crème de la crème van de buutte wereld
acte de présence zal geven.

Op deze unieke locatie zit/staat u in de ‘arena van de buut’
zeer kort bij de buutteton waardoor u de act van kortbij kunt
volgen. Tevens zijn er op diverse beeldschermen live beelden
te zien van de buuttereedners, zodat u hun mimiek en ex-
pressie optimaal kunt volgen. 
Door de unieke locatie maakt het als bezoeker niet uit of u
staat of zit u zult ten alle tijden de buuttereedner zo optimaal
mogelijk kunnen volgen; alsof hij voor uw neus staat. 

Maar liefst zes buuttereedners zullen het podium betreden
welke worden begeleid door de Baeker Hofkapel. Na afloop
kunt u gezellig nakletsen of dansen op de klanken van een
DJ. De aanwezige buuttereedners zijn stuk voor stuk kampi-
oenen pur sang en hebben hun sporen in de buutte wereld al
jaren verdiend.
De ‘koningen van de Buut’ zullen tijdens het Gala hun buut
presenteren aan het publiek in een sfeervolle ambiance. De
presentatie van het Grand Gala van de Buut is in handen van
Hub Stassen.

Na afloop kunt u gezellig nakletsen in het sfeervolle bruin
café of u kunt vanaf 24.00 uur de voetjes van de vloer doen
bij  de alom bekende DANCE CLASSICS in de grote zaal. 

De organisatie van dit Grand
Gala van de Buut is in handen
van de Stichting Optochthal
Baeker Pottentaote. 
Deze stichting zet zich in voor
het behoud en het benodigde
onderhoud van de Optocht-
hal zodat de wagenbouwers
ook in de toekomst hun praal-

wagens kunnen blijven bouwen en de Lichtstoet en grote op-
tocht behouden blijven voor Beek.

Voorverkoop kaarten:
Giant Lemmens, Café de Veldwachter, Slagerij van Melick
Stein, Schoenmode Notten Elsloo en via www.optochthal.nl 

Grand Gala van de Buut
Mondial dance classics

als ‘afterparty’

De Fysiotherapeuten 
Kring Beek: 

samen voor kwaliteit

Nieuw: 
Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

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

spraak 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
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DC 't Raodhoes
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Eerst Kiez’um! volgen en dan pas kie-
zen, dat scheelt u als ouder/verzorger
een hoop tijd, geld en energie. En daar is
het ons om te doen geweest toen we de
cursus Kiez’um! jaren geleden hebben
bedacht. Want stelt u zich toch eens
voor dat u een piano aanschaft en een
maand later wil uw
zoon of dochter op
vioolles of naar de
musicalklas! 
Zeker in deze tijd,
waarin ouders en kin-
deren keuze te over
hebben, is het be-
langrijk eerst te oriën-
teren. Kiez’um! is
ideaal voor kinderen
die graag met muziek
bezig zijn, maar nog
niet precies weten
wat ze willen. Alle in-
strumentgroepen
komen tijdens de les-
sen aan bod, kinde-
ren mogen er naar

volgend aan de introductie bijeenkom-
sten start de eerste les; op 8 september
in Sittard, 9 september in Beek en op 10
september in Geleen.  
Alle muziekstijlen, van klassiek tot

pop/jazz, en bijna alle in-
strumenten komen aan
bod in 16 lessen. De cur-
sus eindigt met een advi-
serend ouder/kind ge-
sprek. En dan kunnen u
en uw kind kiezen!

Voor meer informatie
over Kiez’um! kunt u bel-
len met onze administra-
tie vanaf 25 augustus via
046-423 01 00.
De (klassikale) lestijden
staan ook op de site,
www.artamuse.nl. 
Een digitaal inschrijffor-
mulier staat ook op de
website.

Kiez’um! heet de oriëntatiecursus van Artamuse, voor kinderen van
groep 3 t/m 6, die muzikaal nog niet definitief kunnen of willen kiezen.
Een toepasselijke naam natuurlijk, want het kiezen van het muziekin-
strument dat het beste bij uw kind past, staat in deze korte cursus van
16 lessen centraal. Op 1,2 en 3 september zijn er introductiebijeenkom-
sten georganiseerd om u te informeren over deze cursus. 

Ja, ik kies voor Kiez’um!
Oriëntatiecursus Artamuse

hartelust mee experimenteren. Daaruit
blijkt aan welk instrument uw kind het
meeste plezier beleeft.

Deze unieke cursus is een groot succes
en kan gevolgd worden bij Artamuse in
Sittard, Geleen of Beek. In de week op-

Dartvereniging “DC 't Raodhoes”, in
Spaubeek organiseert voor de om-
liggende gemeenten, en daarbuiten, 
’n darttoernooi dat voor iedereen 
toegangkelijk is. 
Het is nl. het “Open Spaubeek 
darttoernooi” dat wordt gespeeld op
zaterdag 11 en zondag 12 oktober.
Er wordt gespeeld op 10 dartbanen
waaronder 1 finalebaan.

Adres; MFC 't Raodhoes,
Musschenberg 101
Spaubeek

Zaterdag 11 oktober;
Koppel tactic, aanvang 19.30 uur.
Inschrijven kan tot 19.00 uur.

Zondag 12 oktober;
Single 501, aanvang 14.00 uur.
Inschrijven kan tot 13.30 uur.
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1974 – 2014 een periode van 40 jaar. 

Hoe was de start? 

Was het louter bevlogenheid van enkele enthousiastelingen of
lag er een dieper motief aan deze start ten grondslag?

We willen hier geen geschiedenisles van maken, noch een op-
somming van een reeks feiten de revue laten passeren. 

Toch staan we even stil bij dit gedenkwaardige feit. Met het
verdwijnen van ‘De Nieuwe Mijnstreek’ in 1971, dat tot die tijd
hoofdzakelijk als advertentieblad verscheen, verviel toch een
bron van informatievoorziening. De vraag naar een nieuw
informatieblad groeide, maar het was niet meteen helder hoe
een en ander vorm gegeven kon worden.

40 jaar

In 1974 neemt de gemeente Beek het initiatief om 6 proefedi-
ties van een gemeentelijk informatieblad huis aan huis te be-
zorgen. Een van de doelstellingen in die tijd was om de bewo-
ners te prikkelen mee te denken over de samenstelling van dit
blad. Het beperkte zich aanvankelijk tot summiere informatie
van gemeentewege, maar in 1975 verscheen toch al de eerste
gedrukte editie. 

In de loop der jaren is onze Nuutsbaeker uitgegroeid tot wat
we nu maandelijks in de brievenbus krijgen. Het beperkt zich
niet meer tot enkele pagina’s, maar tot een rijk gevuld blad
waarin voor iedereen wel iets interessants vermeld staat. 
Het heeft zich ontwikkeld van informatieblad van de gemeente
tot een informatievoorziening van Beekse  verenigingen voor
alle inwoners van onze gemeente. 

Het geheel staat onder verantwoordelijkheid van een
Stichtingsbestuur. 

Momenteel wordt dit bestuur gevormd door:
Sef Mullens, voorzitter
Wim Greven, secretaris
Leon Heuts, penningmeester
Jo in ’t Zand, lid
Jack Broekhoven, lid

Samen met de redactie wordt enthousiast voor een
maandelijkse uitgave gezorgd. 

De redactie bestaat uit de volgende personen:
Paul Janssen, secretaris; die maandelijks zorgt voor o.a. 

30 jaar geleden en specifieke zaken
uit Genhout

George Stevens, die zijn aandacht met name richt
op raadsvergaderingen en 
sportactiviteiten

Peter Janssen, met speciale aandacht voor
Genhout e.o.

Daniëlle Roebroek, vooral gericht op algemene zaken
en  jeugd algemene zaken, 
interviews e.d.

Sylvie Gulikers, algemene zaken, interviews e.d.
Christy, columniste en andere voorkomen-

de gebeurtenissen
Loe Bergers, fotograaf van o.a. Beek in Beeld
Wiel Heijnen, eindredacteur  

Een en ander gebeurt in nauw overleg met Truus Krebbeks,
die vanaf het eerste uur in drukkerij Janssen Grafimedia bij alle
werkzaamheden voor het eindresultaat van de Nuutsbaeker
betrokken is.
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Enkele jaren geleden zijn we
met de gemeente overeen-
gekomen, dat een aantal pa-
gina’s ingevuld worden met
‘gemeentenieuws’. Dit opent
maandelijks met een nieuwe
column van onze burge-
meester. 

Voor de toekomst willen wij u
graag van alle nodige infor-
matie blijven voorzien.

Misschien is het goed om in dit verband nog eens te kijken
naar een van de doelstellingen van het begin, namelijk het
prikkelen van de bewoners om mede te zorgen voor de inhoud
van het geheel. Een goede planning is daar natuurlijk wel een
absoluut vereiste voor. 
Zorg voor goede PR met betrekking tot uw activiteiten en let
daarbij op de aangegeven deadlines op bladzijde 2 links on-
deraan in iedere uitgave.
Zorg ook voor tijdige opgave voor vermelding in het
‘Evenementenrooster’.

Namens het Stichtingsbestuur en de redactie wens ik u allen
nog vele jaren plezier met het lezen van onze Nuutsbaeker, die
we met recht ‘onze’ mogen noemen.

Wiel Heijnen

9
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Ter ere van het 125 jarig bestaan geeft
Mannenkoor Beeker Liedetafel een
spetterend Gala Concert met Wendy &
Guido, welbekend van het eigentijdse
poporkest Guido’s Orchestra.

Het concert vindt plaats op 
1 november 2014 om 20.00 uur in het
Asta Cultuurcentrum Beek.

U kunt kaarten à € 20,- bestellen via de
website: www.beekerliedertafel.nl. 
Ook zijn kaarten verkrijgbaar via de
voorverkoopadressen 
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25,
Beek en Asta Cultuurcentrum, Markt 6a,
Beek en uiteraard bij de leden van het
koor.

Het is een eenmalige gebeurtenis die U
niet mag missen.
Wendy & Guido zullen worden begeleid
door hun eigen ensemble.
Mannenkoor Beeker Liedertafel zal 
worden versterkt met een aantal 
gastzangers uit Beek e.o.

Galaconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel

www.zel f rouwdrukwerkbestel len.nl

IVN Spau-Beek 
Zondag 5 oktober 2014

Thema-wandeling “Nieuwe natuur” van ca. 10 km,
georganiseerd door het IVN Schinnen in 
samenwerking met het IVN Spau-Beek.

De wandeling voert vanuit het IVN-home in Schinnen langs nieuw te 
ontwikkelen natuur in de Wolfhagen waar het populierenbos wordt 
gerooid om een andere soort begroeiïng een kans te geven. 
Op het landgoed in de Wolfhagen zijn (o.a.) nieuwe fruitbomen geplant
waar het IVN Schinnen een bijenhotel heeft geplaatst. 
We lopen vervolgens langs de Kakkert, die hier als heuvellandbeek na 
ingrepen van o.a. het Waterschap inmiddels weer kan meanderen.
Daarna gaat de tocht verder via een imposant hellingbos naar het home
van het IVN Spau-Beek in het voormalige ´retraitehuis´. 
Na een korte koffiestop in dit IVN-centrum lopen we via de Geleenbeek
en kasteel Terborgh terug naar het IVN-Schinnen. Laat u tijdens deze
wandeling verrassen wat er aan nieuwe natuur bij kan komen.
Deelname aan de activiteit is gratis en geschiedt op eigen risico.
De wandeling gaat onder alle weersomstandigheden door.

Vertrekpunt: IVN Schinnen 10.00 uur.
Adres: Burgemeester Pijlsstraat 1d, 6365 CG Schinnen

Info.: H. Janssen, 046-4423057 en B. Derks, 046-4749781

Voor de laatste info zie: www.ivnspaubeek.nl

Op 1 oktober wordt de internationale dag
van de ouderen gevierd.

Ook in Beek is deze gebeurtenis steeds her-
dacht. Mede door sponsoring van Gemeente
en FSI. De organisatie is in handen van de ge-
zamenlijke ouderenverenigingen van Beek,
Genhout, Neerbeek en Spaubeek

Alle 55-plussers van Beek zijn dan welkom
in het ASTA cultuurcentrum. 
Aanvang 14.00 uur en de toegang is gratis.
Het federatiebestuur zal u graag ontvangen.

Ook dit jaar is weer gezorgd voor een paar uur-
tjes gezellig samenzijn.
Opening door voorzitter federatie en woordje
wethouder Th.v.Es.

Zang van Limburgse melodiën door Ruud
Verhoeven.
Country-line demonstratie door KBO Beek.
Thé a Deux, 
zang en accordeon door Thea en Louis.
en De Knöppele, bekend van TV.

Zorg dat u erbij bent.

Japo

Dag van de ouderen 
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20 jaar geleden is na een bezoek aan
Kenia en een ontmoeting met een jon-
gen in Nairobi die op straat snoepjes
verkocht de eerste stap gezet naar een

jarenlange ondersteuning van ontwikke-
lingshulp aan Afrikaanse jongeren. Na
het opsturen van briefjes geld in een en-
velop werd in september 1994 stichting
Harambee opgericht. 

Het doel van stichting Harambee is
Afrikaanse jongeren helpen om hun be-
roepsopleiding af te maken door bij te
dragen in de schoolkosten. Daardoor
krijgen zij de mogelijkheid een beroep te
leren waardoor ze een beter toekomst-

perspectief hebben.
Harambee betekent:
samen vooruit duwen.
Voor de stichting be-
tekent dat investeren
in de kansen en mo-
gelijkheden van jon-
geren in Afrika.

De expositie geeft een
beeld van de activitei-
ten die de stichting
zowel in Kenia als hier
in Nederland onder-
neemt om het doel te
bereiken. 

Van een eenvoudige collectebus via een
vergadering in Kenia naar een uitwisse-
ling, knutselactiviteiten, markten en een
documentaire. Met de tentoongestelde
objecten en beelden wordt inzichtelijk
gemaakt hoe vormgegeven is aan de
doelstelling destijds notarieel vastge-
legd:  “Het financieel ondersteunen
van studies en beroepsopleidingen
van Afrikaanse jongeren en voorts al
het geen met een en ander recht-
streeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords”

Wij heten iedereen van harte welkom op
een expositie van een plaatselijk particu-
lier initiatief met veel inzet van vrijwilli-
gers, zowel in Kenia als in Nederland.
De opening van de expositie is op vrij-
dag 26 september a.s. om 19.30 uur in
het gemeentehuis van Beek. 
Wethouder voor cultuur Thijs van Es zal
de opening verrichten. 
Er zullen ook enkele gasten vanuit het
bestuur van Harambee aanwezig zijn.

Verdere openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur 
en woensdag 14.00-19.00 uur.

Oproep voor vrijwilligers: 
we zoeken hulp!! 

Harambee kan zonder de steun van
vrijwilligers al haar activiteiten niet
uitvoeren.

En zoals het spreekwoord zegt: vele
handen maken licht werk. We zijn drin-
gend op zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers die onze organisatie willen helpen.

26 september t/m 24 oktober 2014 Grote Expositie
20 jaar opleiding voor Afrikaanse j
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We hebben extra handjes nodig zoals:

→ Het bijhouden van de website met
teksten en foto’s

→ PR en schrijven van artikeltjes voor
de krant etc. 

→ Plannen en organiseren van work-
shops

→ Organiseren van verkoop van spul-
len, inkoop van spullen

→ Opzetten van scholenprojecten met
scholen hier in de buurt

→ Het regelen van meer vaste dona-
teurs en/of aanvragen van subsidies

→ Contact houden met de mensen in
Kenia (via mail, skype en wellicht
een bezoek?)

→ Het organiseren van leuke sponsor-
acties 

Vaste donateurs

We zijn altijd op
zoek naar men-
sen die voor een
klein bedrag per
maand, kwartaal
of jaar bereid zijn
onze vaste do-
nateur te wor-
den. Het helpt

onze stichting enorm als we meer vaste
donateurs zouden hebben, zodat we
meer zekerheid richting Kenia kunnen
bieden. Bent u bereid om vaste dona-

teur te worden? Wij hebben een speci-
aal formulier gemaakt dat we u graag
toesturen. U hoeft maar te bellen naar
06-20833587 of een e-mail te sturen
naar harambee@live.nl. Het hoeven
geen grote bedragen te zijn, met bijvoor-
beeld 5 euro kunnen we al een flinke
stap in de goede richting maken. Het
gemiddelde schoolgeld voor een jonge-
re in Kenia is ongeveer 200 euro per jaar.
Harambee heeft de ANBI-status. Dat
betekent dat het voor donateurs moge-
lijk is om de giften aan ons van de belas-
ting af te trekken. Er zijn al enkele dona-
teurs die van die regeling gebruik
maken.

Harambee in het gemeentehuis van Beek
e jongeren in Kenia

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

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

thuiszorgorganisatie in!

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

Meer informatie over alle activiteiten is
te vinden op www.harambee.info of
via een mailtje naar harambee@live.nl
of 06-20833587. 

Onze activiteiten worden mede 
mogelijk gemaakt door
Millenniumgemeente Beek. 

Zo dragen we bij aan het behalen van
de Millenniumdoelstellingen: 
nr. 1 Bestrijden van Armoede en 
2. Onderwijs voor iedereen. 
Met veel dank aan iedereen die ons
steunt! 

€
HET G.O.N.

KIENEN
IEDERE MAANDAG

EN WOENSDAG
AVOND

om  19.30 uur
in CAFE AUWT BAEK
Brugstraat 7 te Beek

Met de opbrengsten
bezorgen wij onze leden

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

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

maar een zeer kleine bijdrage
hoeven te betalen.
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Daemen DELA verzorgt al ruim 55 jaar uitvaarten in
uw omgeving. Onze lokale uitvaartverzorgers
verzorgen de uitvaart naar uw persoonlijke wens.

KLEINE MATEN & GROTE MATEN

ALLE MATEN

T (046) 4371298   BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

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

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

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

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

www.hotelkempener.nl  /  info@hotelkempener.nl

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

Markt 60B
6191 JJ Beek
Tel. 046 - 4375140
info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
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Dat er de laatste tijd veel ellende in de wereld is, is niet te
missen. We volgen massaal het journaal en leven mee.
Maar…, soms vergeten we wel eens dat kleine rampen in de
nabije omgeving het journaal dan wel niet halen, maar min-
stens voor zoveel verdriet zorgen.
Misschien kunt u zich nog herinneren dat ik in mei j.l. een ge-
weldig gesprek had met Jozef Bruls en zijn echtgenote. De 82
jarige hoeder van de boomgaard op de Putbroekerweg. Die
fantastische man die een appelgaard had geadopteerd en
hem met al zijn liefde verzorgde. Fotograaf Jozef  Schuijren
maakte toen geweldige foto’s en ineens was meneer Bruls
een Bekende Beekenaar. 
Enkele weken geleden kwam ik Jozef en zijn echtgenote weer
tegen. Het viel me meteen op dat hij er anders uitzag, afwe-
zig, met een verdrietige blik in zijn ogen. Het duurde zelfs
even voordat hij mij herkende. Zijn echtgenote vertelde me
het volgende:

Ze waren op vakantie bij hun dochter en toen ze terugkwa-
men en Jozef, zoals altijd, weer vol frisse moed zijn boom-
gaard bezocht, zag hij dit beeld:

Alle bomen afgezaagd, een grote berg houtsnippers, 
rotte appels.
Zomaar! 
Ineens, zonder waarschuwing. In één klap zijn levenslust 
verwoest.
Geen wonder dat hij er verward en afwezig uitzag.
Ik vond het zo intens triest om een man, die enkele maanden
geleden bruiste van energie, nu ineens reddeloos verloren te
zien. Ik heb fotograaf Jozef Schuijren wederom gevraagd 
foto’s te maken en dat heeft hij gedaan zoals u bovenstaand

Christy

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

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

schoonheidsspecialiste
Beautycare ‘Marlie’

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

- gezichtsbehandelingen

- diverse massages

- microdermabrasie

- harsen/waxen

- mesotherapie 

(zonder naalden)

- (bruids)make-up

- pijnloze verwijdering

van ouderdomsvlekjes-

steelwratjes-bloed-

blaasjes-couperose 

en spinnaevi met 

moderne apparatuur

In de maanden september en oktober 

diverse IPL-aanbiedingen
Vraag vrijblijvend om info.
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kunt zien. 
Jozef  Schuijren vertelde me ook dat niet alleen de ap-
pelgaard volledig verdwenen was, maar dat hij tussen

de houtsnippers en afgezaagde bomen talloze
dode konijntjes zag liggen. Als het ware aan stuk-
ken gereten door een machine. Hij was meneer
Bruls tegen gekomen, de dag na de kap. Die
schoot meteen in tranen en was ontroostbaar.
Ook maakte Jozef een foto van de waarschijnlijke
“dader”.  Nu weet ik dat ik niet moet zeuren, want
het was een stukje niemandsland en meneer
Bruls was niet de eigenaar. Maar…, degene van
wie het land is, heeft toch ook ogen in zijn hoofd.
Hij ziet toch ook hoe prachtig zijn braakliggend
terrein wordt verzorgd. Hoeveel plezier wande-
laars daaraan beleven. 
Is het dan werkelijk te veel gevraagd om op zijn minst
met Jozef Bruls te praten en hem proberen uit te leggen
dat er een bestemming is voor het stuk land? Hem

voorzichtig te vertellen dat hij binnenkort een andere hobby
moet gaan zoeken?
Ik denk niet dat de eigenaar een Beekenaar is, anders had hij
vast en zeker over Jozef Bruls en zijn passie gelezen. Dan
had hij, indien hij een beetje fatsoen heeft, in elk geval Jozef
op de hoogte gesteld.

Waar ik de meeste moeite mee heb, is dat dit bord waar-
schijnlijk nog jaren hier zal staan voordat er überhaupt iets
met het stuk land wordt gedaan. 

Verloren jaren die meneer Bruls worden afgenomen en gezien
zijn leeftijd, nooit meer terugkomen.

Bedankt, eigenaar van het stuk land. U staat vast en zeker in
uw recht en juridisch gezien zal het allemaal wel kloppen,
maar…, ach…, laat maar!

Rest me de zin voor september:

Wie een andermans tuintje wiedt, 
ziet het onkruid bij zich zelve niet.

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

10e jaargang nr 12 (september) 1984

….. Op 26 okt. 1984 is er een grote stratenloop in de kern van Beek. De
organisatie is in handen  van de rijkspolitie district Maastricht in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Zij willen hiermee
aandacht vragen voor de veiligheid van de trimmer. Het motto is,
“voor de trimmer, van de trimmer.” “Neem geen loopje met de
duisternis.”

….. Het parcours zal afgesloten worden. Omwonenden dienen hiermee
rekening te houden. Markt, Burg. Janssenstraat, Bourgognestraat
Oude Pastorie,De Haamen, Bloote weg, Carmelstraat, van Sonsbeeck-
laan en weer markt. Volg de aanwijzingen van de regelgevers op.

….. De complete Rijkspolitie-kapel komt musiceren.
….. Hub Wouters viert zijn veertig jarig ambtsjubileum. Voor de le-

zers van De Nuutsbaeker een bekend persoon. Hij verzorgt reeds
vanaf de eerste nuutsbaeker de mooie actuele miniatuur in de kop
van de Nuutsbaeker. Hij gaf het informatieblad met zijn tekening
steeds een eigen karakter mee.

….. Theo van Winkel neemt de Mariakapel in Kelmond uitgebreid
onder  handen . Uitleg en tekeningen vervolmaken het verhaal.
De feestelijkheden bij de herdenking van de bevrijding van Beek
zijn weer achter de rug. Beek heeft aan deze viering een waardige
gestalte gegeven.

….. Frans Ramaekers is nog steeds met de bijen bezig. Wist u dat de
“imkersbond Beek en omstreken” gegarandeerd zuivere bijen ho-
ning verkoopt.

….. In Beek herdenkt de Beeker Liedertafel dat Pieke Paes 95 jaar gele-
den (5 okt.) aan de wieg stond van dit geweldige koor. Viering met
receptie op 6 oktober.

….. 36 jaar  geleden (1948) schreef men in de Maasbode: “Sinds de
vliegtuigen van de burgerluchtvaart op het militair vliegveld, dat
de Amerikanen voor hun opmars naar het Rijnland provisorisch
hadden aangelegd, neerstrijken, is Beek in Nederland wijd en zijd
bekend geworden.”

….. Burenhulp komt dat terug. Het is wel goed, want mensen die hulp
nodig hebben worden geholpen door mensen die nog goed gezond
zijn.

….. Wilt u gaan volksdansen, ga dan naar Anita Jetten in de ballet-
zaal van de muziekschool.

….. De redactie nam een merkwaardig besluit. Zij zullen voortaan de
volledige namen van de redacteuren onder de artikelen plaatsen.
Reden:  meer uniformiteit en meer persoonlijke benadering.

….. De buurtvereniging van Kelmond adverteert: Maria kapel
Kelmond. Restauratie kost 4000 gulden. Helpt U mee??

….. De politie heeft deze maand weer “alledaagse voorvallen” te melden.
Fietsdiefstallen bij de vleet, voornamelijk aan het station en aan
De Haamen.
Een man uit Schimmert verduisterde bij garagebedrijven 13 auto’s
en verkocht ze als schroot.
En ook nu weer de nodige binnenbrandjes door onoplettendheid of
door kortsluiting.
Gebruik je verstand, behoed u voor brand.
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De “Boeren en Boerinnen” van De
Limburgse Boereblaoskapel hebben het
in 2014 ook weer goed voor elkaar!
Sinds september 2013 werd in
Bekergenhout flink gezaaid en in het
derde weekend van september zal op
muzikaal gebied dan ook flink geoogst
kunnen worden. Het BoereBlaosFestijn
wordt uitgebreid met een heuse
Tirolerparty op vrijdag 19 sep-
tember en zondag 21 septem-
ber staat traditioneel geheel in
het teken van blaaskapellen.
Speciale gasten zijn ditmaal Die
Kinzbach Musikanten uit het
Duitse Bayern. Onder het
motto: “Hauptsache
Böhmisch” zal deze topkapel
een spetterend optreden ver-
zorgen.  

In september 2013 nam De
Limburgse Boereblaoskapel,
samen met 170 Limburgse mu-
ziekliefhebbers, voor het tweede
maal  deel aan een muzikale reis naar
het Oostenrijkse Obervellach. Het was
dan ook aan hun “stammtisch” dat en-

kele enthousiaste “Boeren” het initiatief
namen om het 11e BoereBlaosFestijn uit
te breiden met een heuse Tirolerparty op
de vrijdagavond. Mogelijk gaven de
avonden in Lederhose und Dirndl, in
combinatie met enkele pilsjes, hierin de
doorslag? Wie zal het zeggen, maar na
thuiskomst werden de koeien bij de

hoorns gevat. Onder het genot van
menig glaasje melk uit eigen stal werd
avonden lang gewerkt aan de organisa-

tie van de Tirolerparty en het
BoereBlaosFestijn. Gesteund door hun
“Boeremaedjes bedachten “De Boeren”
het thema voor het BoereBlaosfestijn
2014. “Effe de wei op ” werd het thema
van het BoereBlaosFestijn en dat heeft
natuurlijk te maken met het gemoedelij-
ke Boerenleven in de vijftiger en zestiger

jaren, toen geluk nog heel ge-
woon was. Men kon er zorgen-
loos effe tussenuit gaan.
"Effe de wei op" refereert aan
de koeien die in het voorjaar
weer voor de eerste keer de wei
op mogen, aan de veulentjes
die weer frivool dartelen in de
wei. Maar ook aan het sigaartje
dat zich veel mensen buiten op
de wei opstaken. Ook in
Genhout doen we dat zo tijdens
het BoereBlaosFestijn. Als men
wil roken, dient men "effe de
wei op te gaan".

Graag gaan we samen met u
tijdens het BoereBlaosfestijn 2014

“effe de wei op”.
(zal zeker langer duren)

11e Boereblaosfestijn in Kleingenhout   

THE READ SHOP
Makkelijk & leuk!

Uw adres voor VERHUUR / VERKOOP
DVD en BLU-RAY

Open 7 dagen per week van 12.00 - 22.00 uur

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

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

NIEUW!
Ook het adres
voor uw

PASFOTO’S

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

ELIAS

OPENINGSTIJDEN:
ma. wo. do. vr.

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

dinsdag gesloten

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

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

Open: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur
za. 10.00-16.00 uur / ma. GESLOTEN
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Vrijdag 
19 september,
Tirolerparty. 
Aanvang 20.30 uur.

Wat te denken van
Theo Kicken op zijn
Lechner en zijn 4 meter
lange Alpenhoorn,
Raymond de Laruelle
als virtuoos op de ac-
cordeon en natuurlijk
de prachtige zang van
Marcel Smeets.
Na "Ohne Gewähr" zal
de groep "Wahnsinn"
de bergen van
Genhout bestijgen: 9
rasmuzikanten die als
een orkaan over het
publiek denderen (let-
terlijk). Een echte live-
show. Wahnsinn: een
van de weinige volledi-
ge live bands welke het
apres-ski-oktoberfest-
oberkrain-mallorca-
ballerman-bier-/tentfeest repertoire echt
serieus neemt en aangevuld met enkele
Hollandse dijenkletsers en pop-songs al
menig  feest heeft gemaakt tot een sen-
satie die zijn weerga niet kent.
Entree € 5,- in de voorverkoop. Aan de
kassa € 7,50.  
Voor meer info en voorverkoopadressen
zie www.delimburgseboereblaoskapel.nl

Zondag 21 september het
BoereBlaosFestijn met maar liefst
6 deelnemende blaaskapellen die
het hooipodium bestijgen.

De Rötsjer Jonge uit Wijnandsrade, De
Boemelkapel uit Banholt en De
Böhmerwaldkapel uit Schinnen. De
Limburgse Boereblaoskapel uit Genhout

laat evenens van zich horen. Deze kapel
zal met enige trots hun eerste cd “Effe
de wei op” aan het grote publiek presen-
teren. Die Kinzbach Musikanten uit
Bayeren. Zij maken een reis van 350 km
om met hun programma “Haupsache
Böhmsch” de grondvesten van onze
boerenschuur te doen schudden. Tot
slot zal de topkapel van Limburgse
bodem: Die Original Maaskapelle uit
Wessem er zeker nog een schepje
boven op doen. Het dak mag er af, als
dat nog niet gebeurd is. De entree voor
het BoereBlaosFestijn bedraagt € 2,50.
Waarschuwing: waar het goed toeven is,
blijkt het begrip “Effe de wei op” achter-
af een relatief begrip te zijn. Gezelligheid
kent immers geen tijd. Horloges kan
men maar het best thuis laten.

Ook is het wederom mogelijk om
deel te nemen aan de 
ambachtelijke BoereBrunch. 

Dit jaar anders samengesteld dan u van
ons gewend bent. Nu met koude en
warme gerechten. 
Kosten voor deze BoereBrunch bedra-
gen € 15,- (incl. € 2,50 entree). 
Laat u eens verrassen en meld u tijdig
aan bij boer Ron Simons, 
tel. 06-18485000 
of via rsimons@zigggo.nl 

Voor meer informatie bezoek onze web-
site 
www.delimburgseboereblaoskapel.nl
of neem een kijkje op facebook de pagi-
na’s Tirolerparty en BoereBlaosFestijn. 

  “Effe de wei op”!
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M’n vakanties bracht ik altijd door bij mijn 
vrome oma.
Haar latijnse talenknobbel zal ik nooit vergeten.
“Jong, ver motte nao de kirk. Het is portenonkele.”
Het moest iets aparts zijn. Op de toon zoals ze dat
woord uitsprak en bekrachtigd door haar fors en
overheersend figuur was het iets om gewoon aan
te nemen en dat het bij je opvoeding hoorde. 
Wat was het? Ik wist het niet. Nu kon ik dat met
mijn jeugdige leeftijd niet weten. Botweg vragen
kwam ook niet ter sprake. Dat zou getuigen van
mijn onkunde van de katholieke geloofsleer. En dat
in die tijd, tegenover mijn oma. 
Dan op een andere manier. Ik wilde het woord 
uitspreken ….per…per… Twee pogingen waren
voldoende om oma weer aan het woord te krijgen.
Portenonkele…dat is latien! 
Dat deed de deur dicht. Mijn oma die latijn kende.
Ik wist wel dat zij het credo en het pater noster als
de beste pastoor kon opdreunen. 
Maar nog meer vreemde woorden. 
Mijn oma steeg nog meer in mijn achting. 
Zeker daar ik bij de test voor misdienaar gezakt
was omdat ik geen pater noster van buiten kende.
Ze nam haar afgelezen missaal van de 
schoorsteen bladerde even… hier staat het, met
een toon alsof ik haar niet geloofde. 

Op 2 augustus kunnen de gelovigen de 
portiuncula-aflaat verkrijgen. Je moest er wel wat
voor doen. Biechten, een eucharistie bijwonen met
communie en gebed voor de paus en het bidden
van het gebed des Heren en de geloofsbelijdenis. 
En dan had je hem: Een volle aflaat. Want daar
was het om te doen.

Even probeerde ik nog ertussen te komen, 
maar een strenge blik en de vermaning “…. 
dat deit dich auch good…..” liep ik aan het handje
mee naar de kerk.
Mijne portenonkele halen.

japo

Een voorval op 2 augustus

Portenonkele De heer Theo Janssen heeft, na jarenlange trouwe
dienst, aangegeven het stokje over te dragen.
Namens ons allen bedankt voor de goede zorgen.
Vanaf september  gaat een groep van de Scouting in
Beek de Nuutsbaeker in  Beek, Geverik en Kelmond
bezorgen.  Wij wensen jullie veel succes.

In Genhout wordt de taak van de heer Schoenmakers
overgenomen door de heer Peuskens. Ook hier geldt
een dank voor de gedane diensten en succes met het nieuwe begin. 

In Neerbeek en Spaubeek verandert er niets.
Als er klachten zijn over bezorging, graag doorgeven aan adres dat ver-
meld is op de voorpagina van iedere editie.

BEZORGING

Op zondag 12 oktober 2014 organiseert het bestuur van het
damessupporterscomité van de Kon. Harmonie St. Caecilia
Beek een speelgoed- en kinderkleding beurs.

Deze zal worden 
gehouden van

11.00 uur tot 16.00
uur in 

‘T Auwt Patronaat,
Burgemeester

Janssenstraat 45 
in Beek. 

De entree bedraagt 
1 euro. Kinderen tot 

12 jaar, gratis.

Heeft u speelgoed of kinderkleding die u graag wilt verkopen?

Twijfel niet en meldt u aan voor 19 september. De kosten voor een tafel
(± 1.10 x 70) bedragen 8 euro. 
Aanmelden kan per mail: dscbeek@hotmail.com of tel. na 17.00 uur bij
Thea Clermons 046-4373992 of Anny Simenon 046-4376422. 

We hopen u graag te kunnen verwelkomen. 

Speelgoed- & 
kinderkleding beurs

Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken
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Wist je dat….

• Badminton de snelste racketsport ter wereld is?
• Een shuttle een topsnelheid kan halen van méér dan 300

km/uur?
• In dubbelspel de shuttle 40 tot 50 maal wordt geslagen

binnen de 20 seconden?
• Een badmintonspeler tijdens een wedstrijd zo’n 6 km kan

afleggen?

Uiteraard zijn dit cijfers die passen bij een goed getrainde bad-
mintonspeler die op hoog niveau speelt, maar zoals bij alles
moet je “klein” beginnen.

Badminton heeft nog steeds, bij velen, een suffe reputatie.
Wat “meppen” met een “pletsj” tegen een “pupke” op een
mooie zomerse avond, daar wordt je toch niet moe van? Heb
je daar spelregels bij? Zijn daar technieken voor? Is dat nu
werkelijk topsport? Jawel, op al deze vragen moeten we posi-

tief antwoorden!
Badminton is een fysiek
zware sport. 
Wie goed wil badminton-
nen moet kracht, blik-
semsnelle reflexen, snel-
heid, uithoudingsvermo-
gen en een goede hand-
oog-coördinatie bezitten.
Dat moet ook wel als een
shuttle topsnelheden haalt
van ruim 300 km per uur. 

BCG Beek nodigt iedereen
in de regio Beek uit om
eens te komen ervaren wat
echt badminton inhoudt en
daarom organiseren wij
ook dit jaar weer het BBO
toernooi. 

BBO toernooi BCG Beek!

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.

Shop Markt Beek
Shop online modecastelijn.nl

Koop in de maand september
voor 500 euro Roy Robson 
artikelen en ontvang deze 
trolley t.w.v. 129 euro gratis!
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Waar: Sporthal de Haamen (in de nieuwe hal)
Wanneer: 12 oktober 2014

Tijdstip: van 10.00 tot 15.00 uur

Het BBO toernooi is een kennismakingstoernooi waar (bijna)
iedereen aan mee kan doen.  Iedereen vanaf een jaar of 8 die
nog niet, of niet meer, badmintont in clubverband is welkom.
Het is een dag die in het teken staat van gezelligheid en spor-
tiviteit, waarbij meedoen véél belangrijker is dan winnen. Wat
niet betekent dat het er allemaal maar heel losjes aan toe gaat.
In voorgaande jaren hebben we gezien dat er vaak hele mooie
partijtjes badminton ontstaan waarbij het zweet rijkelijk vloeit. 

Al onze deelnemers worden ingedeeld in poules naar gelang
leeftijd en ervaring met badminton. Op deze manier trachten
we iedereen te laten spelen tegen tegenstanders van onge-
veer hetzelfde niveau. Ieder jaar krijgen we veel positieve reac-
ties maar de meest gehoorde is toch dat mensen vóór dit toer-
nooi een heel “verkeerd” beeld hadden over badminton, en
dat hun mening is bijgesteld. Badminton is echt wel topsport!

Wie het allemaal zelf wil ervaren  en zin heeft in een gezellige,
sportieve dag, kan zich vanaf vandaag aanmelden via onze
website (www.bcgbeek.nl). De inschrijving sluit op 4 oktober,
of eerder als we het maximum aantal deelnemers bereiken.
Heb je geen zin om mee te doen maar wil je wel even komen
kijken, uiteraard zijn toeschouwers ook van harte welkom. 

Deelname is geheel vrijblijvend en gratis. 

Rackets en eventueel sportrolstoelen kunnen we in bruikleen
geven, mits men dit vermeldt op het inschrijfformulier.

Heb je die dag wat anders te doen maar wil je toch
kennis maken met BCG Beek? 

Kom dan eens op een trainingsdag kijken of kom een keer
meedoen. Iedereen mag drie keer gratis en vrijblijvend komen
spelen. 
Junioren trainen in de Haamen (nieuwe zaal) op dinsdag- en
donderdagavond van 18.30 tot 19.30 of 20.00 uur (afhankelijk
van het niveau/leeftijd). 
Senioren spelen op beide dagen vanaf circa 19.30 tot 21.30 uur. 

Neem hiervoor wel altijd even contact op met onze ledenadmi-
nistratie (ledenadministratie@bcgbeek.nl) zodat wij weten
dat er iemand komt en we je dan kunnen introduceren en evt.
vragen kunnen beantwoorden.
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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

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

Vrijwilliger bij de brandweer   

De brandweer is regelmatig op zoek
naar vrijwilligers en organiseert  
4x per jaar een informatiedag. 
Voor 2014 is dit op 4 oktober en 
6 december tussen 10.00 en 12.00 uur
op de kazerne. 
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de brandweer onder 
nr.  06-50281061 / 06-50203584 

Jeugdbrandweer   

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

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

Het is voor de Brandweer niet meer vanzelfsprekend om voor iedere
melding uit te rukken. De alarmcentrale zal aan U vragen  wat voor een
soort melding er is.  Er kunnen namelijk kosten aan U worden berekend.
Een voorbeeld hiervan is bv: Een  buitensluiting zonder nood.

Deze maand: WATEROVERLAST HOE TE VOORKOMEN
EN ENKELE HANDIGE TIPS.

De klimaatverandering heeft ook merk-
bare gevolgen voor de verwerking van
regenwater in Beek. Er is steeds vaker
sprake van hevige neerslag in een korte
periode. Een bui waarbij binnen één uur
circa 40 mm water of meer valt is geen
uitzondering meer. Dit komt neer op 40-
60 liter water per vierkante meter. Het
rioleringsstelsel is ontworpen volgens
de algemene normen die in Nederland
gelden. Dit houdt in dat een regenbui
die, statistisch gezien, één keer in de
twee jaar voorkomt, geen water op
straat mag veroorzaken.
Het komt wel steeds vaker voor daarom
wat tips.

- Bestraat niet alles dicht, laat nog wat
groen  (water zakt dan weg in de
bodem.)

- Leg voor nood wat zandzakken klaar
voor hevige buien. Als U er al eens
last van hebt gehad.

- Luister naar goed naar de weerberich-
ten en handel van tevoren.

- Parkeer U voertuig op een veilige
plaats.

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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- Ga niet met uw auto of fiets  door 
ondergelopen straten rijden als het
niet nodig is.

- Let op riooldeksels, die door het
water zijn omhoog gekomen, en 
daardoor losliggen.

- Maak afvoergoten regelmatig 
schoon, dit veroorzaakt  onnodige
verstoppingen.

- Mocht er toch water in de kelder of
elders terecht komen maak dan een
klein gat van bv. 40x40 cm dat 15cm
lager ligt dan de vloer. 
Dit is omdat de brandweer niet met
de pomp de gehele kelder kan 
leegpompen.         
De pomp die ze gebruiken heeft nl.
een bepaalde aanzuighoogte.
( 3 tot 5 cm) .  

- Mocht U een gat voor de brandweer
gemaakt hebben, scheelt dat weer
wat dweilwerk.

- Maar voorkomen is beter dan 
genezen.
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De scholen zijn weer begonnen. Wij worden er overal op gewezen. Klassen zijn weer gegroepeerd, al noemen we dat 
tegenwoordig ook groepen. Op de bijgaande foto een groep uit de vorige eeuw. Het klinkt verder weg dan het is. 
Ook toen gemengde gevoelens zoals te zien. Was dit aan het einde van het schooljaar, of aan het begin? Zeker is in ieder geval
dat het een 2e klas van de St. Martinusschool betreft. De kinderen uit die klas brengen hun kinderen nu waarschijnlijk zelf naar
school; misschien wel naar de St. Martinusschool. Wie weet meer van deze klas te vertellen? 

Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl

Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

Reacties afl. 104 juni 2014 
De foto is gemaakt voor het
Patronaat, waarschijnlijk b.g.v.
een kookcursus in 1942

Zittend vlnr.: 1.Jeske lemmens (van de
Köster), 2. Paula Stassen (schoenwinkel), 
3. Mevr. Willi Hennekens-Evers, 
4. Meister Cleophas Neerbeek, 
5. Fien Crombach-Provaas (Hoolstr.), 
6. Dhr. Dings (Roermond), 7. Juf. Jeanne
Visschers, huishoudlerares, 

8. Nellie Pijpers (Stationstr.), 
9. Annie Dullens (Geverik),10. ?,
2e rij vlnr.: 1. Hoven, 2. Trui Swelsen
(Kelmond), 3. Anneke Proosten,
4. Maria Proosten, 5. Anneke Luyten (v.d.
bakker), 6. Judith Peters (patronaat),
7. Fien Alofs (Geverik), 8. Op de Camp,
9. Mia Cals, 10. Frings, 11. Miet
Jennekens (kapper), 12. Elly Vrencken
3e rij centraal voor de deuren vlnr.: 
1. May Vrencken (Kelmond), 2. Mia
Lemmens,

WIE KENT WIE aflevering 106

3. Maria Heuts (Geverik), 
4. Berdien Vrencken (Kelmond), 5. Judith
Reubsaet,6. Marie Crombach, 7. ?
Links naast de deur vlnr.: 1. Zeegers, 
2. Thea Dabekausen, 3. Lacroix, 
4. Jeanne Pluijmakers (Schimmert), 
5. Fien Reijnders (Schimmert)
Rechts naast de deur vlnr.: 1. Marieke de
Rooy, 2. ?, 3. Philimene de Rooy,
4. Mien Dirx, 5. Mia Stevens

Aflevering 105 juli/ augustus 2014 

Vlnr:  Monique Kusters, Daniëlle
Dentener, Jos Boyens, Roy Aarts,
Nancy Oberije en Miranda Kusters 
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Koopzondag
21 september 13-17 u

Dorine Verschureplein 3 Elsloo
schoenmode-notten.nl
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In  het weekend van 9 en 10 augustus is weer,
ik meen voor de 4e keer, het Groot Beek Voet-
baltoernooi gehouden. 

Op zaterdag speelden de standaardteams en
op de zondag kwamen de ‘reserves’ aan bod.
De gastheer was deze keer VV Spaubeek dat
nog niet zo lang geleden de beschikking heeft
gekregen over een kunstgrasveld. 
Het verassende aan dit toernooi was eigenlijk
dat de  teams zowel op gras als op kunstgras
hun wedstrijden speelden. Volgens veel trainers
is dit toernooi goed in te passen in de voorbe-
reiding voor de naderende  competitie. 

Ook de scheidsrechters en grensrechters zien
dit toernooi “om er weer even in te komen”. 
Er werd soms fel gestreden om de bal want het
waren in principe toch allemaal derby’s en dat

maakt zo’n toernooi toch ‘anders’. Wat wel op-
viel was het feit dat veel teams een ‘verjonging’
hadden ondergaan, de jeugd krijgt de kans en
die pakken ze met beide handen aan. 

Winnaar bij de standaard teams werd
GSV’28 uit Genhout.

Groot Beek voetbaltoernooi 2014

27
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Dit jaar organiseert zwemvereniging
Becha  voor de eerste keer de 
nationale Zwem4daagse in Beek.

Zin om lekker baantjes te trekken?
Doe dan mee met de Nationale
Zwem4daagse.

De Zwem4daagse is bedoeld
voor jong en oud. 
De deelnemers kunnen elke
dag tussen 18 en 20 uur het
water in. 
Kinderen die nog geen diploma
hebben, maar al wel een beetje
kunnen zwemmen (de zogehe-
ten ploeteraars), mogen ook
meedoen. 
Voorwaarde is wel dat één van
hun ouders meezwemt.

De Zwem4daagse is van 
vrijdag 19 september t/m
maandag 22 september
2014.

Iedere dag zijn er naast het
zwemmen leuke activiteiten,
zoals op zaterdagavond 
Discozwemmen met de 
Dj’s The 2 Brothers. 

Op de laatste dag is er na afloop
voor alle deelnemers die 4 dagen

hebben gezwommen een medaille. 

Roel Peters
Bloemenspeciaalzaak

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

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

De eerste keer in Beek in 2014!
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Voor het hele kidsweekprogramma kijk op www.makadobeek.nl

Kom Frühshoppen, draai aan het Rad van Fortuin, zing mee met
de artiesten en beleef een dagje uit in Makado Beek!

Makado Beek wordt van 15 september t/m 11 oktober een sfeervolle opwarmer
voor de populaire Oktoberfeesten in de regio en natuurlijk in München.

Deze maand bruist het van acties, optredens en heel veel meer. . .

Frühshoppen Maar liefst vier weken lang 
(van dinsdag t/m zaterdag), 
maken onze bezoekers tussen 09.00-11.00 uur 
kans op het winnen van het 
volledige aankoopbedrag. 

Artiesten Zaterdag 20 september tussen 13.00 en 16.30 uur 
optreden van Accordeonist Ronny Ron

Zaterdag 27 september tussen 13.00 en 17.00 uur 
optreden Baeker Hofkapel

Zaterdag 4 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur 
optreden van Legata’s Lederhosenpower,
kijk op www.legata.nl 

Zaterdag 11 oktober van 13.00 tot 17.00 uur 
de alom bekende Alpen Gaudi Parade. 

Actie Op zaterdag 11 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur 
kunnen bezoekers op vertoon van een kassabon 
draaien aan het Rad van Fortuin, om zo kans te 
maken op entreekaarten voor het Oktoberfeest 
in Sittard en andere leuke prijzen.

Kijk voor het uitgebreide programma op www.makadobeek.nl

De Makado big shoppers worden op zaterdag 20 en  27 september en op zaterdag 4 oktober aan het publiek uitgedeeld!
Natuurlijk zijn er op 11 oktober nog enkele Makado big shoppers te winnen tijdens het spannende Rad van Fortuin!

Gratis kinderopvang en heel veel activiteiten! BOVENDIEN KUNT U HIER GRATIS PARKEREN!

REDEN GENOEG OM EEN BEZOEK TE BRENGEN AAN MAKADO BEEK.

Makado Beek: hét gezelligste overdekte winkelcentrum van Limburg! 
Makado Beek is het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg. Makado Beek garandeert spectaculaire aanbiedin-

gen, GRATIS parkeren (1500 plaatsen), GRATIS kinderopvang en een heerlijke winkeltemperatuur!

ADRES: Winkelcentrum Makado beek, Wethouder Sangersstraat, Beek
www.makadobeek.nl

Shoptoberfest 15 september t/m 11 oktober 
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Ieder jaar is de Jeugdzitting van de
Baeker Pottentaote een ware happening
voor zowel jeugdige vastelaovesvier-
ders, de ouders, maar zeker ook voor de
deelnemende acteurs. Want zo mogen
de jeugdige deelnemers aan de
Jeugdzitting wel genoemd worden. Ze
doen er dan ook echt hun best voor.
Vaak gaan er weken van intensief oefe-
nen aan vooraf!

Op zondagmiddag 11 januari 2015
is het weer zo ver: dan staat er

weer een spectaculaire
Jeugdzitting op het programma! 

Tijdens diverse acts brengen de jeugdi-
ge acteurs de toeschouwers van alles
wat: dans, muziek en toneel.

Daarom zijn de Baeker Pottentaote weer
op zoek naar (nieuw) ‘acteertalent’. 

Voor de Jeugdzitting van 2015 zoeken
zij:

• dansers
• toneelspelers
• zangers
• figuranten

van de groepen 1 t/m 8 van de (Beekse)
basisscholen. Zit je niet in Beek
op school, maar woon je er wel?
Dan mag je je ook opgeven!

Om de acts in te studeren zal er
samen met begeleiders enkele
keren geoefend worden; de data
en de locatie(s) worden zo spoe-
dig mogelijk bekend gemaakt. 

Als er teveel aanmeldingen zijn,
zal helaas geloot moeten worden

wie mee mag doen. Mocht het zo zijn
dat je wordt uitgeloot: niet getreurd,
want onder de afvallers worden er VIP
kaarten verloot! En volgend jaar heb je
weer een nieuwe kans!

Heb jij zin om mee te doen én ben je
bereid om een aantal keer te oefenen,
ga dan naar de website van de Baeker
Pottentaote (www.pottentaote.nl),
download het aanmeldformulier, vul dit
in en lever het vóór 18 oktober 2014 in
bij Kim Lacroix-Souren,
Bourgognestraat 21, 6191 HX Beek.

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

Baeker JEUG Pottenta

ot
e

sins 19

6
3

Acteertalent gezocht voor de
Jeugdzitting op 11 januari 2015
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Achttien oktober 2014 
is de tiende editie van de 
Baeker Blues Side een feit.

We hebben voor het jubileumjaar
ook weer een dijk van een 
programma weten samen te stellen.

Uit Duitsland komt de Kozmic Blue
Band. Een band met hoog Janis Joplin
gehalte. Deze band bestaat reeds 20
jaar en toert door heel Europa en zet
zalen, met hun inspirerende optredens,
op z'n kop. 
Deze band was in 2009 de headliner van
Kerosinepop.
We vinden het geweldig dat deze band
de headliner op ons festival is.

De Guy Smeets Band, onze trots uit
het Zuiden, speelt eveneens op ons
festival. 
Ambitieus is hij! Guy gaat geen enkele
uitdaging uit de weg en vindt het gewel-
dig om af en toe spontaan mee te kun-
nen spelen met bekende en minder be-
kende muzikanten. Met zijn Guy Smeets
Band staat hij het liefst elk weekend op
het podium en daar werkt hij dan ook
hard aan, samen met zijn band.
Guy is niet alleen technisch een kei op
de gitaar. Het is met name zijn gevoelige
aard die bij de luisteraar ook juist die ge-
voelige snaar raakt. 
“I thought I heard an old black soul play-
ing the guitar”! Een uitspraak van een
Brit, over Guy, in een guitarshop in
Londen. 

Dat is wat veel mensen voelen als ze
Guy horen spelen. 
Hij wordt ondersteund door niet de mín-
ste muzikanten, zoals Colly Franssen
(toetsen), Rob van der Sluis met zijn ge-
weldige stem, Herm Klaassens (drums),
Nick McGrath (bas).

The Choax is ook weer zo'n geweldige
gitaarband, die ons podium onveilig
gaat maken. Deze muzikanten staan
reeds jaren lang op verschillende podia
en hebben één inspiratiebron gemeen:
de engelse bluessensatie The Hoax. 
The Choax is net als de Guy Smeets
Band een band uit het Zuiden van het
land. Dus over Limburgs talent hebben
we dit jaar niet te klagen.

Uit Engeland komt het duo Tommy
Allen & Johnny Hewitt. Ze noemen
zichzelf het Chicago Blues Duo. 
Dit duo speelt de blues zoals de Blues
moet zijn. Vettig, rauw, stampend en
stomend, met de vermelding dat Johnny
een van de beste bluesharp spelers is,
die we zijn tegengekomen op alle
strooptochten in de blueswereld. 
Tevens spelen deze jongens, als after-
party zondagmiddag in Café De Dikke
Stein.

Tevens kunnen jullie ook via Facebook
op de hoogte gehouden worden van
onze volgende activiteiten. 

Kijk hiervoor op 
https://www.facebook.com/BaekerBl
uesSide?ref=hl 
of www.baekerbluesside.nl

Maggie, zangeres Kozmic Blue Band
(DE) © Peter Schepers

Bekendmaking programma tiende editie
Baeker Blues Side

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

Paulo Coelho

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

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

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

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

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

mr. J.A. Moonen
mr. W. de Vilder
mr. J.F.C. Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mr. C.R.N. de Boer
mw. mr. A.B.J. van Daal
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4-Tal schieten
Aanvang concours  21 september 

om ±11.00uur

Aanmelden t/m 21 september bij : 
Monique Ritterbeeks Kengen 046-4435121

H. Wachelder tel. 06-12161108
Fr. Boyens tel. 046-4432826

Ser Dieteren tel. 06-51202796
G. Cuijpers tel.  06-30448540

Loting na het schieten

Er wordt geschoten over 5 zondagen
Inleggeld € 8,50

Tot 16 jaar € 5,00

Uitschieten  19 oktober om 11.00 uur.
Locatie aan de schoolstraat te Spaubeek.

( nabij Gymzaal )

LEES OOK HET REGELEMENT A.U.B.
OM MISVERSTANDEN TE

VOORKOMEN !!!!

Luchtbuks
schietconcours

Najaar 2014

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt u bij ons terecht van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.
U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,

te bereiken via de Julianalaan.

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

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

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

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICEGoedgekeurde pasfoto’s

4veur de pas en
4veur de sjpas

IVN Spau-Beek 
Zondag 19 oktober 2014 
kunt u op zoek naar (zeldzame) paddestoelen 
met IVN Spau-Beek.

Onder leiding van de heer Henczyk, een paddestoelenkenner bij uitstek,
organiseert het IVN Spau-Beek op zondag 19 oktober een paddestoe-
lenexcursie in het bos rond het Asielzoekerscentrum Sweikhuizen.
Paddenstoelen worden wel de bloemen van de herfst genoemd. Dat
klopt niet helemaal !  Er zijn heel wat soorten die alleen in de winter of in
het voorjaar verschijnen. Slechts weinigen  weten dat er ruim 4000 soor-
ten paddenstoelen in ons land voorkomen. Omdat veel soorten sterk  op
elkaar lijken  is het vaak moeilijk om ze op naam te brengen.
Henk Henczyk van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg laat ons van-
morgen kennis maken met de vele facetten van het paddenstoelenrijk.
Aan de orde komen  o.a.  de kleuren- en vormenrijkdom, functie,  ge-
neeskrachtige werking,   eetbaarheid,  giftigheid en de magie erom heen.
De beelden die we tijdens de presentatie te zien krijgen zijn de afgelo-
pen jaren gemaakt in Zuid-Limburg en de Eifel en zullen zeker een aan-
sporing zijn om ook in het winterbos uit te kijken naar paddenstoelen.
Deelname is gratis en op eigen risico.

Aanvang10.00 uur.

Adres: Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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In samenwerking met de Kunstkring
Heuvelland heeft de plaatselijke Genhouter
beeldhouwer Frans Voncken een uitnodiging
ontvangen om zijn beelden in brons, hout en
keramiek te exposeren op een uitgezette
Kunst-route.

Deze grensoverschrijdende route is uitgezet
door de stichting cultuur heuvelland en het
kunstpodium  Voeren. 

Zij voert langs 
diverse locaties die
een expositieruimte
beschikbaar hebben
gesteld.

Beeldhouwer 
Frans Voncken 
exposeert in 
hostellerie 
“De Cantarel” 
in St. Maartens
Voeren, 
vlak bij de grens
van De Plank. 

De tentoonstelling is
tot 31 september
dagelijks te 
bezoeken vanaf
12.00 uur.

Volgens zijn ver-
trouwde informatie
zou het wel eens de
laatste expositie
kunnen zijn. 
Dus zeker de moeite
waard om zijn geva-
rieerde 
collectie nog eens te
bewonderen.
De deelname aan de
kunstroute is 
uiteraard kosteloos. 

Informatie over route, kunstenaars en ateliers
kunt u bekijken op de website van  
www.zomerkunstheuvelland.nl
en/of www.zomerkunstvoerstreek.be

Japo

ZomerKunst kent geen grenzen
Genhouter beeldhouwer exposeert in St. Maartens-Voeren

•  Administratieve dienstverlening
•  Salarisverwerking
•  Fiscaliteiten
•  Advies en begeleiding
•  Subsidies

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. 

Om ons fullservice concept verder te optimaliseren bieden wij in samenwerking met  
Leliveld Advocaten een gratis inloopspreekuur aan voor al uw juridische vragen. Dit 
inloopspreekuur vindt elke eerste vrijdag van de maand plaats op ons kantoor tussen 
9:00 – 12:00 uur.  U kunt onder andere terecht met vragen over arbeids- en ontslagrecht, 
ondernemingsrecht, geschillen onroerend goed, vergunningen en ruimtelijke ordening, 
huur bedrijfs- en woonruimte, media- en informatierecht,  schadevergoedings- en 
verzekeringsrecht, echtscheidingen etc.
U hoeft van tevoren geen afspraak te maken, mocht u dit toch willen doen dan kan dat 
via onderstaand telefoonnummer. 

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor al uw vragen op administratief en fiscaal gebied,  
hier kunt u te allen tijde een vrijblijvende afspraak voor maken. 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  |  6191 AG Beek  |  T. 088-5432211  |  Info@mudifin.nl

UW  
ONDERNEMING
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In de voorlaatste week van de schoolvakantie hebben 130 Beekse kinderen
en 45 vrijwilligers een week doorgebracht in Tirol 

Titoler Holzhackerdans tijdens de ochtendgymnastiek 
Met een heuse Tiroler stier en een zelf gebouwd chalet werd Oshaka voor

een week omgetoverd in Tirol in Beek.

Ondanks af en toe een stevige regenbui lieten de bouwers zich niet uit
het veld slaan. In het Oostenrijkse Tirol zou men jaloers zijn geweest op

de bijzondere bouwstijl van de chalets.

De kinderen en
de vele 

vrijwilligers 
kijken terug op
een geslaagde

week.

Met KinderVakantieWerk Beek in Tirol
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voordeuren     garagedeuren     horren

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

Back2Balance
Bindweefsel Therapie

Kinesiotaping
Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

Adsteeg 4a - 6191 PX Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl

Toen bleek dat skiën zonder sneeuw geen succes was 

werd er een groene zeep helling gebouwd en dat zorgde voor het nodige glijplezier. 

Tussen de regenbuien door zorgde het zonnetje er voor dat de boterhammen 
buiten gegeten konden worden. 

Zelfs na zonsondergang bleef
Anton aus Tirol actief en joeg bij 

sommige kinderen de stuipen op het lijf

Voor meer foto’s kijk op de facebookpagina van KinderVakantieWerkBeek       •     Sylvie Gulikers     
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Artamuse, centrum voor muziek,
dans en cultuureducatie, heeft een
hart voor de creatieve kunsten. 
En waar het hart van vol is, loopt de
mond van over. Artamuse is er ook
komend jaar weer voor iedereen die
zich wil laten inspireren, oriënteren,
ontwikkelen en specialiseren op

muziek- en dansgebied. Wie van creativiteit en 
ontwikkeling houdt, kiest voor de ‘arta-muze’.

Muziek op Schoot, Peuterpret, Kleutermuziek, Kiez’um!,
Muziek in 3, Muziek4Kids, dansles  of samen in een ensemble
gitaar spelen. Voor het nieuwe seizoen 2014-2015 kun je je
hart ophalen aan leuke, creatieve cursussen.
Dat is alleen maar goed voor iedereen die, net als Artamuse
zelf, een HART4ART heeft. Creatief bezig zijn is gewoonweg
heerlijk en ook nog eens goed voor je.
Artamuse gelooft in plezier, in talentontwikkeling en kwaliteit,
in bouwen aan dingen, in ‘oefening baart kunst’ en niet zozeer
in instant succes. Daarom werkt zowel de muziek- als de
dansafdeling van Artamuse met ‘leerlijnen’ - waarbij je als
baby kunt beginnen en via op elkaar afgestemde cursussen
kunt doorstromen naar het reguliere muziek- en dansonder-
wijs. Leerlijnen zorgen voor een stevige basis die je spelender-
wijs ontwikkelt. Starten en doorgaan met muziek en dans kan
bij Artamuse ook (tot) op hoge(re) leeftijd. 
Baby’s en kinderen pikken dingen echter sneller op dan vol-
wassenen. Volwassenen brengen vaker een ‘vergeten droom’
tot leven en kiezen bewust voor een stukje creatieve zelfont-
plooiing en/of lichamelijke ontspanning. 
Ook koren, dirigenten, muzikaal begeleiders, scholen, harmo-
nieën, fanfares, jonge en oude rockers, jazzliefhebbers, klas-
sieke luisteraars en beoefenaars, singer-songwriters, echte
musicalsterren of wannabe talenten kunnen bij Artamuse te-
recht voor (speciale) muzikale en dansante (bij)scholing. Er is
plek voor jong en oud, voor individuen en groepen en les
geven, dat doen onze docenten met veel enthousiasme, in alle
genres en stijlen.
Wie graag creatief en met zijn hart bezig is en/of zijn kinderen
spelenderwijs wil zien groeien, kan vanaf 25 augustus bij de
administratie van Artamuse de nieuwe seizoensbrochure op-
vragen. Belt u dan met 046- 423 01 00. 
Nu meteen weten wat er allemaal aangeboden wordt? 
Surf dan naar www.artamuse.nl en kijk snel waar jouw hart
naar uitgaat!

Hart4Art
Laat je verleiden door de artamuze

Laat je leiden door Artamuse

Te huur: Penthouse, Looiwinkelstraat 86 Spaubeek.

Woonoppervlak  ca. 110 m2; balkons met vrij uitzicht ca. 45 m2;
maandhuur € 810,15

Heeft u interesse of vragen, stuur een e-mail naar
info@ws-spaubeek.nl. 

WONINGSTICHTING

SPAUBEEK

www.maatwerkinrouwdrukwerk.nl

Mijn vrouw Priscilla Thehu-Coenen en ik (Jesse Thehu) runnen
sinds vorig jaar augustus een poolcafe in Beek aan de
Prinsmauritslaan 22, genaamd “Poolcafé the Hustler”, ver-
noemd naar de bekende poolfilm uit 1961 met Paul Newman
in de hoofdrol.
Dit is een gewoon café maar ook een waar poolspelers en
liefhebbers inmiddels hun weg hebben weten te vinden; mijn
ervaring van ong. 27 jaar als topspeler telt hier zeker in mee.
Komend seizoen spelen maar liefst 10 teams een poolcompe-
titie varieerend van regionaal tot landelijk en zelfs tot net over
de grenzen in Belgie en Duitsland, in ons cafe is iedereen wel-
kom, zowel gewone recreanten als de meer gevorderde speler,
maar natuurlijk ook klanten die gewoon gezellig aan de bar
willen vertoeven onder het genot van een drankje of hapje.
Ikzelf ben nog steeds actief als speler, heb in mijn jongere
jaren vele titels in diverse toernooien alsmede nationale kam-
pioenschappen gespeeld en gewonnen, met als hoogtepunt
goud met 8ball tijdens het Europees Kampioenschap senioren
in  Brandenburg (Duitsland) in 2012. René Peeters won dat
jaar ook goud met straightpool, dus een zeer unieke prestatie,
waar 2 spelers almede beste vrienden van elkaar uit Geleen tij-
dens het EK beiden goud wonnen moet ik daarbij vermelden!

Dit jaar werd het EK senioren in Porto Roz te Slovenië ge-
speeld van 9 t/m 16 augustus. Voor Nederland mochten René
Peeters, Gijs van Helmond(nijmegen), Frans van Eekelen
(breda) en ik uitkomen, na 2 bronzen medailles voor René
(straight pool) en voor mij (10 ball) haalde ik met 8ball nog
eens zilver en als afsluiter behaalden wij met ons team tegen
Finland in de finale die wij met 3-0 wisten te kloppen een gou-
den medaille!
René Peeters en ik wonen zelf in Geleen en zijn al heel lang
beste vrienden van elkaar en hij speelt dan dus ook in ons
poolcafé in teamverband, dus een mooie prestatie vanuit ons
café.

Vlnr: René Peeters, Frans van Eekelen, Gijs van Helmond en Jesse Thehu

Poolcafe the Hustler
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De trekking van de loterij werd verricht op 
donderdag 31 juli j.l.  door Notaris  Mr. J. Pas. 

Hierbij zijn de volgende prijzen gevallen:

1e  prijs op lot nr. 2052
2e  prijs op lot nr. 0015
3e  prijs op lot nr. 2246
4e  prijs op lot nr. 2436
5e  prijs op lot nr. 1924
6e  prijs op lot nr. 2533
7e  prijs op lot nr. 1922
8e  prijs op lot nr. 2262
9e  prijs op lot nr. 0639

10e  prijs op lot nr. 0627

Prijswinnaars kunnen contact opnemen met de
heer John Bosch, tel. 046- 4375409.
Deze uitslag is onder voorbehoud van typefouten.

Uitslag loterij
donateuractie 2014 van de 
Koninklijke Harmonie St.

Caecilia Beek Even ementenrooster
2014 - 2015

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.

18 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
21 september Toonkunstkoor Roermond, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
21 september Boerebloasfestijn georganiseerd de Limburgse Boerebloaskapel  bij Fam. Senden Genhout
25 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
27 september Spaubeker back to the 70’s and 80’s Party 
1 oktober Dag van de ouderen. 14.00 uur in ASTA. Namens federatie bonden van ouderen Beek
1 oktober "Ons consumptiegedrag", lezing door G. Backus, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
3 oktober Gala van de Buut in de Mondial te Beek, Organisatie: SOBP
16 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
19 oktober Limburgs Dialekkoeer Neet Mis, Sint Hubertuskerk te Genhout- Beek 9.30 uur
11 oktober Receptie t.g.v 60 jarig jubileum Drumfanfare en Majorettekorps “Irene Lucia”
15 oktober "Een schat aan talenten", door bestuur KVG Beek en KVG Limburg, 19.30 uur, ’t Auwt Patronaat 
18 oktober 10e editie plaats van de Baeker Blues Side in café Auwt Baek
25 oktober Diner-chantant MBL Asta Cultuur Centrum, Markt 6a, Beek.  Aanvang 19.00 uur
26 oktober 28e Herfstwandeltocht van de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek 

start scoutinggebouw Ooshaka a/d  Molenberg in Beek
28 t/m31ok. Winterkledingbeurs Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek,  MFC ‘t Raodhoes Spaubeek.

Meer info t.z.t. in de Nuutsbaeker
30 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
1 november Concert MBL met Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren; Asta Cultuurcentrum,
2 november 10.00 uur H. Mis voor overleden leden en leden Canta Libre kapel Geverik
5 november "Met armkracht naar de top". Een dwarslaesie patiënt vertelt, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
8 november 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

9 november Roger Wijnen ATB toertocht Genhout
16 november Zangvereniging Eendracht Sibbe, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur   
19 november Diapresentatie over Nieuw-Zeeland verzorgd door W. Koetsier, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
20 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
27 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Woonzorgcentrum, Franciscus, 19.00 uur.
7 december Alg. duivententoonstelling. Zaal Vroemen Genhout. Org. Duivenclub G&G (Genhout en Geverik)
14 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. 

Aanvang 10.45 uur, toegang gratis. 
18 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentrum Franciscus, 19.00 u.
20 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’  in Elsmuseum
20 december Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek in Gemeenschapshuis Oos Heim te Neerbeek. 

Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
20 december Kampioenen uitroeping Duiven samenspel Beek (BUG), Zaal Vroemen Genhout.
21 december Kerstconcert MBL; Asta Cultuurcentrum, Markt 6a, Beek. Aanvang 20.00 uur
21 december Chorale Valkenburg, Sint Hubertuskerk te Genhout - Beek 9.30 uur

2015
2 januari 16e Wafelwandeltocht W.C. Caesar
7 januari "In vogelvlucht door de klassieke muziek" door G. Geluk, 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
21 januari "Gordelroos bij ouderen", presentatie door een medewerker van Remedica, aanvang 19.30 uur

in ’t Auwt Patronaat
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
11 maart Wereldvrouwendag in het ASTA Cultuurcentrum 
8 april "Ook jij bent welkom" door bestuur KVG Limburg, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat
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.
14 juni 22e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar

Vincentiusvereniging Beek 
Ieder mens telt. Ook U!

De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!

Hulp nodig? Bel de hulplijn 06 - 111 030 92
(op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur)

Of mail naar: vincentiusbeek@ziggo.nl
Voor meer informatie raadpleeg de website van de

landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl

september 2014 NB no. 8:Layout 1  03-09-2014  10:32  Pagina 38



39

Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222 | F 046 - 43 77 757
E info@gemeentebeek.nl
www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/gembeek

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

Respect
Ongeloof, verbijstering, woede en verdriet.
Twee maanden na de ramp met de vlucht van MH17 van Malaysia Airlines op donderdag
17 juli zijn die emoties nog steeds niet helemaal weggeëbd. Een raketinslag maakte een
einde aan het leven van 298 inzittenden van de Boeing 777 in het luchtruim van Oekraïne.
Daaronder 196 Nederlanders. Onschuldige slachtoffers. Kinderen, vaders en moeders.
Opa’s en oma’s. Hele families. Mensen zoals u en ik. Op weg naar vakantiebestemmingen,
conferenties, of terug naar huis.

Ook ik was aangedaan.

Ik geloofde mijn oren dan ook niet, toen ik kort na de crash de oproep hoorde van landelijke
media aan het publiek om namen van nabestaanden te melden. Nog voordat de passa-
gierslijst officieel gepresenteerd was, stonden journalisten al te trappelen om de tranenzee
van nabestaanden op te tekenen. Niet omdat ze zozeer begaan zijn met hun lot. Maar wel
om als allereerste te zijn. Voor de kijkcijfers en de oplage moet bijna alles wijken. 
De hijgerigheid waarmee sommige media altijd weer munt proberen te slaan uit rampen en
menselijk leed stuit me vreselijk tegen de borst. In plaats van nabestaanden even de tijd en
de rust te gunnen, wordt onmiddellijk de jacht geopend. De niets en niemand ontziende
jacht op de primeur, die voor media helaas vaak belangrijker is dan respect en begrip 
voor mensen. Begrijp me niet verkeerd. Uiteraard hebben media een belangrijke rol bij 
het verslaan en de waarheidsvinding van rampen. Maar op deze manier jacht maken op
nabestaanden verdient maar één aanduiding: respectloos. 

Respect tonen we in Beek! Ook naar de mensen die ons bevrijd hebben. 

In de gemeente Beek herdenken we ook. Op zaterdag 20 en zondag 21 september staan
we stil bij het feit dat onze gemeente 70 jaar geleden werd bevrijd en verlost van de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Met onder meer een stoet van originele 
oorlogsvoertuigen, De Maastrichterlaan die het decor vormt van een straat in oorlog en 
getuigenissen van de laatste  veteranen die meevochten om Beek te bevrijden.

We herdenken uit respect. Voor de vele burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Voor al die geallieerde militairen die hun leven gaven voor onze vrijheid. En we herdenken
ook, opdat we niet vergeten. Zoals we die donderdag 17 juli 2014 ook nooit meer vergeten.

Mét respect voor slachtoffers en nabestaanden. 

Burgemeester Ralf Krewinkel

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

De burgemeester geeft in
zijn columns zijn mening
over de meest uiteen-
lopende ontwikkelingen 
in Beek. Maar met zijn 
columns wil hij zich toch
vooral op de mensen 
richten. Want de gemeente
is er tenslotte voor de 
inwoners. Ook voor u dus.
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De besturen van de Beekse vrijwilligers-
instellingen hebben onlangs een brief
gekregen, waarin ze gevraagd worden
hun vrijwilligers uiterlijk 5 november op
te geven voor de vrijwilligersavond.
Aanmelden kan dus, zoals elk jaar, 
alleen via het bestuur van de 
vrijwilligersinstelling. 

Toegangskaarten
Dit jaar wordt  voor het eerst gewerkt met toegangskaarten. 
Na afloop van de aanmeldperiode ontvangt de contactpersoon van
uw organisatie de toegangskaarten. De vrijwilligers dienen de 
toegangskaarten mee te nemen tijdens de vrijwilligersavond en bij
inlevering van deze kaarten krijgen de vrijwilligers de drank-
muntjes. Maximaal één entreekaart per vrijwilliger.

Voordracht kandidaten waarderingsprijzen en
jeugdvrijwilligersprijzen
Tijdens de vrijwilligersavond zal ook weer de Jeugdvrijwilligers-
prijs, Sport-, Cultuur en Waarderingsprijs worden uitgereikt. U of
het bestuur van een vrijwilligersinstelling mag individuen, teams of
groepen voordragen voor deze prijzen. 

De kandidaatstelling mag betrekking heb-
ben op eigen vereniging c.q. leden, maar
ook kandidaatstelling van verenigingen
c.q. personen buiten de eigen geleding is
toegestaan. Een nominatie moet voorzien
zijn van een motivering en moet passen
binnen de te stellen toetsingcriteria. Kijk
op www.gemeentebeek.nl voor de voor-
waarden en de aanmeldprocedure. 
Voordrachten moeten uiterlijk 20 oktober
2014 binnen zijn.

Voor vragen kunt u altijd contact 
opnemen met Tom Eijkelenberg 
(info@gemeentebeek.nl of 
046 – 43 89 222).

26 november: Vrijwilligersavond
Nomineer uw kandidaat voor de Sport-, Cultuur- of Waarderingsprijs

De 7de editie van de jaarlijkse vrijwilligersavond staat er weer aan te komen! Op 26 november
2014 zal het Asta Cultuurcentrum vol lopen met enthousiaste vrijwilligers die weer een jaar
hard hebben gewerkt voor hun vereniging, stichting of instelling. De vrijwilligersavond is 
bedoeld om deze mensen te bedanken voor hun inzet.

Gemeente Beek Informatiepagina | september 2014
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Veranderingen op het gebied van jeugd,
zorg en werk vanaf 1 januari 2015
Veelgestelde vragen en antwoorden

Er gaat veel veranderen op het gebied van de ondersteuning aan mensen die het alleen niet
redden. Vanaf 1 januari 2015 worden er taken overgebracht van onder meer de Rijksoverheid
naar gemeenten, die daardoor verantwoordelijk worden voor vrijwel de gehele maatschappe-
lijke ondersteuning aan de inwoners. Gemeenten krijgen door de Rijksbezuinigingen minder
geld om die taken uit te voeren. In dit artikel vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde
vragen over de op handen zijnde veranderingen. Meer vragen en antwoorden zijn te vinden op
www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein. 
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Waarom deze veranderingen?
De afgelopen jaren zijn de kosten van hulp en zorg
sterk gestegen; door bureaucratie, inefficiëntie, 
versnippering van het aanbod. Er is een systeem 
ontstaan dat veel te ingewikkeld is en steeds meer
professionele zorg genereert. Er wordt te weinig 
gekeken naar wat onze inwoners op eigen kracht
kunnen. De landelijke politiek heeft ervoor gekozen
om de zorg dichter naar de mens te brengen. De 
gemeente staat dichter bij onze inwoners. Daardoor
kunnen we de zorg en ondersteuning dichter bij huis
regelen in overleg met cliënten, ouders, vrijwilligers
en professionals.

De gemeente krijgt er nieuwe taken bij, 
maar moet deze met minder geld uitvoeren. 
Kan dat wel?
Ja, dat kan, maar het vraagt om een andere manier
van werken. Het uitgangspunt is: zo min mogelijk
korten op de zorg zelf, maar bezuinigen op de 
manier waarop die zorg is georganiseerd. Ont-
schotten dus. Gemeenten gaan slimmer organiseren.
Zorg- en welzijnsinstellingen, inwoners, zorgverze-
keraars en gemeenten gaan meer samenwerken
om de veranderingen mogelijk te maken. Het doel:
één loket, minder doorverwijzingen, snellere hulp,
minder bureaucratie en meer ruimte voor maat-
werk. We gaan ‘doen wat nodig is’: niet meer en
niet minder. Dit betekent dat de aanspraak op zorg
en ondersteuning minder vanzelfsprekend wordt.
De gemeente gaat steeds na wat inwoners zelf of
met hulp uit hun omgeving of via sociale netwerken
kunnen doen. 
Dat betekent ook dat niet elke inwoner met 
vergelijkbare problematiek ook dezelfde ondersteuning krijgt. Maar wie écht niet zonder 
professionele ondersteuning kan, moet die ook krijgen. Tijdelijk als het kan, permanent als het moet. 
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Veel gestelde vragen over

Zorg
Wat zijn de belangrijkste 
wijzigingen per 1 januari 2015?
De belangrijkste verandering is dat de huidige
extramurale AWBZ vervalt. Vanaf 2015 zijn 
gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning
en begeleiding. Dit is wettelijk vastgelegd in de
nieuwe wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 2015
in werking treedt. Ook extramurale dagbesteding is in 2015 volledig de
verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit betekent niet dat op 1 januari
2015 alles anders wordt. 2015 is een overgangsjaar. Heeft u voor 2015
nog een geldig indicatiebesluit? Dan gaat uw ondersteuning gewoon door.
De gemeente neemt eind 2014 of in de loop van 2015 contact met u op.
En bekijkt samen met u hoe de ondersteuning daarna vorm krijgt. Voor 
iedereen is er straks maatwerk. Dat betekent dat de zorg en ondersteuning
goed aansluit op wat mensen nodig hebben.

Ik krijg momenteel begeleiding of dagbesteding vanuit de AWBZ. Kan
ik mijn huidige hulp/begeleider behouden na 1 januari 2015?
2015 is een overgangsjaar. Heeft u voor 2015 nog een geldig indicatiebe-
sluit? Dan gaat uw huidige ondersteuning gewoon door tot maximaal de
einddatum van de indicatie als die afloopt in 2015. Of tot uiterlijk 1 januari
2016 als het gaat om een indicatie die loopt tot na 1 januari 2016. Het wet-
telijke overgangsrecht geeft niet aan dat u recht heeft op ondersteuning
geleverd door dezelfde zorgverlener. Wij begrijpen natuurlijk dat u uw hui-
dige zorgaanbieder zou willen houden. De gemeente Beek vindt dit ook
belangrijk. Ons streven is dan ook dat u als overgangscliënt uw huidige
zorgaanbieder kunt houden tenzij u dit zelf niet wilt.
In een gesprek met u wordt onderzocht of en welke ondersteuning verder
nodig is. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Of dat voortzet-
ting van de ondersteuning van de huidige zorgverlener betekent, kunnen
we nu niet beantwoorden. Dit is namelijk afhankelijk van de uitkomsten
van het gesprek en uw eigen keuze.

Wanneer ontvang ik meer informatie over mijn situatie?
Vanaf september krijgt u van de Rijksoverheid algemene informatie over
de veranderingen. Die informatie staat in folders, op websites en in de
krant. De informatie is zo gedetailleerd mogelijk. Maar het is geen informa-
tie over uw persoonlijke situatie. Informatie over uw persoonlijke situatie
krijgt u van de gemeente of zorgaanbieder. Dit gebeurt in het najaar, zodra
duidelijk is hoe de gemeente de nieuwe taken precies gaat organiseren.
Er komt ook een algemeen landelijk  telefoonnummer. Vanaf september
kunt u hier met vragen terecht (bij het ter perse gaan van deze Nuutsbae-
ker was dit nummer nog niet bekend).

Voor meer vragen en antwoorden zie 
www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein

Veel gestelde vragen over

Jeugd
Wat gaat er veranderen in de jeugd-
zorg?
De zorg voor de jeugd valt nu nog
onder verschillende overheden en in-
stanties. Hierdoor is de zorg soms
versnipperd en ingewikkeld. Om de
zorg voor de jeugd te verbeteren,
heeft het kabinet besloten deze zorg
vanaf 2015 onder te brengen bij de
gemeente. De gedachte hierachter is
dat de gemeente de zorg dichter bij
de inwoners kan organiseren, maar
ook eenvoudiger en goedkoper.

Wat wordt de verantwoordelijkheid
van de gemeente?
De gemeente moet zorgen dat jeugdi-
gen en ouders hun vragen dicht bij
huis kunnen stellen en dat zij jeugd-
hulp krijgen als dat nodig is. Dit bete-
kent dat de gemeente ervoor moet
zorgen dat er voldoende goede jeugd-
hulp beschikbaar is. De gemeente
gaat niet zelf de jeugdhulp uitvoeren.
De gemeenten gaan afspraken
maken met aanbieders van jeugdhulp
en die afspraken vastleggen in con-
tracten.

Wie gaat straks indiceren?
De huidige indicatie-
stelling via Bureau
Jeugdzorg en het CIZ
komen te vervallen.
De gemeente Beek
kiest ervoor de toe-
gang tot de jeugd-
zorg zo dicht
mogelijk bij huis te
regelen. Over hoe dit
eruit komt te zien en
bij wie u met uw
hulpvraag terecht
kunt, informeren we
u tijdig. Uiteindelijk
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Veel gestelde vragen over

Werk
Wat houdt de 
Particpatiewet in?
Vanaf 1 januari 2015 treedt
de Participatiewet in werking.
De gemeente wordt vanaf
die datum verantwoordelijk
voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel
ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB (de Wet
werk en bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met
arbeidsvermogen in de Wajong. Met de Participatiewet wil de overheid
meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen.

Ik heb momenteel een Wajong uitkering. Wat verandert er voor mij?
Als u op 1 januari 2015 een Wajong uitkering heeft, behoudt u uw recht op
Wajong en blijft u bij het UWV. Wel beoordeelt het UWV opnieuw of u mo-
gelijkheden heeft om te werken. U hoeft daarom geen hulp bij werk of een
bijstandsuitkering aan te vragen bij de
gemeente.
Vindt het UWV dat u (gedeeltelijk) kunt
werken? Dan krijgt u vanaf 2018 een
lagere uitkering van 70% van het 
minimumloon (dit is nu 75%). Blijkt
(ook na de beoordeling) dat u nooit
meer kunt werken? Dan blijft uw uitke-
ring 75% van het minimumloon. Zie
voor meer informatie www.uwv.nl. 
Mensen die vanaf 2015 Wajong 
aanvragen, ontvangen alleen nog Wa-
jong als zij nooit meer kunnen
werken. Wie geen recht heeft op Wa-
jong, kan bij de gemeente vragen om
hulp bij het vinden en houden van
werk en/of om een bijstandsuitkering.

Ik werk momenteel in de Sociale Werkvoorziening (SW). 
Behoud ik mijn werk?
Voor iedereen die op 31 december 2014 een dienstverband heeft via de
Wsw, blijft de Wsw bestaan. Als er in uw persoonlijke situatie niets veran-
dert, verandert voor u dus niets als op 1 januari 2015 de nieuwe Participa-
tiewet ingaat.
Er wordt vanaf 2015 niemand meer toegelaten tot de Sociale Werkvoorzie-
ning. Mensen die momenteel op de wachtlijsten staan voor SW, krijgen
voorrang bij de bemiddeling naar werk.

Voor meer vragen en antwoorden zie 
www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein
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wordt samen met u gekeken welke
zorg nodig is, hoe lang en waarom dat
nodig is. Daarnaast kunnen de huis-
arts en jeugdarts doorverwijzen naar
vormen van ondersteuning.

Behoudt mijn kind zijn/haar indicatie?
Als uw kind een indicatie heeft voor
(jeugd)hulpverlening die doorloopt in
2015, behoudt het zijn rechten voor
de duur van de indicatie, maar maxi-
maal tot 2016. Vanaf 2016 kan het zijn
dat uw kind een nieuwe indicatie voor
(jeugd)hulpverlening krijgt, met moge-
lijk andere ondersteuning of zorg. Uit-
zonderingen zijn de door de rechter
opgelegde maatregelen zoals bijvoor-
beeld de pleegzorg, de jeugdbescher-
ming en de jeugdreclassering. Deze
kunnen een looptijd hebben van meer
dan één jaar.

Voor meer vragen en antwoorden zie
www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein

Meer informatie over de veranderingen per 1 januari 2015 is te vinden op www.gemeentebeek.nl/sociaaldomein.
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Sportzorgprogramma voor jeugd met ADHD 
of Autisme
Stelvio Zorg organiseert i.s.m. met Stichting Choice 4
sport, Pergamijn en De Haamen een sportzorgpro-
gramma voor kinderen met gedragsproblematiek
(ADHD of ASS) in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Aan bod
komen spel- en beweegvormen die aansluiten bij de
thema’s ontwikkelen van motorische vaardigheden,
leren omgaan met regels, bevorderen van weerbaar-
heid, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheid. 
Het programma start in september en is wekelijks op
woensdag van 14.00-16.00 uur in de Sporthal van
Sportlandgoed De Haamen. 
Meer informatie en aanmelden bij Stelvio Zorg 
via 06 - 17 79 17 78 of info@stelviozorg.nl.

Gezellig en Actief weer van start
In samenwerking met Sportlandgoed De Haamen
biedt Fontys Sporthogeschool een beweegtraject aan
waarbij studenten worden ingezet als beweegcoach
om 55-plussers in de gemeente Beek te begeleiden
tijdens beweegactiviteiten.  Gezellig en Actief is voor
mensen die graag willen bewegen, maar wat extra sti-
mulans, begeleiding en advies kunnen gebruiken. Op
basis van een intake gesprek met de beweegcoach
wordt geïnventariseerd welke wensen u heeft in het
bewegen en in welke vorm de begeleiding het beste bij
u past. Tevens worden een aantal gezondheidstesten
afgenomen om in te schatten wat u kunt en mag tij-
dens het bewegen op basis van uw lichamelijke ge-
steldheid. 
Beweegactiviteiten die u met Gezellig en Actief kunt
doen, zijn onder andere wandelen, zwemmen en een
sport en spelactiviteit.
Bent u geïnteresseerd en wilt u zich aanmelden voor
Gezellig en Actief of wilt u graag meer informatie?
Neem dan contact op met Mariska van Waveren via
telefoonnummer 088 50 - 85 218 of
m.vanwaveren@fontys.nl.

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 geval-
len 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 op donderdag 25 september. Gedu-
rende 5 weken zijn er elke donderdag en dinsdag trainingen van
14.00 uur tot 15.30 uur in sporthal 1 in De Haamen. De kosten
bedragen € 135 per persoon voor de cursus van 10 bijeenkom-
sten. Per cursus is er plaats voor maximaal 10 deelnemers.
Voor Informatie en aanmelden kunt u terecht bij fysiotherapeut
Sjoerd Corstjens via info@therapiecentrumbeek.nl 
of 046 - 43 71 407.

Begeleiders  sportzorgprogramma gezocht!
Elke donderdag nemen mensen met een beperking (van SGL,
Daelzicht, Centrum WenG en Orbis GGZ) deel aan het 
dagbestedingsprogramma De Carrousel. Op sportlandgoed 
De Haamen, bij de Dagbeeker en bij Centrum WenG wordt een
gevarieerd programma aangeboden met o.a. sport, spel, en 
creatieve activiteiten. Voor de invulling van dit programma leve-
ren professionals, (sport)verenigingen en vrijwilligers een 
bijdrage.  Wilt u ook op vrijwillige basis iets bijdragen aan De
Carrousel? Alle inzet is welkom!
Neem hiervoor contact op met Nadia Erkens via 06 - 53 20 04 61
of nerkens@sportstichting.org.

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

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!

Contactpersonen: 

Giselle Smeets, programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen 
Vivian Dijkstra, Verenigingsconsulent Gemeente Beek 

Beide contactpersonen zijn bereikbaar via 046 – 43 89 222 of
info@gemeentebeek.nl

In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportland-
goed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters
en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met beperking. 
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In maart van dit jaar is gestart met de realisatie van het
Sportlandgoed De Haamen. Sindsdien wordt er volop 
gewerkt aan de eerste fase van de realisatie. De nieuwe
honk- en softbalvelden en het kunstgrasveld van RKVV
Neerbeek zijn dus nu speelklaar. 

De oplevering van de nog in aanleg zijnde nieuwe kunst-
stof atletiekbaan is voor dit najaar voorzien. In de tweede
helft van 2014 zal verder de handbikebaan en de wadi bij
de T-splitsing van De Haamen en de Oude Pastorie 
worden aangelegd. In 2015 zullen de nieuwe tennisvelden,

een multifunctioneel sportveld  en het nieuwe kleed-/club-
gebouw worden gerealiseerd.

Ook is afgelopen zaterdag geproost op de exploitatie-
overdracht van de horecavoorziening in het sportcomplex
De Haamen (zwembad en sporthallen). De exploitatie is
overgenomen door Stichting De Haamen, de stichting die
het totale sportlandgoed beheert en exploiteert. Wethouder
Maurice Wierikx en directeur-bestuurder van De Haamen
Silvio van Gool zaaiden de eerste zaadjes in de kruiden-
tuin, waarna alle aanwezigen volgden. 

1ste sportvoorzieningen 
van Sportlandgoed De Haamen in gebruik

Op zaterdag 30 augustus jl. heeft wethouder Maurice Wierikx van de gemeente Beek, 
samen met bestuursleden van honk- en softbalvereniging Cheetahs en voetbalvereniging 
RKVV Neerbeek, de eerste nieuwe sportvoorzieningen van Sportlandgoed De Haamen in 
gebruik genomen. Dit deden zij door de eerste pitch en aftrap voorafgaand aan jeugd-
wedstrijden van beide verenigingen.

45

september 2014 NB no. 8:Layout 1  03-09-2014  10:32  Pagina 45



Elk jaar maakt de gemeente een planning van wegen die
worden aangepakt in het kader van groot onderhoud. Deze
planning wordt opgesteld naar aanleiding van een inspec-
tie, constateringen van de medewerkers van de gemeente
en meldingen en klachten van bewoners, weggebruikers
etc. 

Onderhoudsprogramma 2014
In het najaar zullen in het kader van het onderhouds-
programma 2014 de volgende werkzaamheden worden 
uitgevoerd:

• aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag in de Ad-
steeg vanaf de rotonde tot aan de Eerdshaag;

• aanbrengen van nieuwe klinkers in een gedeelte van de
Counelaan;

• repareren van het asfalt op diverse locaties;
• herbestratingswerkzaamheden aan voetpaden op di-

verse locaties.

Direct aanwonenden en bedrijven langs wegen en voetpa-
den die worden aangepakt, krijgen tijdig bericht van de uit
te voeren werkzaamheden en de tijdsplanning.

Onderhoud wegen
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan de hele openbare 
infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
pleinen, voetpaden en fietspaden.

De gemeente Beek verstrekt een stimuleringssubsidie aan
vrijwilligersorganisaties die, behalve de kernactiviteiten,
ook  “maatschappelijk gerichte activiteiten” uitvoeren. 
Deze maatschappelijke activiteiten moeten aansluiten bij
de beleidsdoelstellingen van de gemeente Beek. Denk
hierbij aan activiteiten voor mensen met een verstandelijke
beperking, het organiseren van een buurtactiviteit zoals
een straatspeeldag, gezonde voeding in de kantine, het
uitvoeren van een vrijwilligersbeleid of een normen- en
waardenbeleid.

Aanvragen voor een stimuleringssubsidie 2015 dienen 

uiterlijk 15 oktober 2014 binnen te zijn. De activiteiten die
aan worden gegeven op het aanvraagformulier dienen in
2015 uitgevoerd te worden. De aanvragen zullen worden
beoordeeld en in februari 2015 worden uitgekeerd. Aan-
vraagformulieren zijn te downloaden op de website
www.gemeentebeek.nl via “Direct regelen” onder het kopje
“Subsidies”. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier op-
sturen naar de gemeente Beek of afgeven aan de receptie
van het gemeentehuis.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Tom Eijkelenberg
(info@gemeentebeek.nl of 046 – 43 89 222).

Aanvragen stimuleringssubsidie voor 2015

Wanneer u als instelling, vereniging of stichting voor een
goed doel geld wilt inzamelen, hebt u een collectevergun-
ning nodig. Bij de verlening van de vergunning let de ge-
meente niet alleen op het doel van de inzameling en de
achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste tijd-
stip en locatie van collecteren. Om spreiding in collectes te
garanderen is er door het Centraal Bureau Fondsenwer-
ving een landelijk schema opgesteld van perioden waarin
landelijke verenigingen collecteren. 

Plaatselijke instellingen of verenigingen kunnen hun collec-
tes organiseren in de vrije perioden. Een collectevergunning
wordt afgegeven voor één kalenderweek, zijnde maandag
tot en met zaterdag. Het landelijke rooster voor 2015, 
aangepast naar de Beekse situatie, kunt u terugvinden op
www.gemeentebeek.nl > Direct regelen > Collectevergun-
ning. Hier treft u ook de uitgangspunten die de gemeente
hanteert bij het uitgeven van collectevergunningen aan.

Collecterooster 2015 beschikbaar
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In december van dit jaar valt de gemeentegids & kalender
2015 weer bij alle inwoners in de bus. De kalender zit
boordevol informatie over gemeentelijke zaken én interes-
sante weetjes vanuit de gemeenschap en hangt bij vele
huishoudens aan de  muur. Deze kalender is natuurlijk niet
compleet zonder uw evenementen. Wij horen graag uiter-
lijk 30 september 2014 van uw vereniging/organisatie
welke evenementen voor volgend jaar op het programma
staan! Voorwaarde is dat het evenement toegankelijk is
voor het publiek. Besloten bijeenkomsten worden niet op-
genomen.

Geef bekendheid aan uw evenement
Het spreekt voor zich dat publicatie in de gemeentekalen-
der voor bekendheid van uw evenement zorgt. Mis deze
mogelijkheid dan ook niet! Evenementen die voor de ka-
lender aangemeld zijn, worden bovendien gepubliceerd op
de online evenementenkalender op www.belevend-beek.nl.
Deze online evenementenkalender vervangt de kalender
die voorheen op de gemeentelijke website stond. Ook wor-

Aanmelden evenementen voor 
gemeentekalender 2015
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is
er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot
12.00 uur, volgens afspraak, in MFC “De Molenberg” in
Beek, aan de Molenstraat 158. U kunt ook via onze website
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en
meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn 
Vrijwilligerscentrale WM
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

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:

• Vrouwelijke groepsbegeleider sport-zorgprogramma
(Vac. 33237)

• Opgewekte lunchvrijwilliger (Vac. 33604)
• Groepsbegeleider sport-zorgprogramma De Haamen

(Vac. 30812)
• Vrijwilliger begeleiding busvervoer  (Vac. 33506)
• Gastvrouw/heer wijksteunpunt Beek  (Vac. 33504)

den (een selectie van) de
aangemelde evenemen-
ten gepubliceerd op de
elektronische lichtkran-
ten, die op drie plekken
in de gemeente staan. 

Mocht de datum van uw evenement op 30 september nog
niet bekend zijn, dan kunt u uiteraard uw evenement ook
later doorgeven voor publicatie op www.belevend-beek.nl
en de lichtkranten. Vermelding in de gedrukte kalender is
dan echter helaas niet meer mogelijk.

Hoe aanmelden?
Aanmelden van evenementen kan via de website www.be-
levend-beek.nl (onderaan de homepage). Mocht u niet in
de gelegenheid zijn het evenement digitaal door te geven,
neem dan contact op met afdeling Communicatie via
tel.nummer 046 – 43 89 222. Geef uw gegevens zo snel
mogelijk door, uiterlijk vóór 30 september a.s. 

Gemeentegids & kalender 2014 Afvalinzameldata 
op pagina 30 t/m 32
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15 september t/m 11 oktober

ALTIJD

MOOI

WEER!

GRATIS parkeren
64 winkels onder 1 dak 

GRATIS kinderopvang

WWW.MAKADOBEEK.NL

11 okt.
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