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De vakantie zit er op. 
We hebben niet stil gezeten.
Gelukkig, want bewegen is zo goed.
Misschien hebt u al gemerkt dat deze
editie van de Nuutsbaeker weer een 
royale omvang heeft. 
Heel wat kopij is bij de redactie binnen-
gekomen. Grote artikelen en kleine stukjes die
aandacht vragen. Gaat u er maar weer voor zitten en ontdek wat er 
allemaal geboden wordt. Het is zo verschillend, dat het onmogelijk is om 
in dit bericht van alles al melding te maken.
De column van de burgemeester zult u in deze uitgave niet vinden, 
maar wel een bericht met betrekking tot de profielschets waaraan de nieuw
te benoemen burgemeester moet voldoen. De gemeenteraad heeft  in goed
overleg met de Commissaris van de Koning dit voorstel inmiddels 
besproken. Als u nog suggesties hebt, aarzel niet maar toon u behulpzaam
en geef ideeën door aan de vertrouwenscommissie. Het hele proces van 
opvolging duurt nog wel even, maar tot 15 oktober kan iedereen hierin 
meedenken.
In november gaat de gemeente weer de jaarlijkse Sport- , Cultuur- , en
Waarderingsprijs uitreiken. Ook hier kunt u ideeën voor aangeven bij de
verantwoordelijke commissie.
Naast deze zaken worden er veel activiteiten 
vermeld die allemaal de aandacht waard zijn. 
Zowel op cultureel gebied, als ook op het sportieve
vlak is er heel wat te beleven.

Wij wensen u weer veel leesplezier en een goede
voortzetting van activiteiten waar u voor de 
vakantie tijdelijk mee gestopt was.

Wiel Heijnen, eindredactie

AL ONZE PRODUCTEN WORDEN MET DE GROOTST 

MOGELIJKE AANDACHT  VOOR U VERZORGD.

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

Buffetten al vanaf 4 personen tot 400 personen.
Informeer naar de mogelijkheden!
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Eind (19)60 en begin (19)70-jaren veran-
derde er veel in Beek. De laatste siga-
renfabriek werd gesloten, historische
gebouwen aan de Maastrichterlaan,
Adsteeg en Wolfeynde (o.a. 'Sjterfhoes')
werden afgebroken en veel agrariërs
beëindigden hun bedrijf. 
Een aantal Beekse inwoners ging in
overleg met de gemeente om de historie
van Beek vast te leggen. Niet alleen op
papier en foto, maar ook met behulp van
voorwerpen uit de periode toen in Beek
diverse ambachtslieden als sigarenma-
ker, distillateur, stroopstoker, bierbrou-
wer, enz. nog actief waren.
De gemeente werkte in 1975 actief mee
met de stichting van een museum en
vereniging. Het Heemkundemuseum
werd geopend in het voormalige
Banxhuis, Brugstraat 4. 
Het aantal leden groeide snel naar
200 personen en toen de vereniging
in 1987 startte met de uitgave van
het tijdschrift Becha groeide het le-
denaantal naar 400. 
Het Heemkundemuseum presen-
teerde tal van wisselexposities en
de collectie groeide zo snel dat
nieuwe huisvestiging noodzakelijk
was. Met handkarren en bakfietsen
werd de inboedel verhuisd naar de
St.-Martinusschool achter het ge-
meentehuis. 
Het museum was zes dagen per
week open en trok veel bezoekers.
Wegens uitbreiding van het ge-
meentehuis moest enkele jaren later
weer verhuisd worden. 
Deze keer naar de Fatimaschool
aan de St.-Martinusstraat. 

Alle lokalen werden goed benut en zelfs
in de kelderruimte waren exposities in-
gericht zoals een nostalgische woonka-
mer en een smidse.
Door de wijziging van het bestemmings-
plan moest er weer een verhuizing
plaatsvinden. Deze keer naar het woon-
zorgcentrum Franciscus. De opzet van
het centrum was om diverse geledingen
in het complex onder te brengen en zo
een breed aanbod te kunnen presente-
ren voor bewoners en bezoekers.
Helaas mislukte dit experiment. Het
Heemkundemuseum en vereniging
raakte geïsoleerd. 
Tegenwoordig bekijken de gemeente en
het bestuur van het museum de moge-
lijkheden voor een nieuwe, permanente
huisvesting. 

Foto-expositie

In het jubileumjaar heeft de vereni-
ging al diverse activiteiten georga-
niseerd. In september volgt een ju-
bileumexpositie. 

Onder de titel ‘Beek toen en nu’
wordt een foto-expositie  gepre-
senteerd in een passende histori-
sche omgeving: 
voormalig restaurant Colaris aan
de Maastrichterlaan 15 te Beek.

De officiële opening van
deze expositie op vrijdag 
18 september om 19.30 uur
valt samen met de receptie
bij gelegenheid van het 
jubileum.

In de expositie worden foto's van hon-
derd panden uit Spaubeek, Neerbeek,
Genhout, Geverik, Kelmond en Beek ge-
presenteerd die in het verleden gesloopt
zijn en daarnaast de foto's van de huidi-
ge situatie in 2015. 

De expositie is te bezoeken op
19, 20, 26 en 27 september 
tussen 14.00 en 17.00 uur. 
De toegang is gratis.

Foto's: Sjterfhoes aan het Wolfeynde
en de plaatsvervangende bouw in de
huidige bouw Elsstraat.

Paul Mennens

Veertig jaar Heemkunde Beek 
met foto-expositie in pand Colaris     
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Wat ging er vooraf aan de 
onthulling van deze titel?

23 jaar geleden is Tim Geven als leerling
begonnen in de bakkerij van Pierre

Met deze slogan werden de Beekse ondernemers uitgenodigd om bakkerij Martens
op 3 september te komen bezoeken. Wat was het voor de familie Geven moeilijk
om hierover te zwijgen.  Ondertussen weten we waar het allemaal om draaide.
Vanaf 3 september 2015 mag bakkerij Martens zich officieel Koninklijke
Hofleverancier noemen.

Voorafgaande aan dit gebeuren is de redactie op bezoek geweest bij bakker 
Tim Geven en zijn vrouw Gwen Geven-Dohmen. 

Martens. Pierre had geen kinderen die
hem konden opvolgen. 7 jaar geleden
maakte Tim een bedrijfsplan om de zaak
te kunnen overnemen. Maar de aan-
dacht ging toen uit naar hun eerste kind-

je (Danica). Een paar jaar later kreeg het
gezin er een tweeling (Jax en Jenna) bij
en echtgenote Gwen kon na de beval-
ling niet meer terug in haar baan als
kapster.
Na lang wikken en wegen trok Tim de
stoute schoenen aan en ging met zijn
bedrijfsplan naar de bank. Binnen twee
weken was het rond en besloot Pierre
de zaak en zijn oude recepten (o.a. witte
speculaas) over te dragen aan Tim en
Gwen. Op 03 september 2012 was het
een feit. Gwen besloot toen om definitief
niet meer in het kappersvak terug te
keren en zich op haar gezin en de bak-
kerij te concentreren.  Inmiddels is de
oudste dochter Danica (7 1/2 jaar) ook
besmet met het bakkersvirus en loopt ze
regelmatig in bakkersschort door de
zaak. 
Tim en Gwen werken 7 dagen per week.
Zij wonen met hun gezin in Geleen, maar
iedere nacht om 03.00uur staat bakker
Tim op en is om 04.00u op zijn werk tot
ongeveer 13.00u. Op de vrijdag draait hij
een dubbele dienst van 03.00u. tot
±13.00u. dan om 20.00u weer bakken
tot het werk gedaan is. 
Door de week als de kinderen naar
school zijn gebracht komt bakkersvrouw
Gwen ook naar de zaak.   

In 1864 begon Jan ‘Jengske’ Martens
een suikerbakkerij ‘Achter de Kerk’.
Hoewel aan de familiedynastie Martens
in 2012 'officieel' een einde is gekomen,

realiseerden Tim en Gwen
zich dat bakkerij Martens in
2014 150 jaar zou bestaan.  
Dit konden en wilden ze niet
zomaar voorbij laten gaan.  
Het 150 jarig bestaan ging
ook niet voorbij aan het
bureau Tales en Tools, een
expertise bureau rondom
bedrijfshistorie en het aan-
vragen en uitdragen van
Koninklijke predicaten.
Ruud Le Sage van genoemd
bureau belde met Tim en
stelde voor om het predi-
kaat Koninklijke Hofleve-
rancier aan te vragen. In
eerste instantie dachten
Tim en Gwen dat dit niet
mogelijk was aangezien zij
zelf niet de familienaam
droegen, maar al snel werd
duidelijk dat de naam
Martens als 150 jarige be-
drijfsnaam telt. 

Van suikerbakker Joannes ‘Jan’ Martens achter de kerk tot Hof  l

Koning, keizer en een mooi bakkersverhaal.

Ambachtelijke parketvloeren, 
professioneel gelegd.

Rijksweg Zuid 233, Geleen | Tel. 0031-(0)46-4746675 | www.pegasusparket.nl
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Op de eerste plaats dienden zij aan te
tonen dat het bedrijf 150 jaar bestond.
De titel Hofleverancier kan worden aan-
gevraagd in het jaar dat een bedrijf 100,
150 of 200 jaar (of langer) bestaat.
Samen met Ruud Le Sage werd een
aanvraag ingediend bij de Gemeente
Beek. En wie denkt dat het vanaf dan
een formaliteit is om de titel Koninklijke
hofleverancier te ontvangen komt be-
drogen uit.
Volgens Gwen begon vanaf die dag een
periode van bloed zweet en tranen.
Hun hele hebben en houwen werd door-
gelicht. Via de rechtbank werd een be-
wijs van onbesproken gedrag aange-
vraagd, er mocht niemand in 150 jaar
tijd failliet zijn gegaan of financiële pro-
blemen hebben gekend. De hele bakke-
rij werd van top tot teen onderzocht. Van
het geluid van de machines, de leidin-
gen, verlichting tot het grondwater. Van
producten tot kabels en handzeephou-
ders. Van alles werd een rapport ge-
maakt.  
De hele aanvraag zou en moest in 2014
rond komen. Indien dat niet zou lukken
kon er pas in het jaar dat de bakkerij
175 jaar of 200 jaar zou bestaan een
nieuwe aanvraag worden ingediend. Tim
en Gwen konden en wilden dit ook voor
de familie Martens niet voorbij laten
gaan koste wat kost. Burgemeester Ralf
Krewinkel zette er zijn schouders onder
en met dank aan de Burgemeester lukte
het om de aanvraag vóór  01 januari
2015 rond te krijgen.  

Nu was het lange wáchten begonnen.
Eerst ging de hele aanvraag voorzien
van alle rapporten naar het provincie-
huis in Maastricht. Gouverneur
Bovens diende als eerste zijn
akkoord te geven. Uiteindelijk
komt het verzoek om de titel
Koninklijke Hofleverancier te
mogen voeren bij Koning
Willen Alexander. Indien de
Koning zijn goedkeuring niet
geeft kan er vervolgens nooit
meer een verzoek worden in-
gediend. 
Het lang verwachte antwoord
gaat uiteindelijk naar de Burge-
meester van de gemeente
Beek. De eer om het antwoord
aan Tim en Gwen bekend te
maken werd gegeven aan de
tussenpersoon Ruud Le Sage
van bureau Tales en Tools. 

Toen Tim het verlossende telefoontje
kreeg belde hij zijn vrouw Gwen. “Je ge-
looft het niet maar we mogen ons
Koninklijke Hofleverancier gaan noe-
men.” In eerste instantie bleef het stil
aan de andere kant van de lijn. Het
moest even  tot Gwen doordringen.
“Daarna wilde ik het het liefste uitgillen,
maar dat mocht niet”, vertelde Gwen.
Het niet mogen vertellen tot  03 septem-
ber 2015, de dag dat de gouverneur het
zou onthullen, bleek achteraf de moei-
lijkste periode. 
En er diende natuurlijk in het geheim een
feest te worden georganiseerd. Een
nieuw logo moest worden ontwikkeld,
het Koninklijke wapenschild gemaakt en
uitnodigingen verstuurd zonder te vertel-
len wat er gaat gebeuren. Tim bedacht
hiervoor de Slogan: Koning, keizer en
een mooi bakkersverhaal. Op 3 septem-
ber 2015 heeft Beek het allemaal!

Inmiddels mogen Tim en Gwen en
het personeel het van de daken

schreeuwen!

Vanaf 3 september j.l. mag
bakkerij Martens zich Koninklijke

Hofleverancier noemen.

Althans voor de komende 25 jaar. Over
25 jaar wordt opnieuw bekeken of de
titel weer voor 25 jaar kan worden toe-
gekend en begint dus  het hele verhaal
van doorlichten en onderzoeken weer
opnieuw.
Mocht er in de tussentijd een andere ei-
genaar met een andere bedrijfsnaam
komen dan dient de titel en het wapen-
schild en alle officiële papieren terug te

worden gegeven. Dan is het ‘einde oefe-
ning’. 
Het voeren van de titel betekent niet dat
bakkerij Martens onze Koninklijke fami-
lie ’s ochtends broodjes voor het ontbijt
moet gaan brengen. Maar mocht er
Koninklijke bezoek in de omgeving zijn
en zij bijv. van onze Limburgse vlaai wil-
len proeven dan wordt natuurlijk eerst
contact gezocht met de bakker met de
titel Hofleverancier. 

Overigens waren er twee personen die
van te voren wisten wat er op 3 septem-
ber ging gebeuren, namelijk Pierre en
Toos Martens. Zij hadden gepland om
op 01 september op vakantie te gaan en
dat konden Tim en Gwen toch niet laten

gebeuren. De laatste genera-
tie Martens (en familieleden)
mocht niet ontbreken op
deze gedenkwaardige dag. 

De redactie van de
Nuutsbaeker feliciteert
Tim en Gwen Geven,

alle personeelsleden van
bakkerij Martens Beek en

Familie Martens alsnog van
harte met het ontvangen

van de titel
KONINKLIJKE

HOFLEVERANCIER.

Sylvie Gulikers

f  leverancier bakkerij Martens Beek in de Burg. Janssenstraat

Op 3 september 2015 heeft Beek het allemaal!

Bakkerij Martens in het hart van Beek, sinds 1864

Koning,
keizer

en een mooi
bakkersverhaal.

Op
3 september

2015
heeft Beek het

allemaal!

5
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Soms zou je de tijd even willen stilzetten. 
Het gehaaste leven voor even ontvluchten en terug naar
de gezellige dorpsfeesten van weleer. 
Eerst naar de Hoogmis en dan de wei op. 
Het hele dorp liep uit, zat aan lange houten tafels, dans-
te er op los en genoot van gezellige boereblaoskapellen.
Het woord crisis bestond nog niet. Daar was geen tijd
voor, er moest gewoon gewerkt worden !

Zondag 20 september a.s. zal in Klein-Genhout 
alweer voor het achtste jaar het BoereBlaosFestijn
georganiseerd worden

Een gezellig muziek-
feest voor jong en oud
met o.a. een ambachte-
lijke BoereBrunch en
zes blaaskapellen. 

Vorig jaar waren er maar
liefst 500 bezoekers,
waarvan 250 brunchers

in de boerenschuur aan de Kleingenhouterstraat 42. Een
feestelijk aangeklede schuur, met een prachtig podium ver-
sierd met fruit, appelmanden, aardappelkistjes, oude land-
bouwattributen, genau wie damals………en decoraties in de
vorm van boerderijdieren. Er zijn zelfs twee oude Porsche
tractoren uit de jaren vijftig. De zeer karakteristiek gebouwde
Genhoutse boerderij waar het BoereBlaosFestijn plaatsvindt,
wordt gerund door Frans en Marion Senden. Frans is lid bij
De Limburgse Boereblaoskapel en muzikant in hart en nieren.
De muzikanten van de kapel startten ruim driekwart jaar van
tevoren met de voorbereidingen van het BoereBlaosFestijn.
Een boerenfeest in de stijl van de jaren ’50 en ’60 met héél
véél gezellige blaaskapellenmuziek.

Het BoereBlaosFestijn 2015 wordt een waar 
Dre-Länder Fest der Blasmusik.

Dit jaar is het Duitse blaasorkest
“Frank Metzger und Die Jungen
Böhmischen” de hoofdact tijdens
het BoereBlaosFestijn in Genhout.
Dit orkest geniet bekendheid als
één van de allerbeste opvolgers van
Ernst Mosch und seine Original

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

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

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

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

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

Feest in Genhout:
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Egerländer Musikanten.
Mosch was tussen 1956
en 1999 de man die
blaaskapellenmuziek po-
pulair maakte in méér dan
40 landen. 
Hij verkocht meer dan 42
miljoen platen en cd’s en
kwam elk jaar meerdere
keren op tv. Frank
Metzger und Die Jungen
Böhmischen, die in Duits-
land concerten geven
die elke keer door dui-
zenden mensen bezocht
worden, zullen in Gen-
hout tijdens een twee
uur durend optreden
de meest succesvolle
Egerländernummers
van Mosch uitvoeren,
compleet met zang.

Nadat Blaasorkest Brabant het programma heeft geopend, zal
dit rond 12.15 uur op het tweede podium vervolgd worden
door Blaaskapel Judaska. Deze kapel brengt een fantastische
mix van traditionele blaasmuziek en swingende feestmuziek.
Om 13.45 zal Blaaskapel Freunde Echo plaats nemen op het
podium. Freunde Echo heeft zich toegelegd op de Mährische
muziek en is hier een meester in. 
Om 15.15 uur zal De Limburgse Boereblaoskapel het publiek
gaan opwarmen voor de hoofdact van deze middag, de reeds
genoemde Frank Metzger und Die Jungen Böhmischen. 
Het BoereBlaosFestijn wordt afgesloten door Die Original
Dorfmusikanten uit het Belgische Pitten. 
Deze Stimmungskapelle zal naar verwachting de gehele boe-
renhoeve op zijn kop zetten. 

Het BoereBlaosFestijn, inmiddels uitgegroeid tot een waar
cultureel festijn, start om 11.00 uur. 
Tot 20.00 uur is er non-stop blaasmuziek op 2 podia. 
De entree bedraagt 3 euro. 
De BoereBrunch wordt gehouden tussen 12.00 en 13.30 uur
en bestaat uit boerensoep, meerdere soorten ambachtelijk
brood, diverse rijkelijk gevulde salades, koude schotel en
diverse koude en warme vleesgerechten. Deelnemen aan de

BoereBrunch, inclusief entree voor de hele dag, kan voor
16,50 euro per persoon. 
Reserveren hiervoor is noodzakelijk en kan gebeuren bij boer
Ron Simons via 06-18485000. Ook kunt u Ron een postduifje
sturen via: info@boereblaoskapel.nl 
Parkeren kunt u gratis in de nabij gelegen weide. 

Oktoberfest

Voorafgaand aan dit BoereBlaosFestijn is er op vrijdag 18 sep-
tember een echt Oktoberfest in Genhout. Als voorproefje op
de feesten in Oktober, organiseren de Boeren een Oktoberfest
im September. 
Dit gebeurt ook zo in
Beieren, daar 
beginnen de
Oktoberfesten ook in
september. Vanaf
20.30 uur zullen 
Die Anseltaler het 
publiek gaan 
vermaken met hun
aantrekkelijke muziek.
Ook zijn er nog 
optredens van 
Die Power Buam en
Peter, der Hossa
Prinz. Al met al zal
het een gezellige
boel worden op het
Oktoberfest in
Genhout. Als u komt
in Lederhose en
Dirnd’l zou dit
prachtig zijn, maar
het is natuurlijk niet verplicht. Bier wordt getapt in een echte
bierpul. Kaartjes kosten in de voorverkoop 7,50 euro en aan
de kassa 10,00 euro. De voorverkoopadressen zijn o.a.
• Frans en Marion Senden, Kleingenhouterstr. 142, Genhout
• Muziekland, Makado Winkelcentrum, Beek
• Bakkerij Martens, Burg. Janssenstraat 36 Beek
• Snackpoint Yvonne, Hoeve 36 Spaubeek 
• of via de website www.boereblaoskapel.nl

Tot ziens in Genhout (gemeente Beek), 
Kleingenhouterstraat 42, Nederland.

schoonheidsspecialiste

Beautycare ‘Marlie’

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

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

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

Gespecialiseerd in
IPL-ontharing en huidverbetering

• Kinderdagverblijf Ubbeltje voor kinderen van 0-4 jaar

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

• BSO de Speelkring: Obs de Kring, Genhout

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

BoereBlaosFestijn en Oktoberfest im September
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Repelsteeltje, Swiebertje, 
Mona Lisa, Peter Treckpoel, 
Bert Busman, noem maar op.
Namen die iedereen kent, 
maar niemand kan precies vertel-
len wie die mensen nu eigenlijk
zijn, wat hun geschiedenis is.

Bert Busman, initialen BB. 

Men zou zeggen, Bekende Beekenaar,
maar niets is minder waar. Bij de mees-
ten rinkelt er geen belletje en toch is
Bert een van de pijlers van de gemeen-
schap.
Een onzichtbare kracht die nooit op de
voorgrond treedt, niet haantje de voor-
ste is, zich niet wil profileren bij evene-
menten, maar die, indien hij afwezig is,
wel degelijk gemist wordt.
Het heeft ook een tijdje geduurd voordat
ik hem eindelijk kon strikken, want wat
was er nu zo interessant aan hèm? 

BB: Bert Busman, maar vooral Blijvend
Bewijs van een goede inborst.
Bert is de vierde stoelpoot. Ook al kan
een stoel op drie poten staan, die vierde

zorgt ervoor dat hij niet wankelt.
Bert is het zout in de soep. Zonder zout
is het eetbaar, maar dat snufje zout geeft
net die lekkere smaak eraan.

Wie is Bert Busman?

Geboren Aelsenaer, maar
meer Pottentaot dan me-
nigeen. 
Getrouwd met Angelique,
drie prachtige kids, waar-
van zoon Jarno jeugdprins
is geweest. Hij woont in
een schitterend poppen-
huisje, naast steenfabriek
Façade en zijn “achtertuin”
is menige jongensdroom.
Hij heeft een fijne baan en
geniet van zijn leven.
Wat is er dan zo bijzonder
aan deze man?

Bert is 18 jaar lid geweest van de Raad
van 11. Op zich niet speciaal, maar:

Zonder Bert zou er geen carnavalswa-

gen voor de Raad van 11 zijn. Hij verzint
het ontwerp en bouwt het ook. Vroeger
met behulp van Hein Dols, Frans
Philippens, Wim Walter, Wiel Smeets,
Sef Paulissen en Jo Dabekausen.  

Zoals het versje “tien kleine negertjes”
vertelt, vielen er telkens bouwers af en
uiteindelijk waren er nog 2. Bert en Jozef
Roebroeks.
De musketiers van de Pottentaote. Twee
mensen die bijna in de optochthal
wonen om toch maar die wagen op tijd
af te krijgen. En bovendien ook nog bij-
springen als andere bouwers iets nodig
hebben. 

En zou het alleen maar die wagen be-
treffen, dan kan men zeggen: “Oké, het
is een hobby en die neemt nu eenmaal
tijd in beslag.”

BB: Bert Busman
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Ben ik met u eens, maar Bert stelt zijn
achtertuin ook nog eens ter beschikking
voor een aantal wagens tijdens het car-
naval.  Zo maar, omdat het kan en mag.  
En ook al is hij geen lid meer van de
Raad van 11, hij blijft die wagen bou-
wen.

Maar Bert doet meer

Zijn er evenementen in Beek? 
Bert is paraat als verkeersregelaar (weer
samen met zijn maatje Jozef).
Is er een evenement op de markt?  
Bert regelt de stroomvoorziening voor
de  marktcommissie. 
Als er dus iemand het predicaat “onmis-
baar” verdient, is het deze man. 

Ik heb zijn echtgenote gevraagd of ze
haar man ooit wel eens ziet en haar ant-
woord:

“Ja hoor, en in zijn vrije tijd gaat hij vis-
sen bij de Driepoel in Geleen.”
(Vrije tijd? Ik wist niet dat hij dit woord
überhaupt kende.)
Een grijnzende Bert knikt en ik besef dat
ik bij een zeer bijzondere familie te gast
ben.

Alles bij elkaar opgesomd is Bert
dus een onzichtbare duizendpoot. 

Iemand die je pas mist als je hem kwijt
bent.

Waarom mijn lofzang over deze
man?

Omdat ik respect heb voor mensen
zoals Bert. Mensen die zich belangeloos
inzetten zonder dat luidruchtig kenbaar
te maken. 
En…, bovendien ook nog zeer 
sympathiek zijn. 
Hij behoort tot een uitstervend ras en
dient gekoesterd te worden. ☺
Zoals een bekende reclamekreet zegt:
Dat zouden meer mensen moeten doen.

Bert Busman
Bekende Beekenaar (na dit artikel)

en
Blijvend Bewijs

(van een geweldig mens)

Chapeau!

9
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Een groep enthousiaste bewoners organiseert in samenwerking met
Partners in Welzijn voor de zevende 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. modeshow, karate en
Sambaband Diversäo uit Heerlen

• Gratis informatie & advies van diverse 
organisaties 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
consumptiebonnen verkocht tegen 
een speciaal tarief.

We zijn nog op zoek naar mensen
die hun medewerking willen 
verlenen 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 26 september 2015 van 13.00 uur tot 17.00 uur

in en rondom MFC De Molenberg, Molenstraat 158

Organisatie: Gemeente Beek en Partners in Welzijn i.s.m. vrijwilligers
11
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De Lichtkoningin en Hofdames zijn
steeds het stralende middelpunt in de
donkere maanden van het jaar.  Een
mooie traditie die al sinds 1952 be-
staat. Het zou jammer zijn als aan
deze traditie een einde komt. 
Vandaar een oproep aan de jonge
meiden van de gemeente Beek: 
wie wil het stralende middelpunt zijn
als Lichtkoningin of als Hofdame ter
ondersteuning van de Lichtkoningin?
Spontaniteit en goed met mensen
kunnen omgaan zijn wel een vereiste.
De vraag is dan ook wie dicht bij de
mensen wil staan en ze het licht 
brengen? 

Geschiedenis

We gaan even meer dan 200 jaar terug.
Om precies te zijn naar het
jaar 1808. In dat jaar kende
Keizer Napoleon de gemeen-
te Beek het recht toe een
jaarmarkt te houden en wel
op 13 december. Zo ont-
stond de St. Lucia Markt.  
In 2012 kwam een einde aan
die traditie, maar gelukkig
werd het evenement omge-
toverd tot Sprankelend Beek.
Een vrolijk, lichtgevend en
kleurrijk evenement rond de
datum van 13 december.  De
Lichtkoningin en Hofdames

maken een belangrijk on-
derdeel uit -  door deel-
name - aan deze evene-
menten, sinds 1952. 
Naar Zweeds gebruik
wordt er vanwege de
feestdag van Sint Lucia
ieder jaar een Licht-
koningin uitgeroepen en
om de 2 jaar 4 nieuwe

Hofdames om licht te brengen naar
de mensen die daar behoefte aan
hebben. 

Uitroeping

De Lichtkoningin wordt elk jaar in no-
vember tijdens de Kroningsavond uit-
geroepen door het Lucia Comite,
waarna de  burgervader de kroning
verricht. Aan deze uitroeping gaat
veel werk vooraf.    Het Lucia Comite
bespreekt welke dames geschikt zijn
als Lichtkoningin of Hofdames. In
ieder geval komt een Hofdame uit 1 van
de 4 kerkdorpen van de gemeente
Beek. Dit betekent een Hofdame uit
Neerbeek, Spaubeek, Genhout en Beek.
De Lichtkoningin kan uit ieder kerkdorp
komen. Er is geen wet dat er een volgor-

de is.  Als er in 2 opeenvolgende jaren
een geschikte kandidate uit bijvoorbeeld
Spaubeek is, dan komt de Lichtkoningin
2 jaar uit dat dorp. Maar uiteraard pro-
beert men zoveel mogelijk een eerlijke
verdeling aan te houden.

Hoe wordt je Lichtkoningin of
Hofdame?

Vroeger werd het Lucia Comite als
een elite clubje gezien. Dat is al
jaren niet meer zo. Je hoeft niet de
dochter van een zakenman of
vrouw te zijn om Lichtkoningin of
Hofdame te worden. Lichtkoningin
of Hofdame worden, is voor iedere
jonge meid weggelegd. 
Om Lichtkoningin te worden moet
je wel rond de 20 jaar zijn en de
Hofdames rond de 16 jaar. 

Weth Sangersstraat 7 
6191NA Beek 
046-4572867

www.autoschadejosbogman.nl
kwijt?

even de weg schadeherstel alle merken

Lichtkoningin straalt in gemeente Beek  
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Je moet spontaan zijn en goed met
mensen kunnen omgaan, vooral met
jongeren, ouderen en gehandicapten.
Dat zijn namelijk doelgroepen die door
de Lichtkoningin en Hofdames bezocht
worden. 
Als je wordt uitgekozen, volgt er een ge-
zellige en spectaculaire Kroningsavond
in het Asta Cultuur Centrum, compleet
met lasershow en DJ. Een evenement
voor jong en oud dat je niet mag missen.
Dus noteer zaterdag 7 november alvast
in je agenda. 

En wat zeggen de huidige
Lichtkoningin en Hofdames?

Als je de huidige Neerbeekse Licht-
koningin Anouk Pisters en Hofdames
Claire Frissen (Neerbeek), Kiki Bohnen
(Beek), Sanne Schoonbrood (Genhout)
en Maayke Timmers (Spaubeek) vraagt
naar    hun ervaringen dan hoor je alleen
maar positieve en leuke verhalen.                                                                
Van de Kroningsavond, Kroningsmis in
de St. Martinuskerk, bezoek gehandi-
capten, Het Lucia weekend met

Sprankelend Beek.  Zo werd ook een
wens van een cliënt van Huize St.
Franciscus vervuld met een bezoekje
aan het Gaia park in Kerkrade. De
dames hebben een fantastisch jaar ach-
ter de rug en om dit te belichten nog en-
kele statements van de dames zelf: “het
mooiste gevoel is misschien nog wel dat
je vier vriendinnen rijker bent”, “het aller-
mooiste is om te geven, dat geeft zo'n
rijk gevoel”, “het doet je echt goed om
een wens van een bejaarde in vervulling
te laten gaan”.
Dus jonge spontane meiden uit de
Beekse gemeenschap schroom niet om
je interesse kenbaar te maken. Deze
mooie traditie moet in stand worden ge-
houden. Mocht je Lichtkoningin of
Hofdame willen worden, dan kun je con-

tact opnemen met het Lucia Comite
(www.luciabeek.nl).

Club van 20
Het Lucia Comite is een stichting en een
financiële bijdrage is dan ook altijd wel-
kom. Dus ook sponsoren kunnen zich in
verbinding stellen. Zodat deze mooie
traditie niet verloren gaat en overgege-
ven kan worden aan de volgende gene-
ratie. Het Lucia Comité wil dit jaar een
club van 20 oprichten. Iedereen die deze
traditie een warm hart toedraagt en
vindt dat deze traditie behouden dient te
worden mag/kan hier lid van worden.
Meer info over deze actie volgt.    

Peter Janssen in samenwerking met
Wim Esser en Dany Pirson van het LCB

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

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

 Maar hoe lang blijft deze traditie nog bestaan?

LK Anouk Pisters: Wat me het meeste is bijgebleven is het bezoekje bij de
Dagbaeker, waar ik de Lichtkoningin van de Dagbaeker naast me had

staan. Alles wat ik deed wilde zij ook doen, en dat is natuurlijk super om
te zien. Ze was zo trots dat ze mij mocht helpen met onder andere

cadeautjes uitdelen. Ze had constant een glimlach op haar gezicht staan,
en daar doe je het tenslotte voor.
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DANS- EN MUZIEKSPEKTAKEL

Wie had dat ooit gedacht? De pauze act
Riverdance - voorafgaande aan de pun-
tentelling van het Eurovisie Songfestival
1994 in Dublin - sloeg in als een bom.
De succesvolle tapdansformule - met
Jean Butler en Michael Flatley in de
hoofdrol - bracht een miljoenenpubliek
op de banken en werd beloond met een
staande ovatie. Al meer dan 20 jaar
maakt het Ierse dansspectakel sinds-
dien furore in de showwereld en zijn de
theaters steevast uitverkocht.
Ook de in Vlaanderen bekende Marlynes
Irish Dancers uit Mechelen (met volwas-
sen en jeugdige dansgroepen) hebben
Riverdance hoog in het vaandel ge-
schreven. Zij zullen in Beek met een se-

Op zondagmiddag 25 oktober 2015 vanaf 14.30 uur kunnen
de bezoekers in  het Asta-cultuurcentrum van Beek ge-

tuige zijn van een wervelende show.  Mannenkoor
Beeker Liedertafel, de Beekse retro-band
Reincarnatus en de Belgische dansschool van

Marlynes Irish Dancers gaan deze middag op de
Ierse (Riverdance) toer. 

lectie van traditionele Ierse
hard- en softshoedances het
wervelende aandeel in de
show verzorgen. 
Reincarnatus - onlangs nog
de grote publiekstrekker tij-
dens het Beekse internatio-
nale treffen van Nachtwach-
ters en Torenblazers - zal
originele Ierse en Keltische
muziek op authentieke in-
strumenten ten gehore brengen. 
De show wordt gecomplêteerd met een
gevarieerd vocaal programma door
Mannenkoor Beeker Liedertafel dat voor
dit evenement een bijpassend repertoire
van Ierse en Keltische werken heeft ge-
kozen.

MARLYNES IRISH
DANCERS

In 1998 specialiseerde
Dans-studio Marlynes
zich in traditionele Ierse
Dans en Showdans zoals
in Riverdance en Lord
of the dance te zien is.
Het begon allemaal met
een bezoek aan de
Riverdance show in
London. 

De manier van dansen fascineerde
Annemie Thijs, directrice van de dans-
groep. Zij volgde een reeks Ierse dans
workshops en een studie aan de
Universiteit voor muziek en dans te
Limerick, Ierland.
In september 2001 voldeed de dans-

school aan de criteria om zich als
Associate Irish Dance Teacher te laten
registreren bij de Officiële Comissie voor
Ierse Dans in Dublin. Met succes nam
de school deel aan wedstrijden in
Nederland, België, Noorwegen, Finland,
Duitsland, Denemarken, Oostenrijk,

Italië, en Ierland. De dansers
veroverden in de verschillende
leeftijdscategorieen reeds di-
verse eerste prijzen. In 2011
werd één van de Mechelse
dansers zelfs toegelaten tot
het  Wereldkampioenschap in
Belfast !

De Marlynes Irish dancers
stonden met hun shows al op
verschillende Ierse en Schotse
festivals. Daarnaast traden zij
op in het VTM televisiepro-
gramma Tegen De Sterren Op
en in de film Ushi Must Marry.
De dansshow wordt samenge-
steld uit een bonte mix van tra-
ditionele wereldberoemde
dansen zoals St. Patricksday,
Garden of Daisies, Trebble feet
en Gipsy.

Shockwave en of 

Rug en nekklachten

Schouderklachten  

Hielspoor/achillespeesklachten 

Tennis/golfarm 

Slijmbeurzen

Triggerpoints

Laser/ooracupunctuur 

Afslanken

Stoppen met roken

Overgangsklachten

Hooikoorts

Migraine

Algemene pijnklachten!

Let op: geen bijdragen eigen risico. 

  

  

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

www.sian.nl info@sian.nl

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

Praktijk Sian

Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert  
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REINCARNATUS 

De band werd in 2004 opgericht door
Joyce Hamers en Renate Dirix.  Beiden
werkten daarvoor bij André Rieu. Joyce
als TV producer en Renate als saxofo-
niste bij het Johann Strauss orkest.
Nadat zij het besluit hadden genomen
het Rieu-imperium te verlaten ging het
roer om. Onder de naam Reincarnatus
werd een meiden popband opgericht
met als droom  tournees door binnen-
en buitenland. 

Er kwam een nieuwe rolverdeling.
Renate werd muzikaal leidster en com-
poniste en Joyce manager van de band.
Instrumenten zoals (sleutel) vedel, draai-
lier, doedelzak en Ierse bouzouki werden
gezocht en gevonden binnen en buiten
Europa. Enthousiaste professionele mu-
sici (conservatorium/ rock academie)
werden gevonden in Brabant en
Limburg.  

Reincarnatus heeft inmiddels een unie-
ke, herkenbare sound ontwikkeld. Het
combineren van pop instrumenten met
Keltische/ Middeleeuwse instrumenten

was en is bijzonder binnen de
popmuziek. Alle muzikanten
van de band spelen tijdens
optredens meerdere instru-
menten. De groep oogstte in
het verleden vele successen
tijden tournees door Europa
en China (2013).

Recent heeft de band beslo-
ten terug te keren naar de
basis zoals Reincarnatus ooit is begon-
nen. Puur met voornamelijk akoestische

instrumenten en meerstem-
mig gezang. Met optredens
in kleinschalige, intieme lo-
caties, waarbij de Middel-
eeuwse en Keltische instru-
menten met vocale aan-
vulling tot hun recht komen.

Enkele hoogtepunten: 
Na hun eerste album Media
Vita in 2008 volgden suc-
cesvolle optredens in Neder-
land, Duitsland, Oostenrijk,
Italië en België. In maart
2012 trad de groep op voor
Koningin Beatrix. Dit ter ge-
legenheid van het 125-jarig
bestaan van de Nederland-
se VVV’s. 
In 2012 kwam het 2e album

New Life uit, gevolgd door radio en TV
optredens (o.a. bij Giel Beelen op 3 FM).
In 2013 toerde de band door China,
Italië en Oostenrijk.

Reincarnatus in de huidige samenstel-
ling: *Renate Dirix: zang, draailier &
doedelzak. *Charlotte Thissen: zang,
elektrische gitaar, Ierse bouzouki,
akoestische gitaar, synthesizer. 
*Hellen Hurkens: basgitaar. 
*Inge Gorissen: vedel en sleutelvedel.
*Isabelle Dosne: harp en blokfluiten.
*Erwin Gielen: drums & percussie. 
Meer info op: www.reincarnatus.com

MANNENKOOR 
BEEKER 
LIEDERTAFEL

Na het succesvolle jubileumjaar in 2014
- met onder andere het Beeker
Diamantenconcert en de samenwerking
met Guido’s Orchestra en Wendy
Kokkelkoren -  is Mannenkoor Beeker
Liedertafel er andermaal in geslaagd om
een unieke show samen te stellen. 

Met zang, dans en instrumentale hoog-
standjes kan de bezoeker een onder-
houdende muziekmiddag in het vooruit-
zicht worden gesteld.

Speciaal voor dit evenement heeft het
koor een aantal Ierse en Keltische liede-
ren geselecteerd, die deze middag voor
het eerst voor het voetlicht worden ge-
bracht in een eenmalige ambiance.

De entreeprijs aan de kassa (indien
niet uitverkocht) bedraagt € 15,00. 

In de voorverkoop zijn
toegansbewijzen à € 12,50

verkrijgbaar bij
Schoenmode Hoedemakers, 

Markt 71, Beek of via de koorleden.

Kaarten kunnen ook worden besteld
op de website:

www.beekerliedertafel.nl.

Het diamantenconcert van Mannenkoor Beeker Liedertafel
in het jubileumjaar 2014 …Mannenkoor Beeker Liedertafel tijdens het voorjaarsprogramma 2015…..

  Ierse dans- en muziekshow in Asta Beek

15
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Ieder jaar is de
Jeugdzitting van de
Baeker Pottentaote
een ware happening
voor zowel jeugdige
vastelaovesvierders, de
ouders, maar zeker ook
voor de deelnemende
acteurs. Want zo
mogen de jeugdige
deelnemers aan de
Jeugdzitting wel ge-
noemd worden. Ze
doen er dan ook echt
hun best voor. Vaak
gaan er weken van in-
tensief oefenen aan
vooraf!

Op zondagmiddag 17 januari 2016 is het
weer zo ver: dan staat er weer een spec-
taculaire Jeugdzitting op het program-
ma! Tijdens diverse acts brengen de
jeugdige 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 2016 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 spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

Als er teveel aanmeldin-
gen zijn, zal helaas ge-
loot 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 2015 in
bij Stephanie Vroemen-Dircks,
Reinaldstraat 14, 6191 WX Beek.

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen

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

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

Ook het adres voor uw

PASFOTO’S
voor al uw officiële legitiematiebewijzen

zoals o.a. Paspoort - ID - Rijbewijs

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

www.autorijschool-vandemoosdijk.nl

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

Back2Balance
Dry Needling

Kinesiotaping
Therapeutisch Massage

Roger van den Eijnden
Registertherapeut SRBAG

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed

Elssstraat 33 - 6191 JW Beek -Tel. 06-51 68 1965
www.backtwobalance.nl info@backtwobalance.nl

Acteertalent gezocht voor de Jeugdzitting
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Op dinsdag 4 augustus jl. hebben burgemeester Ralf Krewinkel, Wim Seelen
van oorlogsmuseum Eyewitness en Herman van Rens van Stichting
Herdenking Ooorlogsslachtoffers Beek een zogenaamde luistersteen onthuld,
welke onderdeel uitmaakt van de Liberation Route Europe. Luisterstenen zijn
veldkeien, waar via de smartphone de verhalen te beluisteren zijn van gebeur-
tenissen die zich op deze locaties hebben afgespeeld en passen in de algeme-
ne geschiedenis van de bevrijding van West-Europa. 

De luistersteen is geplaatst op de
Maastrichterlaan in Beek, tegenover het
huisje Kloostersteeg 3. Deze steen ver-
telt een voor velen onbekend verhaal dat
zich heeft afgespeeld in dit huisje. In de
schaduw van de Jodenvervolging, had-
den de nazi’s ook maatregelen genomen
tegen een andere groep mensen: de
Sinti. Een man, Mannela, wist echter via
het zolderraampje van Kloostersteeg 3
te ontsnappen aan de Nazi’s.

Liberation Route Europe is een steeds
uitbreidende internationale herdenkings-
route die belangrijke mijlpalen uit de
moderne Europese geschiedenis met el-
kaar verbindt. De route vormt een scha-
kel tussen de belangrijkste regio’s tij-
dens de opmars van de westelijke
geallieerden vanaf Zuid-Engeland naar
de stranden van Normandië, de
Belgische Ardennen, Brabant, Arnhem,
Nijmegen, het Hürtgenwald en Berlijn. 

Zondag 13 september organiseert
Schutterij St. Laurentius Spaubeek weer
het jaarlijkse Burgervogelschieten en
Knolle Drolle. Van 22 augustus t/m 5
september zullen de leden in geheel
Spaubeek de loten aan  huis verkopen.
Een lot kost € 2,- met kans op de hoofd-
prijs van € 250,- en 4 troostprijzen van
€ 25,-.

De opbrengst van de inschrijving voor
het Burgervogelschieten gaat naar de
parochie. Wie wordt de nieuwe
Burgerkoning van Spaubeek 2015.
Iedereen is welkom om deel te nemen of
om te komen kijken.

Daarnaast kunnen de bezoekers wind-
buksschieten. 
Tot ziens op zondag 13 september.
Locatie Schoolstraat. Nabij schutterslokaal.
www.schutterijspaubeek.nl 

Luistersteen Liberation Route vertelt 
bijzonder oorlogsverhaal uit Beek

Verkoop loten
Knolle Drolle

op 27 september 2015 in Neerbeek

Plaats : Neerbeek 
Tijd : 10.00 – 17.00 uur 

Deelname : € 7,50 

Aanmelden / meedoen: 
auwtprinsennirbik@gmail.com

Vermeld hier uw
naam / adres / telefoonnummer 

De Auwt Prinse wensen u alvast
veel (ver) koopplezier …….

Garage Verkoop
Auwt Prinse 

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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De zomerrecessie is voorbij en ik ben fris en fruitig om
Beek wederom onder de loep te leggen. 

Laten we beginnen bij een eettentje:
Leuk terras, mooie overkapping, midden in het centrum. 
Een tijdje geleden zit ik daar met een vriendin koffie te 
drinken. Binnen, want het terras was vol. Twee jonge mensen
knopen een gesprek aan met de baas. Het is een kleine zaak
en ik heb een uitstekend gehoor. Het meisje legt uit waarvoor
ze komen en vraagt beleefd of hij genegen is iets te 
sponsoren. Tenslotte, nee heb je en ja kun je krijgen…, toch? 
Niet interessant genoeg voor mij om verder te luisteren,
maar…, dan trekt de eigenaar zijn mond open en alle
aanwezigen kunnen meegenieten van zijn gebulder.

Hij sponsorde dat bedrijf niet en wat dachten ze zich wel. 
Hoe durfden ze het überhaupt te vragen. Hij greep zelfs het
keykoord vast dat om de nek van de jongen hing om zijn

woorden kracht bij te zetten. Gelukkig bleven de twee 
mensen beschaafd, bedankten hem voor zijn tijd en verlieten
behoorlijk gegeneerd het pand. 
Ik heb met open mond naar die man zitten kijken. Hoe is het
mogelijk dat een zakenman zich gedraagt als een viswijf. 
Je zou bijna als klant bang worden iets te vragen. 
Mijn beste man, wat vind ik je een onprofessionele, 
maar vooral onsympathieke … 
En die koffie? Die drink ik in de toekomst wel ergens anders.

Gelukkig zijn er ook sociale mensen. Zoals die onbekende
mevrouw die voor me aan de kassa bij de Plus stond en
vroeg of ik de Minion-poppetjes spaarde. 
‘Graag mevrouw.’ 
‘Als ik uw adres mag, stop ik ze in de brievenbus, ik wandel
veel met de hond.’
Ik gaf haar mijn adres, vergat het hele voorval en wat denkt u:
twee weken later gaat de bel en diezelfde mevrouw staat met
een grote zak, vol met Minion-poppetjes aan de deur.
‘Beloofd is beloofd,’ zei ze en ik vond haar geweldig.
Nogmaals mijn dank, lieve mevrouw. 
Mijn geloof in de mensheid is door u alweer versterkt.

En dan die heerlijke, handgeschreven brief van een 81 jarige
meneer uit Spaubeek. Hij leest graag de Nuutsbaeker, maar
miste in het juni nummer een belangrijke zin. Het betrof een
artikel over Canta Volare. Hij zou het fijn vinden als ik zou 
vermelden dat dit damesensemble, als dirigent Jori Klomp
heeft, zijn getalenteerde, muzikale kleinzoon. 
Bij deze, lieve meneer uit Spaubeek. 
En om u helemaal gelukkig te maken: Uiteraard is deze trotse
opa ook muzikaal en hij wil graag zingen bij een koor in 
Spaubeek of Beek. Wie kan hem aan een koor helpen? 
Mail de redactie indien u iets voor hem kunt doen.

Tot slot iets dat mij, als fervent lezer, na aan het hart ligt: 
De sluiting van de Openbare Bibliotheek. Kranten staan er vol
van. Elke basisschool in Beek krijgt een Bieb en die is dan 
uiteraard toegankelijk voor iedereen. 
Hallo! 
Welke intelligente persoon heeft dit bedacht?
Als ik puur op mijn eigen interesses afga, moet ik dus 
50 tinten grijs gaan lenen, terwijl naast me een kleuter staat. 
‘Oh, leest u ook, mevrouw?’
‘Ja meid, ik lees ook.’
‘Ik heb Rupsje Nooitgenoeg. Wat hebt u?’
‘Eh…, ik heb meneer Nooitgenoeg.’
Ziet u het al gebeuren? 
Tonnen voor een sportpark, terwijl de helft niet eens sport.
Tonnen voor uitbreiding van de Makado, terwijl er leegstand is.
Tonnen voor een Keutelbeek, die… mmm. Etc. Etc. 
Maar een stukje cultuur bewaren waar ontelbaar veel mensen
plezier aan beleven? Nee, dat kan niet. 
Valt me enorm tegen van de Gemeente. 
Beseffen jullie eigenlijk wel dat jullie hierdoor het illegaal
downloaden van e-pubs bevorderen? 
En dat was toch verboden?

Sluit ik af met de zin voor oktober, 
speciaal voor mijn koffievriend:

Er gaat meer in een damestasje
dan in een mannenhoofd!

Christy

• 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
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In het tweede weekend van oktober, za-
terdag 10 en zondag 11 oktober, zullen
solisten en koor van ‘Vocaal totaal’ weer
een zeer gevarieerde theaterproductie
verzorgen in het voor hun inmiddels ook
vertrouwde Asta Cultuurcentrum in
Beek. 
Vanwege de uitermate goede akoestiek
van de zaal en de royale mogelijkheden
voor theaterverlichting zijn zij graag ge-
ziene gasten in dit theater. 

Uit eigen regio weten zij al jaren enthou-
siaste fans te trekken, die ook de weg
naar Beek al gevonden hebben. Zij zor-
gen telkens weer voor uitverkochte
zalen. 

Om nu ook enthousiaste liefhebbers uit
Beek, Geleen, Sittard en omgeving de
gelegenheid te bieden om zich te laten
meenemen in hun productie hebben zij
er voor gekozen om dit jaar 2 voorstellin-
gen te geven van hun optreden. 
De nieuwe theaterproductie neemt u
mee in de wereld van zigeuners en adel
die door middel van gepassioneerde
muziek met elkaar verbonden zijn.

Onder leiding van Annemie Vallino-
Ravetta leiden de vocalisten uit
Merkelbeek/Onderbanken u met frag-
menten uit o.a. Der Zigeunerbaron van

Strauss en Carmen van Bizet door een
kleurrijk palet van het zigeunerleven.
Het adellijke deel van deze productie
bestaat uit solo’s en koorwerken uit het
belcanto tijdperk, zoals de opera’s Anna
Bolena en Maria Stuarda van Donizetti.
De pianobegeleiding is in handen van
Arno Kerkhof.
Vocaal totaal beperkt zich
niet alleen tot een geweldi-
ge muzikale uitvoering,
maar weet het geheel ook
te brengen in de juiste
sfeer middels stijlvolle kos-
tuums en professionele
grime in een prachtig
decor met schitterende
verlichting.
Als solisten treden voor
het voetlicht: 
Ingrid van Dorst, 
Bart Merx en Jean-Pierre Godderij,
Véronique Meuffels, Annemie 
Vallino-Ravetta, Wim Cordewener en
Raoul Reimersdal.

Tickets voor beide uitvoeringen, dus
zowel voor zaterdag 10 oktober als ook
voor zondag 11 oktober, kunt u 
bestellen via de site van www.vocaalto-
taal.com. 

Bestellingen worden ook aangenomen
via info@vocaaltotaal.com of telefoon-
nummer 045-5257427. 
Bij het Asta Cultuurcentrum is slechts in
beperkte mate voorverkoop mogelijk.
In de voorverkoop bedraagt de prijs
15,00 euro en aan de dagkassa is de
prijs 20,00 euro.

Zaterdag 10 oktober om 19.30 uur mis
het niet! 

Zondag 
11 oktober kunt u
nog om 16.00 uur
genieten.

Laat u meenemen
in de heerlijke
muziek die met
veel passie 
gebracht zal 
worden.

Wiel Heijnen

VOCAAL TOTAAL - Asta Cultuurcentrum Beek 

GEMACKSHUYS BEEKTABAK & KADO...GEMACKSHUYS BEEK

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

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

- Lederwaren 
van Bear Design

- Noveenkaarsen

TABAKSPECIAALZAAK

PASFOTO SERVICE

Goedgekeurde pasfoto’s

4
veur de pas en
4

veur de sjpas

voordeuren     garagedeuren     horren

Schuttersstraat 26 c   Beek
T: 046-436 29 29   info@julescourage.nl
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Op zaterdag 27 juni j.l namen vier leden van Drumfanfare en
Majorettenkorps Irene/Lucia deel aan de Nederlandse
Kampioenschappen voor solisten in het Limburgse  Heel. Alle vier
de muziekanten behaalde daar goede punten.

Nick Werdekker (saxofoon) mocht in de ochtenduren het spits afbij-
ten en en behaalde  80,5 punten, 3de plaats van Nederland. In het
middag programma hebben de broers Paul en Max Werdekker (klei-
ne trom) exact dezelfde score behaald. Paul en Max behaalde bei-
den 82 punten, gedeelde 7e plaats van Nederland. 
Als laatste mocht Glenn Kraal (kleine trom) de bühne betreden, hij
behaalde 83,5 punten en de 5e plaats van Nederland. 

De tamboers werden begeleid door Francois Janssen.

Uiteraard zijn we als vereniging enorm trots op de behaalde resultaten.

Bestuur en leden Irene/Lucia

Op donderdag 16 juli 2015 ontvangt de heer M.M.R.
(Rob) Schwillens, die afscheid neemt van de gemeente-
raad in Beek, een Koninklijke onderscheiding uit handen
van burgemeester Ralf Krewinkel. Hij wordt onderschei-
den voor zijn verdiensten voor de Beekse gemeenteraad.

Burgemeester Ralf Krewinkel: “Rob Schwillens is een
ambitieus politicus met een enorme drive, die de belan-
gen van de democratie en de burgers van Beek hoog in
het vaandel heeft staan.” 

De heer Rob Schwillens wordt onderscheiden als ‘Lid in
de Orde van Oranje Nassau’. Sinds 2003 is hij een zeer
actief en gedreven  raadslid, van 2006 t/m 2013 fractie-
voorzitter, voor het CDA binnen de gemeenteraad van
Beek. Hij is zich altijd bewust van de politieke en maat-
schappelijke realiteit en hierdoor van grote waarde voor
het functioneren van de Beekse gemeenteraad. 
Als politicus staat hij voor zijn zaak. Zijn gedrevenheid en
deskundige inbreng roepen respect op.

Solisten van Irene/Lucia naar
Ned. Kampioenschappen

Koninklijke onderscheiding
voor Rob Schwillens

20

V.l.n.r Francois, Paul, Max en Glenn. (Nick ontbreekt op de foto)xxx

Markt 60B

6191 JJ Beek

Tel. 046 - 4375140

info@bloemerievangurp.nl

www.bloemerievangurp.nl

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

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

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
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We kunnen het niet laten, het wordt
weer heel apart. We nemen u mee naar
ons flatgebouw waar de bewoners u een
inkijkje geven in hun leven. 

Zo hebben we het verhaal van Willie, de
stofzuigerverkoper. Hij verzamelt tuinka-
bouters en heeft alleen nog maar oog
voor zijn kleurrijke vriendjes. Wat zou
zijn vrouw daarvan vinden? Ans kijkt
naar de TV. Met name naar het nieuws.
Niets bijzonders zult u zeggen. Maar in
het geval van Ans ligt dat anders.
Judith en haar vuilnisemmer. Schandalig
wat hier aan de hand is. Wie van de be-
woners in de flat plaagt haar zo? Het

Na het grote spektakel: DE INSPECTEUR, komen we dit jaar weer terug
in Zaal Vroemen. Zoals u van ons gewend bent trakteren wij u weer op
een bijzondere voorstelling: ALLEIN IS MÈR ALLEIN. 

moet iemand zijn die haar nagels lakt.
Zoveel is wel duidelijk. Verder verklap-
pen wij niets. En wat dacht u van
Pauline en Floris? Een jong koppeltje

dat bij elkaar in bed is beland en net is
wakker geworden. Wat heeft een pan
soep met hen te maken?
Mia, die alleen in haar flatje woont, doet
niet anders dan haar buurvrouw afluiste-
ren. Met haar oor tegen de muur, volgt
zij alles wat ze doet. Hoe vaak de kleer-
kast open en dicht gaat, ze wil het
horen, terwijl ze er helemaal gek van
wordt. 
Ria en Hoebèr worden ook gek…. maar

van elkaar. Ze zijn al jaren getrouwd. Het
geluk is echter ver te zoeken in deze re-
latie. Het zou allemaal beter gaan als
Hoebèr maar niet zo’n dorst had.

In onze flat gebeurt het allemaal. En ja
ook in onze koffiebar beneden op de be-
gane grond. Kent u Truus al? Neen, na-

tuurlijk niet. Zij heeft een hondje:
Sissy waar ze dol op is. En Anette,
durft ’s avonds de straat niet meer
op. Weet u welke lichamelijke onge-
makken Gerda niemand gunt? Zelfs
haar grootste vijand niet? Naar welke
films kijkt de heer Meeuwis? Dat dur-
ven wij hier niet te vermelden. Maar
wij vermoeden dat het dezelfde zijn
als waar de heer Theunissen naar
kijkt.

Wij nodigen u allen van harte uit om
onze nieuwe voorstelling mee te
maken!
Over mensen die op het eerste ge-
zicht lachwekkend, beetje vreemd
overkomen.
Maar zijn zij wel zo vreemd? Zijn het
niet net echte mensen? Met hun ei-
genaardigheden? 

Première: Vrijdag 9 oktober.
Volgende uitvoeringen: 

Zondag 11 oktober, vrijdag 16, zaterdag
17 en zondag 18 oktober 
in Zaal Vroemen, Hubertusstraat 14 in
Genhout- Beek.  
De voorstellingen beginnen om 20.00 uur
en de zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 

Kaarten à 8 euro zijn te reserveren op
werkdagen tussen 18.00 uur en 20.00 uur
via telefoonnummer 046–4370999 of via
alleinonsgenoegen@gmail.com

Toneelvereniging Ons Genoegen presenteert:
‘ALLEIN IS MÈR ALLEIN’
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Reeds vele jaren delen de 
vrijwilligers van het Computer
Doe en Leercentrum hun 
kennis, ervaring en vooral 
enthousiasme om les te geven

aan de 50-plussers die hulp nodig hebben bij het
gebruik van een computer of tablet. 

Zij maken u wegwijs op de computer en bieden ook 
vervolgcursussen. 
Ze beschikken over een cursuslokaal (rolstoel-
toegankelijk) met geschikte apparatuur in het MFC,
Molenstraat 158 te Beek. Uw eigen laptop meenemen?
Ook dat is uiteraard mogelijk. U volgt de les dan gewoon
op uw eigen laptop.
Er wordt samengewerkt met PIW (Partners In Welzijn).

De doelstelling van het CDL is om zo laagdrempelig mogelijk
te zijn. Dat wil zeggen, laagdrempelig in startkennis van de
deelnemers en ook in de kosten.
De cursussen worden verzorgd door enthousiaste vrijwilli-
gers die vrijwel allemaal ook in de zelfde leeftijdsgroep zijn
als de cursisten. De lesstof en het tempo is aangepast aan
de doelgroep. 

Er wordt lesgegeven in kleine groepen, van maximaal tien
deelnemers. 
Naast de docent zijn er een of twee assistenten aanwezig. 

De Fysiotherapeuten 
Kring Beek: 

samen voor kwaliteit

Nieuw: 
Fysiotherapeutisch
Sportspreekuur in Beek

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

afspraak maken?

www. sportspreekuurbeek. nl
www.fkbeek. nl

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

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

Juwelenedelsmeden
DIART

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

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

046 437 7140  

maak je eigen sieraad
WORKSHOPS GOUDSMEDEN

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

Gezichtsbehandelingen vanaf 30,00 (ook voor heren)
Lichaamspakkingen & Harsen
Pedicure & Massages

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

Nu ook Haistroke techniek  
voor mooie wenkbrauwen

Op bezoek bij het CDL  

september 2015 NB no. 8:Layout 1  27-08-2015  07:36  Pagina 22



23

Persoonlijke aandacht, begeleiding zijn de
sterke punten van onze cursussen.
De lessen verlopen in huiskamersfeer,
en tijdens elk 2 ¼ uur durende
lesblok is er altijd een onderbre-
king van een kwartier voor een
lekker kopje koffie of thee. 
(Voor de koekjes zorgen de
cursisten meestal zelf.)
Het aantal lessen en de kosten
zijn afhankelijk van de cursus. 
Het lesgeld is altijd inclusief het
benodigde lesmateriaal en de 
koffie of thee tijdens de pauze. 
Er wordt voor gezorgd dat alle 
middelen up to date zijn. 
Zo zijn er per september 2015 nieuwe computers, windows
10, incl. een bijgewerkt cursuspakket en studiemateriaal.

Naast de cursussen is het mogelijk om gebruik te
maken van de zogenaamde inloopmiddagen. 

Tijdens de inloopmiddag (donderdag) wordt er geen les gege-
ven, maar kunt u terecht om lesstof te oefenen of indien u vra-
gen hebt over het gebruik van de computer. Er zijn dan twee
ervaren vrijwilligers die beschikbaar zijn voor hulp en begelei-
ding. 
Deze inloopmiddagen zijn voor cursisten gratis. Voor niet-cur-
sisten een gering bedrag.

Een greep uit het cursusaanbod:

• De cursus basiskennis voor Windows. Deze is vooral 
bedoeld voor de onervaren computergebruiker.

• De cursus Internet en e-mail, het logische vervolg op de
basiscursus.

• De cursus Internetbankieren, in samenwerking met de
RABO bank.

• Open Office Tekstverwerken en rekenbladen. 
Open Office is een gratis pakket dat in hoge mate 
vergelijkbaar is met MS Office (Word / Excel)

• Instapcursus: Werken met digitale foto’s: Organiseren 
van Uw foto’s in de computer / Verbeteren van foto’s 
(gratis PICASA programma) / Nog veel meer leuke dingen.

• Foto’s bewerken met het gratis programma 
GIMP (vergelijkbaar met Photoshop)

•  Fotoboek maken van Uw eigen 
foto’s (Gratis Albelli software)

•  Uw Stamboom op de PC: 
Gebruik van het gratis programma 
ALDFAER, opzoekingen op de 
computer en stamboom-
onderzoek.

•  Workshop Onderhoud en Veiligheid
voor Uw PC

• Workshop Tablet gebruik: 
Aparte lessen voor iPad resp. 
Android gebruikers

• Workshop werken in de Cloud: Onedrive – iCloud – Google
drive - Dropbox

Bij voldoende belangstelling kunnen ook andere onderwerpen
worden behandeld, zoals b.v. Sociale Media. 
Laat het hun weten : Email: planning1.cdl.piw@gmail.com 

Het najaar cursusprogramma start medio september. 
Op hun website zal het programma uitvoerig vermeld worden.
Zet dit in Uw agenda: www.cdl-beek.nl  

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

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

L  (Computer Doe- en Leercentrum) in Beek
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De OuderenOmbudsman is een initiatief
van het Nationaal Ouderenfonds. 
In samenwerking met de gemeente
Beek is op de website 
www.ouderenombudsman.nl/gemeenten 
alle voor ouderen relevante informatie
gebundeld en zo beantwoord dat het
voor de oudere meteen duidelijk is bij
welke instantie of loket hij of zij moet
zijn.
Is dit onverhoopt toch niet het geval,
dan kunnen mensen altijd terecht bij de
OuderenOmbudsman via 0900-6080100
(lokaal tarief), zodat er alsnog kan
worden doorverwezen naar de juiste
instanties.

De OuderenOmbudsman denkt met
deze nieuwe website heel wat ouderen
de helpende hand te kunnen bieden.
“Bij ons komen veel telefoontjes binnen
van ouderen, die bepaalde informatie
gewoon niet kunnen vinden”, vertelt
Sabine Lorsheijd, projectleider van de
campagne ‘OuderenOmbudsman in uw
gemeente’. “Mensen willen bijvoorbeeld
weten of ze recht hebben op een per-
soonsgebonden budget of op welke
dagen in de week het senioren zwe-
muurtje is. Zulke vragen lossen we nu
direct op of we verwijzen mensen naar
het juiste loket.”

De OuderenOmbudsman helpt

Mensen worden ouder en blijven langer
vitaal. Zij nemen ook na hun pensioen

actief deel aan de samenleving en dra-
gen bij aan de sociale kwaliteit van ge-
meenten. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook ouderen
die zorg en aandacht nodig hebben.
Voor veel ouderen brengt leeftijd een
vorm van afhankelijkheid met zich mee.
Ze kunnen te maken krijgen met on-
recht, leeftijdsdiscriminatie, behoefte
aan zorg, mishandeling, financiële vra-
gen en andere problemen. 
Door de veelheid aan regelgeving en in-
stanties weten veel ouderen, hun familie
en/of vrijwilligers echter niet goed waar
ze recht op hebben en waar ze terecht
kunnen met klachten en voor hulp.
De OuderenOmbudsman helpt hierbij,
geeft advies of verwijst door naar de
juiste instanties. 
Ook inventariseert de OuderenOmbuds-
man zorgen, klachten en ervaringen van
ouderen en verzamelt op landelijk ni-
veau de knelpunten. 
Gemeenten en het Nationaal Ouderen-
fonds krijgen zo meer inzicht in zorgen,
klachten, misstanden en maatschappe-
lijke signalen en kunnen hier op antici-
peren.

Welke sportverenigingen hebben een speciaal aanbod voor senioren?
Waar kan ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? 
Veel ouderen verdwalen in de brij aan regels en informatie.  
Daarom heeft de OuderenOmbudsman alle relevante informatie uit uw
gemeente voor u gebundeld op de website
www.ouderenombudsman.nl/gemeenten. 
Op deze site wordt u geïnformeerd over uiteenlopende onderwerpen
als wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en geldzaken.

Voor iedereen die van wandelen
en bridgen houdt heeft B.C.B. een
heel leuke aanbieding!!

Zondag 27 september 2015 starten we
om: 10.30 uur vanuit café Bergrust
Vliegveldweg 21 Ulestraten met een
grote of kleinere wandeling.
Bij terugkomst wordt u om ± 12.30 uur
getrakteerd op koffie met vlaai en een
broodje.

Om 13.30 uur gaan we gezellig bridgen
tot c.a. 17.00 uur.

Een twee gangen menu om 17.30 uur
luidt het einde in van een hopelijk ge-
slaagde dag.

Niet alleen leden van B.C.B. maar iede-
re bridger is van harte welkom. 
De kosten zijn slechts € 12,50 p.p.
Vervoer en/of bridgepartner kan gere-
geld worden. 

Wilt U het wandelen aan u voorbij laten
gaan, dan bent u om 12.30  uur welkom
in café Bergrust.

Graag opgeven voor 20 sept. a.s. bij;
Mieke Vervoort, tel. 046-4379613 of
Jeannet Dassen, tel. 06-48695802

Voor eigen leden ligt er op de 
clubavond ’n inschrijfformulier. 
Graag voor 20 sept. a.s. het geld 
overmaken op: NL94ABNA0468604995
t.n.v. penningmeester B.C.B. onder 
vermelding van “Bergrust”. 

De OuderenOmbudsman nu ook in BeekBridgeclub Beek
strekt de beentjes!
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Voor het derde achtereenvolgende jaar krijgt het familie-evenement
Beek for Speed ook dit jaar weer een vervolg met een geweldig snel
programma op de grond en in de lucht. Niet te missen voor alle liefheb-
bers van snelheid en luchtvaart. Het evenement vindt plaats op vlieg-
veld Beek (Maastricht Aachen Airport) op zondag 20 september van
10.00 tot 18.00 uur. Het programma omvat vliegelementen en -shows,
een uitgebreid doorlopend grondprogramma en een randprogramma
voor jong en oud, voor een hele dag beleving.

Burgemeester 
Ralf Krewinkel: 
“Eerder dan vorige
jaren kunnen we nu
reeds duidelijkheid
geven over een 
aantal vastgelegde
acts die naar de
luchthaven komen,
waarbij behalve 
fly-by’s ook echte 
demo’s te zien zijn. 
In de aanloop naar het
evenement volgen
zeker nog aan-
vullingen op het 
programma. 
We houden vast aan
de zeer gewaardeerde
formule, mede door de
bijzonder prettige 
samenwerking met een
grote vliegshow in
België. Vanwege het
groot aantal acts in het
grondprogramma komt
er zelfs een tweede
arena. 
Het belooft weer een
spetterend evenement
te worden!”, 
aldus burgemeester
Ralf Krewinkel.

Luchtprogramma

In de lucht verwelkomen
we dit jaar o.a. de 
wereldberoemde 
vrouwelijke stuntvlieger
Melissa Pemberton uit
de Verenigde Staten, de
Pitt Special Airshow, de Dutch Rush
Sukhoi 26MX aerobatic en het Engelse
Team Raven met 5 RV-8 toestellen.
Verder de Nederlandse Catalina en na-
tuurlijk mag de indrukwekkende demo
van de Apache helikopter van de
Nederlandse luchtmacht niet ontbreken.

Grondprogramma 

Het grondprogramma is deze keer 
verdeeld over maar liefst 2 arena’s. 
Wat dacht u van de Engelse stuntrijders

Terry Grant en Paul Swift van TopGear,
ieder met hun eigen unieke show.  
Alex van de Broek presenteert zijn
motor-trialshow en de kampioen 
fietstrial Patrick Smit verzorgt meerdere
trialshows. Boy van Geleen verzorgt
freestyle, backflip en auto-drifting met
supermoto. Rally auto’s uit de Slowly
Sideways waaronder een Ford Anglia
uit 1961 driften over het platform.
Minibikes racen in de arena en 
Udo Zaunbrecher verrast ons met zijn
kartshow. 

Familie-evenement Beek for Speed weer op luchthaven
U bent ook getuige van een groot 
aantal Porsches en andere classic cars
die hun topsnelheid proberen te halen
op de landingsbaan van de luchthaven.
De Porsches en Classic Mobiles (o.a.
Bugatti en Ferrari) kunt u ook bekijken
op het platform tijdens de show.

Open dag 
luchtvaart-
gerelateerde 
bedrijven

Beek for Speed geeft
de bezoekers boven-
dien de kans om bin-
nen te kijken bij lucht-
vaart gerelateerde 
bedrijven zoals Samco
vliegtuigonderhoud en
Leeuwenborgh
Opleidingen, met de
mogelijkheid om zelf in
een F16 te zitten.

Verder is er een groot 
horecaplein met live
muziek en zijn er leuke
attracties voor 
kinderen, waaronder
quads en een BMX 
kidsparcours.

Tickets 

Het aantal tickets
voor Beek for Speed
is beperkt, maar u
heeft vanaf nu de
kans om u te 
verzekeren van 
toegang door een of
meer tickets te
kopen. 

De toegang per 
persoon vanaf 
13 jaar bedraagt
slechts € 7,50 en
kinderen tot en met 
12 jaar hebben

onder begeleiding van een betalende
volwassene gratis toegang op dit 
familie-evenement.

Tickets kunt u online bestellen maar zijn
ook te koop bij de VVV Limburgwinkels
in Heerlen, Sittard, Valkenburg, Gulpen
en Vaals of de VVV servicepunten in
Beek, Echt, Stein, Geleen, Meerssen,
Eijsden, Margraten, Epen, Noorbeek,
Oirsbeek, Schinveld, Nuth, Voerendaal,
Landgraaf, Simpelveld, Vaals en
Kerkrade. 

20
SEPT.
2015

10.00 TOT 18.00 UUR
MAASTRICHT AACHEN
AIRPORT - PLATFORM C

B E E K F O R S P E E D . N L

TICKETSte koop viabeekforspeed.nll

beperkt aantal tickets, dus wees ersnel bij

03-06-15   15:22

25
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Geraakt door het nieuwsbericht over de aardbeving in Nepal,
wilden de kinderen van groep 7 van basisschool Spaubeek
graag iets betekenen voor de slachtoffers van deze ramp.

Op eigen initiatief hebben zij diverse inzamelingsacties gehou-
den, waaronder: een sponsorloop, een flessenactie en het
wassen van auto’s.

Dit leverde een bedrag op ver boven hun verwachting,
namelijk € 1.171,42.

Op maandag 13 juli 2015 hebben ze dit bedrag door de
Burgemeester van de gemeente Beek laten overhandi-
gen aan de medewerkers van het Rode Kruis.

Deze waren zeer dankbaar voor de bijdrage en de bur-
gemeester complimenteerde de kinderen voor hun lief-
dadigheid en inzet.

Nepal Actie

Marktstraat 30 - Beek

Bij besteding van € 45,- of
meer op het totale RITUALS
assortiment, ontvangt u 

GRATIS een
COOLING SUN CARE SET

t.w.v. € 22,50
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Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn  Astrid Vermeulen en  Henk Bego
en zijn de Ouderenwerkers bij  Partners
in Welzijn in de gemeente Beek. In deze
functies  zijn we  o.a. verbonden aan het
Wijksteunpunt Beek dat in  Zorgcentrum
Franciscus gevestigd is.  
Een Wijksteunpunt is een voorziening
waar ouderen en mensen met een be-
perking terecht kunnen voor informatie,
advies, ondersteuning en ontmoeting.
Twee organisaties op het gebied van
welzijn en zorg  (Vivantes en Partners en
Welzijn) en de gemeente Beek werken
binnen dit  wijksteunpunt samen om een
divers aanbod van diensten en activitei-
ten aan te kunnen bieden. 

Wijksteunpunten maken  een belangrijk
deel uit van  het ouderenbeleid van de
gemeente Beek. De Wijksteunpunten
moeten het mee mogelijk maken dat ou-
deren uit de buurt en mensen met een
beperking in staat gesteld worden zo
lang mogelijk zelfstandig  te kunnen blij-
ven wonen in hun eigen woonomgeving
en deel te nemen aan de samenleving. 

Naast het wijksteunpunt Beek begeleidt
Partners in Welzijn ook nog andere pro-
jecten voor Ouderen in  Beek. Projecten
als Maatjescoach, Administratieve Be-
geleiding en Ondersteuning, Interesse-
bank, Mantelzorg Ondersteuning, Veilig-

heidscheck in woningen
en project Ouderen-
adviseurs.  

Voor meer informatie en
foldermateriaal  over deze
projecten kunt u natuurlijk
in het Wijksteunpunt Beek
terecht.

Daarnaast biedt het Wijksteunpunt Beek
ouderen ook de mogelijkheid om andere
mensen te ontmoeten en samen een
kopje koffie  te drinken, een praatje te
maken of de krant te lezen.

Informatie en advies

Twee maal per maand in de even weken
op woensdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur  kunt u in het Wijksteunpunt
Beek terecht. Tijdens deze inloop is er
een medewerker aanwezig die eventue-
le vragen kan beantwoorden en u de
weg naar de juiste instantie  kan wijzen.
Ook zal er regelmatig een instantie, or-
ganisatie of vereniging aanwezig zijn
om u te informeren over hun aanbod,
denk hierbij bijvoorbeeld aan het Steun-
punt mantelzorg Westelijke Mijnstreek,
ouderenadviseur, plaatselijke  ouderen-
organisaties etc. 

Verder kunnen er ook themabijeenkom-
sten gehouden worden over onderwer-

pen als: Valpreventie; Veiligheid in en om
het huis, filmvertoning  enz.  

De startdatum zal woensdag 5 augustus
a.s. zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur.  

Uw vraag? 

De samenwerkende organisaties  willen
graag  inspelen op uw behoefte. U wordt
dan ook uitgenodigd om uw vragen en
ideeën ten aanzien van thema’s, activi-
teiten aan ons door te geven.
Laat ons vooral weten waar u behoefte
aan heeft, wij spelen er heel graag op in!

Locatie

Het Wijksteunpunt Beek is gevestigd in
Zorgcentrum Franciscus,
Om de Toren 1, 6191 KZ te Beek. 

Wijksteunpunt Beek

De trekking van de loterij werd verricht
op maandag 3 augustus j.l. door Notaris
Mr. J. Pas. 

Hierbij zijn de volgende prijzen gevallen:

1e prijs op lot nr. 1075
2e prijs op lot nr. 0002
3e prijs op lot nr. 0730
4e prijs op lot nr. 2156
5e prijs op lot nr. 0847
6e prijs op lot nr. 1223
7e prijs op lot nr. 2436
8e prijs op lot nr. 1734
9e prijs op lot nr. 2629

10e prijs op lot nr. 0136

Prijswinnaars kunnen contact opnemen
met de Sef Mullens, tel 046- 4376703.

Deze uitslag is onder voorbehoud van
typefouten.

Uitslag loterij
donateuractie 2015 van
de Koninklijke Harmonie

St. Caecilia BeekIVN Spau-Beek
Zondag 18 oktober

Paddenstoelen excursie
Paddenstoelen worden wel de bloemen van de herfst genoemd. Dat klopt niet he-
lemaal ! Er zijn heel wat soorten die alleen in de winter of in het voorjaar verschij-
nen. Slechts weinigen weten dat er ruim 4000 soorten 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  kennis
maken met de vele facetten van het paddenstoelenrijk. Aan de orde komen o.a.
de kleuren- en vormenrijkdom, functie, geneeskrachtige werking,   eetbaarheid,
giftigheid en de magie erom heen.

Houd de lokale bladen in de gaten en raadpleeg regelmatig onze website.
Toegang is gratis.

Aanvang10.00 uur.

Adres: Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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

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

VRIJWILLIGER BIJ DE 
BRANDWEER

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

JEUGDBRANDWEER 

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

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

Deze maand: KLUSSEN IN EN OM HUIS.

Uw gereedschap

Goed gereedschap is het halve werk.
Gebruik het juiste gereedschap voor de
juiste klus en zorg ervoor dat uw ge-
reedschap in goede conditie is. 

Gereedschap huren?

Natuurlijk hoeft u niet alle gereedschap-
pen zelf aan te schaffen. U kunt ze ook
huren, samen met de bijbehorende be-
schermingsmiddelen. Een professionele
schuurmachine of een afstoomapparaat
voor behang maken de klus een stuk
makkelijker. Lees wel eerst hoe u het
apparaat gebruikt. Stoom is bijvoor-
beeld zeer heet en kan bij verkeerd ge-
bruik lelijke brandwonden veroorzaken.

Rol kabelhaspels helemaal af!

Het is zeer verleidelijk om een kabelha-
spel maar gedeeltelijk af te rollen. Het
lijkt misschien een hoop moeite voor
niks, maar kabelhaspels moeten bij ge-
bruik altijd helemaal worden afgerold.
Als u dat niet doet, kan de warmte van
de kabel niet worden afgevoerd en kan
de haspel oververhit raken en gaan
branden. 

Zorg voor voldoende groepen
Sluit nooit teveel apparaten aan op één
groep. Als de stop springt, valt alles te-
gelijk uit. Bovendien kan het leiden tot
overbelasting en oververhitting. En dus
tot kortsluiting.

Snoer kapot?
Een kapot elektriciteitssnoer kan kort-
sluiting en daarmee brand veroorzaken.
U kunt het snoer dus het beste (laten)
vervangen.

Klussen met hitte

Bij solderen, verf afbranden of dakdek-
ken komt veel hitte vrij. Zorg daarom
voor een veilige situatie. 

De volgende tips helpen daarbij:

Solderen en lassen
• Gebruikt u een gasfles? Houd deze

dan altijd rechtop. Anders kan er
vloeibaar gas ontsnappen. Dat kan
een steekvlam veroorzaken. 

• Zorg ervoor dat geen brandbaar 
materiaal in de omgeving van de
werkplek ligt. 

• Soldeer of las alleen op een 
hittebestendige ondergrond. 

• Draai de afsluiter altijd dicht als u het
apparaat even niet gebruikt. 

Verf afbranden
• Gebruik liever een elektrische 

verfföhn dan een gasbrander. 
Een gasvlam is erg heet, waardoor
losgekrabde verfbladders snel vlam
vatten. Komen ze bijvoorbeeld tegen
de gordijnen of onder de dakpannen
dan zijn ze - voordat u het door heeft
- het begin van brand. 

• Werkt u met een gasbrander? 
Houd dan water en een natte doek 
bij de hand om smeulende plekken
direct te doven. 

• Gaat u binnenshuis verf afbranden?
Ventileer goed en maak het vertrek zo
leeg mogelijk. 

• Ga met een verfbrander geen wanden
of plafonds met schrootjes te lijf. 

• Pas op voor eventuele isolatie die in
de wand is verwerkt. Kieren, spleten
en hout zorgen voor zeer brandge-
vaarlijke situaties. 

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

er aan de hand is.

Geef de naam,  adres,  en
plaats door waar de brand is,

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

waarschuwt. 

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Dit jaar is de elfde editie van het
festival Baeker Blues Side en 
tevens de LAATSTE op 
zaterdag 17 oktober a.s.! 

We blijven wel actief als Stichting
Baeker Blues Side maar in een ander
jasje. Onze dank gaat dan ook uit naar al
die trouwe fans welke ieder jaar ons fes-
tival hebben bezocht. 
Voor de laatste editie hebben we weer
een mooi en gevarieerd programma sa-
mengesteld. 

We zullen maar zeggen: kom allen
genieten van dit laatste festival. 
We gaan er en feestje van maken!!!

We beginnen de avond met Reno’s
Rumble. Deze Nederlands Limburgse
Bluesband, geformeerd rond de geta-
lenteerde mondharmonicaspeler en zan-
ger Reno Shariff, speelde op diverse ca-
fé’s en fesivals. 
Helaas spelen ze bij ons hun laatste op-
treden. Dus wil je ze nog zien, kom dan
naar Beek en mis het niet.

Als tweede band op het podium hebben
we The Mentulls; drie jonge progressie-
ve bluesrockers uit de UK. 
Alls songs worden door het trio (Andrew
Pipe, Jamie Pipe en Nick Colman) ge-

schreven en hun invloeden variëren van
Gary Moore, Toto en Cream tot Genesis
en Wishbone Ash. Krachtige muziek,
maar toch melodieus met blues door-
drenkte rock en unieke stijl door Jamie’s
ongewone, maar effectieve manier van
spelen op de keyboards.

We sluiten af met vette boogie uit België
van Boogie Beasts. 

Dynamisch, soms tranceachtige blues,
ongepolijst en gepassioneerd!
Hun geluid sluit zich aan bij invloeden
als T-Model Ford, R.L. Burnside, Cedell
Davis, Howlin’ Wolf, John Lee Hooker en
zelfs The Black Keys. 
Kortom Boogie Beasts staat voor ener-
gieke “alternative boogie beats”!

Let’s Boogie!

Tijdens af- en opbouw zal Little Boy and
Nightingale ft. Johnny Roscoe muzikaal
invullen. Little Boy aka Wouter Verhelst
en Johnny Roscoe zijn lang geen onbe-
kenden meer op ons festival. 
Nu zullen ze hier samen met Nightingale
aka Ilse Van Dooren gepassioneerd hun
blues en rock’n’roll verkondigen. 
Een breed repertoire, met ook vertolkin-
gen van Kim Wilson, Randy Newmann,
BB King, John Hiatt, Bonnie Raitt,
Townes van Zandt, Eric Clapton, Bruce
Springsteen, Southside Johnny, Johnny
Cash etc.
Kortom, blues, swingen rock’n’roll,
country, rock uitgevoerd op akoestische
gitaar, mondharmonica, percussie en
een aangename stem van Ilse Van
Dooren.

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

Kijk hiervoor op https://www.face-
book.com/BaekerBluesSide?ref=hl 
of www.baekerbluesside.nl 

Programma de elfde en laatste editie
Baeker Blues Side

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

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

of op afspraak: telefoon 06-284 585 33

Nicole Stassen, Handelsweg 39, 6163 AJ Geleen

TIP!! !
Bel voor een afspraak om te

komen shoppen met je
vriendinnen buiten openingstijd

en ontvang een
tegoedbon van 10% van
de gerealiseerde omzet
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Op zondag 11 oktober aanstaande zal
voor de vierde maal het BBO toernooi
plaatsvinden van BCG Beek.

Badminton heeft een enigszins “suf”
imago. Wat over en weer spelen met een
shuttle en een racket en dat zou dan een
sport moeten heten? Wij nodigen alle
bewoners van Beek en omstreken uit
om eens in levende lijve te komen erva-
ren dat het in het echt toch wel eventjes
een beetje anders is. Badminton kan
een zéér intense calorie-verbrander zijn.
Shuttles halen snelheden van over de
300 km per uur en een geoefende bad-
mintonner accelereert sneller dan een
Ferrari. Een stevig partijtje “knokken” op
een badmintonveld is topsport.

Het BBO toernooi is een toernooi voor
iedereen die wil ervaren wat badminton
inhoudt. Iedereen vanaf ongeveer 8 jaar
kan meedoen, of je al eens hebt gebad-
mintond, of nog nooit een racket in het
echt hebt gezien, dat maakt niks uit.
Ook een lichamelijke beperking hoeft
geen beperking te zijn om te kunnen
badmintonnen. Iedereen is welkom, het
gaat absoluut niet om de prestaties, we
willen er met zijn allen een gezellige en
sportieve dag van maken. Er wordt ge-
speeld in poules, waardoor iedereen on-
geveer evenveel wedstrijden kan spelen.

Bij de samenstelling van de poules zal er
met zoveel mogelijk factoren (leeftijd,

badmintonervaring, lichamelijke beper-
kingen etc.) rekening worden gehouden.
Afhankelijk van het aantal deelnemers
wordt er enkelspel of dubbelspel ge-
speeld.

Waar: Sporthal de Haamen 
(in de nieuwe hal)

Wanneer: 11 oktober 2015
Tijdstip: van 10.00 tot 15.00 uur

Wie de uitdaging aandurft en zin heeft in
een gezellig partijtje badminton kan zich
vanaf nu aanmelden? Aanmelden kan
via het aanmeldingsformulier op onze
website www.bcgbeek.nl of door een
mailtje te sturen naar:
toernooi@bcgbeek.nl
Hier kunt u ook terecht voor meer infor-
matie. Meedoen is geheel gratis en vrij-
blijvend. 
Rackets en eventueel sportrolstoelen
kunnen we in bruikleen geven, mits u dit
vermeldt op het inschrijfformulier.

Tevens zal tijdens het BBO toernooi de
Hannie Bijen Bokaal worden uitgereikt
aan iemand binnen onze vereniging
die zich op een speciale of bijzondere
wijze voor de vereniging heeft ingezet.

Nieuwe leden altijd welkom

BCG Beek staat altijd open voor nieuwe
leden. Iedereen mag drie keer gratis en
vrijblijvend komen spelen. Nieuwe leden

kunnen, als ze dat wensen, meteen in-
stappen in de senioren recreantentrai-
ning. Junioren spelen altijd onder bege-
leiding, maar ook zij kunnen op ieder
moment instappen. Aanmelden van te-
voren is wenselijk. Als u zich aanmeldt,
weten onze begeleiders dat ze u kunnen
verwachten. Zij houden er rekening
mee, zodat ze u te woord kunnen staan,
zonder dat dit ten koste gaat van de
aandacht voor de andere spelers.

Junioren trainen in de Haamen (nieuwe
zaal) op dinsdag- en donderdagavond
van 18.30 tot 19.30 of 20.00 uur (afhan-
kelijk van het niveau/leeftijd). Senioren
spelen op beide dagen vanaf circa 20.00
tot 21.30 uur. 

Voor meer informatie of als u geïnteres-
seerd bent om eens te komen kijken of
meespelen: kijk op onze website
(www.bcgbeek.nl) of stuur een berichtje
naar de ledenadministratie 
(ledenadministratie@bcgbeek.nl)

Badmintonnen voor iedereen

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

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

Uw adres voor 
nieuwe- & 
gebruikte 

scootmobielen!
Rollators

vanaf 49,-Scootmobielen
vanaf 350,-

Rolstoelen
vanaf 159,-

Wij leveren ook service aan huis!
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De scholen zijn weer begonnen. Overal zien we dat langs en over wegen hangen.

Een aantal jaren geleden begonnen de scholen ook al, maar dan zonder deze waarschuwingen voor het verkeer. 
Dat was toen ook nog niet zo nodig, men lette vanzelf misschien al meer op elkaar.

Op de foto die we deze maand plaatsen was de school in ieder geval ook al begonnen.
Wat een plaatje en wat een verschil met 2015. Hoeveel jaren zitten tussen deze opname en nu? Wie weet het? 

Waar zijn de kinderen van toen gebleven? Wie wist hun in deze formatie te plaatsen?
U ziet het, alleen maar vragen. Als u antwoorden weet vernemen wij dat graag op onderstaand adres. 

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.

  Wie  kent  Wie Aflevering 116

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

september 2015 NB no. 8:Layout 1  27-08-2015  07:38  Pagina 31



32

De agenda van vandaag heeft niet min-
der dan 17 punten, waar bij het meren-
deel ‘onder de hamer vallen’. 
Het agendapunt onder nr. 8 vaststellen
transformatieplan sociaal domein ge-
meente Beek, agendapunt nr. 11 Sub-
sidie overkapping schietbanen HBS
L’UNION en als derde agendapunt 16
afscheid raadslid Schwillens, CDA
fractie, zijn eigenlijk de drie punten die
de hamer ontlopen. We beginnen met het
eerstgenoemde. Zoals misschien bekend
vallen in de toekomst de uitvoering van
diverse sociale wetgeving onder de
taken van de Gemeente. Het zijn niet de
minste die de Overheid op het bordje van
de Gemeente gelegd heeft. Wat te zeg-
gen van de AWBZ/ Wmo, de jeugd en de
Participatiewet die per 1 januari 2015
door de Gemeenten moe(s)ten worden
uitgevoerd. Onder leiding van de verant-
woordelijke wethouder zal er een eigen
Transformatieplan plan, zeg maar, een
‘plan de campagne’ gemaakt moeten
worden en eventueel breed te overleggen
met Gemeenten om niet zelf een voor alle
zaken een ‘nieuw wiel uit te vinden’.
Het College heeft bij het Transformatie-
plan besloten in te steken op een drie-
tal pijlers, te weten 1: Participatie en

eigen zorgkracht in de samenleving 2:
wijkgericht werken 3: vernieuwing en in-
novatie van professionele dienstverle-
ning. De VVD fractie wenst voor de
kwetsbare inwoners adequate voorzie-
ningen, eigenlijk voor alle inwoners en
stelt dat in het Transformatieplan ‘wat
doen we’ meer aandacht krijgt dan ‘hoe
doen we dat’. PB staat achter de inhoud
van het plan met de opmerking dat het
Centrum voor jeugd en gezin voor alle
leeftijden moet gelden. BBB- NDB vindt
het een goed plan en is tevreden dat nie-
mand in de kou blijft staan. Zij willen ech-
ter de voorzieningen naar de gemeente
kernen brengen en niet alleen centraal le-
veren. CDA geeft aan dat het niet alleen
over een  “hoe vraag” moet gaan maar
ook over de “wat vraag”. De wethou-
der gaat in op de opmerking  “kwetsbare
inwoners met problemen” en geeft een
kort inzicht in de start van oplossing in
deze met een Engelse variant; “What is
the matter” in oplossende sfeer gevolgd
door “What matters You?” ook is hij min
of meer trots dat de gemeente Beek een
Commissie Sociaal Domein heeft die in
dit gremium ontzettend veel werk heeft
verricht. Ook zegt hij toe aan BBB-NDB
om eventuele voorzieningen terug te

brengen naar de kernen. Het agendapunt
wordt aangenomen. Punt 11 is de sub-
sidie voor de overkapping van de
combinatie HBS l ’Union, HBS Oranje.
De fractie CDA vindt een bedrag van
€ 35.000, - een groot bedrag en eigenlijk
ook een verkapte subsidie aan de hand-
boogschutterij. VVD vraagt waarom
Beekse sporters met een beperking naar
Sittard gaan en niet bij L’ Union schieten.
De wethouder geeft aan dat er geen
sprake is van een fusie, alleen een ge-
deeld accommodatie  gebruik. 
Na enige discussie wordt het agenda-
punt met 9-7 aangenomen. 

Het derde belangrijke agendapunt 16,
is dan het afscheid van Rob Schwil-
lens van de CDA fractie die na ruim 12
jaar de Gemeenteraad verlaat. Van 2003
tot 2013 was hij ondermeer fractievoor-
zitter van de CDA fractie. 
Voor deze staat van dienst ontvangt hij
uit handen van de burgemeester een Ko-
ninklijke onderscheiding in de vorm van
lidmaatschap in de orde van Oranje –
Nassau. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt
hierna de vergadering gesloten.

Tribunes Plebes XVI-VII- MMXV         George Stevens
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Op dinsdag 21 juli jl. heeft Stichting
De Haamen, beheerder van onder an-
dere het zwembad in het gelijknami-
ge sportcomplex, het keurmerk Veilig
& Schoon ontvangen. 
Het Keurmerk Veilig & Schoon geeft
aan dat het goed zit met de veiligheid
en de hygiëne in zwembaden.
Bovendien voldoen de zwembaden
aan bovenwettelijke eisen, zoals een
toezichtplan, bekwaam en herken-
baar personeel, een schoonmaakplan
en een protocol voor de afhandeling
van klachten. 
Het keurmerk wordt uitgegeven door
de Stichting Zwembadkeur.

Voor het verkrijgen van dit keurmerk is de
organisatie van zwembad De Haamen 
heringericht en zijn de werkzaamheden 
geüpdate. 
Alles is gedocumenteerd en gearchiveerd,
waarmee zij nu voldoen aan de criteria die
het keurmerk voorschrijft. 
Deze criteria omvatten de wettelijke 
voorschriften voor zwembaden (bijv. brand-
veiligheid, een legionella beheersplan, een
calamiteiten- en ontruimingsplan, etc.),
maar ook punten op het gebied van 
personeel (bekwaamheid, ARBO beleid,
etc.) en hygiëne (schoonmaakplan, HACCP
in de Horeca, etc.).

De Haamen in bezit van het keurmerk Veilig & Schoon

Woensdag 
23 september 

is de opening van
ons nieuwe verenigingsjaar. 

Deze wordt om 19.00 uur begonnen met
een Eucharistieviering in de St. Marti-
nuskerk en daarna gaan we naar
,,’t Auwt Patronaat” waar de leden,
onder het genot van een kop koffie en
een stukje vlaai kunnen bijpraten over
de afgelopen vakantie. 
Na de pauze zal Maria Bonten de leden
wegwijs maken in alles wat met rozen en
geuren te maken heeft. 
Dit is een besloten avond en alleen toe-
gankelijk voor de leden.
Ons jaarthema is:
“Ook jij bent welkom”.

Lid worden van onze vereniging kan ie-
dereen, personen van alle gezindten en

van jong tot oud. 
Het programma wordt hierop afge-
stemd. 
De lezingen gaan over boeiende onder-
werpen met als thema’s: kunst, natuur,
cultuur, muziek, politiek, gezondheid. 
Er is voor elk wat wils. 
Deze lezingen kunnen door iedereen be-
zocht worden, ook als je geen lid van de
vereniging bent. Je betaalt dan een klei-
ne bijdrage. 
De lezingen worden gehouden op
woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30
uur in ’t Auwt Patronaat. Op welke avon-
den de lezingen zijn vindt u in de evene-
mentenkalender van de Nuutsbaeker. 
Voor de leden worden er ieder jaar enke-
le excursies gepland.

Gezelligheid neemt ook een belangrijke
plaats in. Onze vereniging heeft een
aantal clubs, met ieder hun specifieke

invulling zoals bridgen, wandelen, gym-
men, schouwburgbezoek om een paar
te noemen. Fijn is het elkaar in groeps-
verband beter te leren kennen en vriend-
schap te sluiten.
De contributie bedraagt 30,00 per jaar.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

We nodigen u uit om een van onze 
bijeenkomsten te bezoeken.

Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot mevr. Leny Hoffmann,
Haardboomstraat 1, 6191 EL  BEEK,
tel.: 046 – 850 21 57
mevr. Els Vroemen, O.d. Hoogen Boom 5,
6191 PE  BEEK, tel.: 046 – 437 74 93
mevr. Margje Coumans, Gebergastr. 8,
6191 TK  BEEK, tel.: 046 – 437 03 30.

We hopen u op een van onze bijeen-
komsten te mogen ontmoeten. 

Katholiek Vrouwengilde afd. Beek
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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

BRANDWEER ZUID-LIMBURG
POST BEEK

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

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

VRIJWILLIGER BIJ DE 
BRANDWEER

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

JEUGDBRANDWEER 

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

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

WAT TE DOEN NADAT U BRAND HEEFT GEHAD.

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

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

Professionele hulp
Het is logisch dat een brand indruk
maakt. U kunt er de eerste tijd flink door
ontdaan zijn. Soms is de impact echter
zo groot, dat praten met familie en vrien-
den niet afdoende is. Wij raden u in dat
geval aan om contact op te nemen met
uw huisarts. Die kan u doorverwijzen
naar mensen die zijn opgeleid om u te
begeleiden in uw verwerkingsproces.

Direct na dat u brand heeft gehad waar-
schuwt de brandweer Salvage voor u,
uitleg over wat Salvage voor U doet staat
hieronder beschreven.

Stichting Salvage
Meteen na het blussen van de brand, 
kan de brandweer Stichting Salvage voor
u inschakelen.
Stichting Salvage is opgericht door de
gezamenlijke Nederlandse brand-
verzekeraars om na brand verzekerden
én niet-verzekerden tot maximaal 24 uur
kosteloos bij te staan.
Na meldingen door de brandweer stuurt
de alarmcentrale van Salvage een 
coördinator naar u toe. Dankzij een dicht
netwerk is de coördinator meestal binnen
een uur bij u. 
De Salvagecoördinator helpt u bij de 
eerste emotionele verwerking en het
nemen van de juiste rationele 
beslissingen, zodat u verder kunt.

Samenvattend:

Brandweer schakelt stichting Salvage
voor U in.

Wat moet U zelf doen;

Doe de verzekering zo snel als mogelijk
inschakelen ook in het weekend.
Deze kan U mogelijk ook nog voorzien
van advies want brand is al erg genoeg.

BRANDWEER BEEK
SPORTLAAN 1, 6191 XC BEEK

Tel: 088-4507292 / 06-50281061
NOODGEVALLEN: 112
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Onderwerp: “KBO goes Opera”
Docent:  De heer Maurice Wiche

Data: donderdag  24-9, 1-10, 8-10, 15-10, 22-10 ’s morgens van 10-12 uur
Locatie: Soosgebouw, Molenstraat 158 te Beek

Kosten: bij 20 deeln. € 25,- en bij 25 deeln. € 20,- (ook niet-leden zijn welkom)

In een opera komt alles samen: muziek, beeld en poëzie. Het is het medium bij uitstek
waarin meerdere zintuigen geprikkeld worden. Het is een van de meest populaire
genres dat voor uitverkochte zalen, eindeloos bravogeroep, en geroerde harten zorgt. 
We doen een ferme greep uit het repertoire en stellen iedere les één meesterwerk
centraal. Aan de hand van boeiende luister- én kijkfragmenten passeren essentiële
zaken de revue. We doorgronden de plot en laten ons verwonderen over de ensce-
nering. Samen proberen we dieper door te dringen in de kern van het kunstwerk.
Louter topproducties komen aan bod.

In volgorde zijn dat:

Les 1. Dvorak: Rusalka: Een adembenemend sprookje op muziek,
deels naar het verhaal van de kleine zeemeermin van Hans Christiaan
Andersen.

Les 2. Puccini: Tosca: Een hartverscheurende psychologische
thriller. Hoever moet het komen voordat een sterke vrouw haar belager
vermoord, en vervolgens de hand slaat aan zichzelf?

Les 3. Donizetti: ‘l’Elisir d’amore: Onvervalst belcanto. 
Het verhaal is flinterdun, maar de muziek zo betoverend als een 
liefdesdrank.

Les 4. Wagner: der fliegende Holländer: 
Alleen de liefde van een onschuldige vrouw kan een

ronddolende schipper van zijn vloek verlossen. Meeslepend stuk op
het snijvlak van realiteit en onwerkelijkheid.

Les 5. Een themales: jazz-invloeden in de klassieke muziek. 
Zo kunnen we de cursus lekker luchtig afsluiten. 

Aanmelden vóór 20 september a.s. 
bij R. Kiers  tel: 046 - 437 33 47  e-mail: roel.kiers@gmail.com 

Het bestuur KBO-Afdeling Beek (Ouderenbond)

Openbare repetitie
Gemengd Koor
Neerbeek.

Op dinsdag 
29 september houdt
het Gemengd Koor Neerbeek een
openbare repetitie.

Op dit moment beleven ongeveer 60 en-
thousiaste zangers en zangeressen elke
dinsdagavond van 20.00-22.00 uur veel
plezier aan het instuderen van een grote
variëteit aan muziekstukken. 
Dit zijn veelal moderne en populaire wer-
ken, maar ook licht klassiek en religieus
staan soms op het programma. 

Een kleine greep uit het huidige reper-
toire: Calm after the storm, Barbara Ann,
You raise me up, Oh happy day, Go like
Elijah, Welkom in Limburg, Veer haute
saame, Mergraote, Canta Libre, Veld-
boeket, Baba Yetu, Otsje Nasj, Tibie
Paiom. Selecties uit het ruime repertoire
worden ongeveer 4 keer per jaar in op-
tredens en concerten naar buiten ge-
bracht.

Ook organiseert het koor jaarlijks een
kerstmarkt en voor de leden en partners
een uitstapje of feestavond. 

Om de kas te spekken is er ook nog
jaarlijks een donateuractie.

Behalve het gezamenlijk musiceren zijn
enthousiasme en vriendschap de be-
langrijkste kenmerken van het koor.

Kort samengevat: 

Gemengd Koor Neerbeek is een 
gezellig koor waar mensen 
plezier in het zingen hebben en de
saamhorigheid groot is.

Heeft dit alles uw interesse gewekt?

Kom dan naar de openbare repetitie op
dinsdag 29 september in gemeen-
schapshuis Oos Heim in Neerbeek.

De koffie (of iets anders) staat klaar!

Meer informatie is te vinden op onze
website: 
www.gemengdkoorneerbeek.nl

KBO Beek Muziekcursus 2015 Gemengd Koor
Neerbeek

meer dan zingen alleen!

Het bridgen vindt plaats in het 
gemeenschapshuis “Oos Heim” te
Neerbeek.

Aanvangstijd: 13.30 uur
Inschrijving: 13.15 uur
Inschrijfgeld: € 1,00

De leiding van deze 
middag is in handen van
Wedstrijdleider 
Wilma Limpens-Kusters.

Dit bridgen vindt plaats in een
ontspannen sfeer met na afloop de 
uitslag die u desgewenst per e-mail
thuis kunt ontvangen.

Bridgen op de dinsdagmiddag
Heeft u geen partner?

Ook dan bent u welkom,
wij koppelen ter plaatse.
Loop gewoon eens 
vrijblijvend binnen.

Organisatoren:
Adri Hellenbrand, Aldenhofstraat 38,
Neerbeek, tel. 046 - 437 72 24, 
e-mail: adri.hellenbrand@gmail.com
Wilma Limpens-Kusters, Keulsteeg 23,
Neerbeek, tel. 046 - 437 33 33, 
e-mail: w.kusters@onsmail.nl

Neem eens een kijkje op onze website:
http://neerbeeksebridgeclub.123website.nl/
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Alle tandzorgspecialiteiten 
onder één dak

☎
Telefonisch kunt u ons bereiken via nummer:

      088 500 21 00
(Lokaal tarief)

Tandartsen

Orthodontie

Mondhygiënisten

Tandprothetici

Tandtechnici

Implantologen

Bezoek onze nieuwe website:

www.houbenmondzorg.nl

SITTARD-GELEEN
Zorgboulevard
Orbis Medisch Centrum

6162 BG Sittard-Geleen

BEEK
van Sonsbeecklaan 3a
6191 JL Beek

MAASTRICHT
Prof. Pieter Willemstraat 21-23
6224 CC Maastricht

www.houbenmondzorg.nl
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De gemeente Beek heeft in de kernen Genhout en Geverik
bordjes geplaatst die wijzen op de zogeheten 
‘buurtpreventie-app’, een WhatsApp-groep die buurtbewoners
in de betreffende kernen in het leven hebben geroepen om 
elkaar te informeren over veiligheidskwesties.

De preventie-app moet een veilige en leefbare buurt bevorderen,
doordat buurtbewoners verdachte situaties direct met elkaar 
kunnen delen. 
De gemeente heeft gefaciliteerd in het plaatsen van bordjes, die
wijzen op het bestaan van de WhatsApp-groep.

Burgemeester Ralf Krewinkel: 
“Als gemeente juichen we initiatieven van bewoners om de
buurt veiliger te maken toe. Veiligheid is immers niet alleen 
een zaak van de politie en gemeente, maar van ons allemaal. 
Met het plaatsen van bordjes, hopen we dat het effect van 
de WhatsApp-groep en daarmee de veiligheid in de kernen 
toeneemt.”

Gemeente ondersteunt buurtpreventie-
initiatief Genhout en Geverik met bordjes

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

11e jaargang nr 8 (september )1985

….. Een minder prettig bericht prijkt op de voorpagina. 
Het is een In Memoriam voor pastoor Giel Heijnen. 
Op dinsdag 10 september overleed hij op 69 jarige leeftijd.
In 1940 werd hij priester gewijd, en na diverse 
omzwervingen in Limburgse parochies, kwam hij in 1969
in Beek terecht. In 1983 ging hij in emiritaat.

….. Eindelijk werd gestart met de aanleg van een 
multi-funktioneel centrum in Spaubeek. Het gebouw dat
tot 1975 een lagere school was deed hierna dienst als 
gemeentehuis. Het zal nu ten goede komen aan de vele
Spaubeekse verenigingen.

….. En Theo van Winkel neemt ons mee naar de Molenberg
en vertelt ons alles over de Mariakapel. 
Op initiatief van kapelaan Willems maakte architect
Paumen de ontwerpen. Alhoewel de kapel eigendom is
van de St. Martinusparochie, maar de verzorging werd
toch overgelaten aan de buurt Molenberg. Als werkster
van het eerste uur zorgde mej. M. Maassen voor de kapel.
Ook in die tijd was de kapel onderhevig aan 
baldadigheid en diefstal. Brandstichting, kaarsen en ruiten
vernielen, offerblokken stelen zijn veel voorkomende 
baldadigheden.

….. En nu weer een laureaat op het WMC in Kerkrade. 
De mandolineorkestvereniging “Crescendo” werd winnaar
van het festival van mandoline-orkesten. En dat in de 
superieure afdeling met 107 van de 120 te behalen punten.
Alles onder leiding van dirigente Miriam Wouters-Martens.

….. Uitvoerig wordt het boek “Geverik” uit de serie wat Baek
os Bud belicht. Elke woning, en haar bewoners worden

onder de loep genomen. Dus het zal de moeite waard
zijn. Is uw intersse gewekt? Voor 10 gulden 50 kunt u het
weten.

….. In een groot artikel wordt de nadruk gelegd op de 
ouderenzorg. Alle aspecten komen ter sprake. 
De Federatie van de bonden van ouderen in de gemeente
Beek hanteert de slogan: Ouderen voor ouderen. Zij wil
zich sterk maken om door samenwerking de vele 
ouderen-problemen en moeilijkheden op te lossen.

….. En weer een parochieherder vierde zijn 40 jarig jubileum.
Het was de pastoor van Neerbeek J.P. Bindels.

….. Wist u dat er toch nog huisslachtingen zijn. Maar wel
eerst aanmelden.

….. De eerste kennismaking met het straattheater in Beek is
gunstig verlopen. De act door “Groep Bankmanagers” uit
Denemarken werd uitgevoerd op een hoek op de markt.
Op woensdagmorgen kon het winkelend publiek genieten
van deze crazy-comedy. Een mengeling van toneel, 
muziek, slap-stick en goochelen.
Dit experiment is volledig geslaagd. Voortzetting is 
mogelijk als zich sponsoren gaan melden.

….. De APK keuring wordt ingevoerd. Alle auto’s  ouder dan 
3 jaar moeten gekeurd worden. De kosten hiervoor 
bedragen 50 gulden.

….. De muziekschool begint een nieuw cursusjaar.
Gemotiveerd muziek maken is een weldaad voor de
mensheid en voor het individu. 
Beekenaren, maak muziek.....

Do, re,  mi en meer
tot de volgende keer.
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Ook Beek viert de 
jaarlijkse internationale
dag van de ouderen.

De federatie bonden van
ouderen Beek, bestaande
uit de KBO Beek, KBO
Genhout, Ouderenvereniging
Neerbeek en ouderenvereni-
ging Spaubeek, organiseren

ook dit jaar op  1 oktober een feestelijke bijeen-
komst voor alle 55 plussers van Beek. 
Zij krijgen hierbij een ruggesteuntje van Gemeente
Beek en het Fonds van Sociale Instellingen.

Het gebeuren zal plaatsvinden in het ASTA cultuur
centrum aan de markt in Beek. De middag start om
14.00 uur met een gebruikelijke opening en infor-
matieve inleiding door wethouder Thijs van Es.

Hierna volgt een gezellig samenzijn met zang, dans
en muziek, waaraan medewerking wordt verleend
door lokale en regionale artiesten, Diana Lovely,
Carolien, Country-line dancing, Denise en
Ritchie en Richtig Rex.

Er is ruimte gemaakt voor hen die een dansje willen
wagen.

Het festijn zal rond 17.00 uur afgelopen zijn. 
De toegang is geheel gratis voor alle 55 plussers
van Groot Beek. (Ook niet leden van een ouderen-
vereniging zijn welkom.)

Donderdag 1 oktober
Dag van ouderen

2015

38

Op dinsdag 6 oktober 2015 organiseert het bestuur van het
damessupporterscomité van Kon. Harmonie St. Caecilia
Beek een dagtocht naar Antwerpen.

Deze stad bruist  van de energie en is daardoor ook één van de popu-
lairste steden voor een dagje weg. Naast de vele bezienswaardigheden
in de historische binnenstad, biedt Antwerpen ook een groot aanbod
aan winkels. 
Hier vind je niet alleen de grote merken en de bekende ketens, maar ook
leuke en speciale winkeltjes en boetiekjes in alle soorten, maten en prijs-
klassen. De taal is vrijwel hetzelfde en je bent er al in anderhalf uurtje !!

Voor ieder wat wils, voor ieder een gezellig dagje samen uit, dus MELD
JE AAN  want vol=vol!

De kosten voor busreis incl groepsverzekering bedragen € 23,-- per
persoon. (ook niet-leden)
Aanmelden (graag na 17.00uur) kan tot en met 18 september 
Angèle Grouwels  06 - 34370329 en Thea Clermons  046 - 4373992

Bestuur Damessupporterscomité Kon.Harmonie St. Caecilia Beek

Dagtocht naar Antwerpen

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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Van 12 januari 2015 t/m 6 maart 2015 heeft
Bevolkingsonderzoek Zuid in Beek het bevolkings-
onderzoek borstkanker uitgevoerd. Voor dit onder-
zoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar uit-
genodigd. 

Er zijn 3.012 vrouwen uit Beek uitgenodigd en er
hebben 2.568 vrouwen deelgenomen aan het on-
derzoek. Dit betekent een opkomstpercentage van
85,3 %. Er zijn 70 vrouwen doorverwezen voor
nader onderzoek, omdat er een verdachte afwijking
is gevonden. Pas na verder onderzoek in het zie-
kenhuis zal blijken of het gaat om een goedaardige
of kwaadaardige afwijking. 
Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in
een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de
kans op genezing. 
Bovendien is vaker een borstsparende operatie
mogelijk.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Resultaten
bevolkingsonderzoek
borstkanker in Beek

Vincentiusvereniging Beek 
Ieder mens telt. Ook U!

De Vincentiusvereniging helpt mensen in nood.
Direct en discreet!

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

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

landelijke vereniging:
www.vincentiusvereniging.nl

17 september Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
18 t/m 21 sept. Beek zwemt voor Serieus Request Zwem4daagse 
18 september “Oktoberfest in September”, een Tiroler Party. Kleingenhouterstraat 42 te Genhout
20 september BoereBlaosFestijn, ein Drei-Lander Fest der Blasmusik. Kleingenhouterstraat 42 te Genhout 
20 september Vriendenviering met Vocaal Ensemble Kerkrade, St. Hubertuskerk Genhout
24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
26 september Multiculturele Dorpsdag in en rondom MFC de Molenberg van 13.00 tot 17.00 uur
26 september Najaarsconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v. Zanggroep Cosi Cantare en Zangkoor Jokola. 

Gemeenschapshuis Neerbeek, aanvang 20.00 uur, toegang is gratis.
26 september Spaubeker back to the 70’s and 80’s Party; Spaubeek uit zijn dak met een superavond; 

M.F.C ’t Raodhoes Musscheberg 101 te Spaubeek
29 september Openbare repetitie Gemengd Koor Neerbeek, Gemeenschapshuis Neerbeek, 20.00 uur. 

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

1oktober Dag van de ouderen in het ASTA cultuur centrum aan de Markt in Beek. Aanvang 14.00 uur
2 oktober Grand Gala vd Buut Mondial Beek organisatie SOBP
3 oktober Café D’n Dobbele Vônck Mosselfeest zvc De Kneeschers
4 oktober Classic Rock Night in Asta, aanvang 18.00 uur 
7 oktober Muziekprogramma met optreden van KVG-koor Sittard en mandolineorkest The Strings, 

aanvang 19.00 uur in Asta Cultuurcentrum, leden € 5,00, niet-leden € 7,50.
9, 11, 16, Toneelvereniging Ons Genoegen “Allein is mèr allein” 
17, 18 oktober Zaal Vroemen Genhout; aanvang 20.00 uur
15 oktober Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
17 oktober Elfde Baeker Blues Side in café Auwt Baek.
18 oktober Baton Rouge treedt op in het Patronaat b.g.v. haar eerste verjaardag
20 oktober       Vriendenviering met Vocaal Groep Zwing Neerpelt, St. Hubertuskerk Genhout
25 oktober 29e Herfstwandeltocht wc Kon. Harm. St. Caecilia Beek
25 oktober Een spetterend concert door Mannenkoor Beeker Liedertafel in samenwerking met 

Dansstudio Marlynes, Mechelen (B). Locatie Asta Cultuurcentrum te Beek, 15.00 uur  
28 oktober 50 jaar sluiting mijnen door Paul Mennens, aanvang 19.30 uur in ’t Auwt Patronaat.
29 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
31 oktober H. Mis voor de overleden leden en leden Canta Libre. Tevens voor het 25 jarig bestaansfeest

van onze vereniging.  Aanvang H.Mis 17.00 uur inde kapel te Geverik.
1 november   Damessupporterscomitè van Harmonie St. Caecilia organiseert een 

Speelgoed-kinderkledingbeurs in het Asta Cultuurcentum van 10.00 uur tot 14.00 uur.
2 t/m 5 nov. Kledingbeurs Damescomité fanfare St. Caecilia Spaubeek
7 november   Kroningsavond van de 64e Lichtkoningin in Asta Beek om 20.30 uur
8 november Roger Wijnen ATB toertocht
11 november Lezing over Ouderenmishandeling door I. Henssen-van Heesch, 19.30 uur, Auwt Patronaat
14 november Café D’n Dobbele Vônck Duitse Avond zvc De Kneeschers                                  
15 november Vriendenviering met Gemengd Koor Crescendo, St. Hubertuskerk Genhout
19 november Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
26 november Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in Wooncentrum Franciscus 19.00 uur
13 december Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek, van 10.45 uur-17.00 uur. Gemeenschapshuis Neerbeek. 

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

organisatie PZV "De Philatelist"
17 december Kienavond Damessup. Kon. Harmonie St. Caecilia Beek, woonzorgcentr. Franciscus, 19.00 uur
19 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in het Elsmuseum Beek, 20.00 uur
20 december Vriendenviering met Per Cantare  uit Schinnen, St. Hubertuskerk Genhout
20 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel, Asta Cultuurcentrum Beek, 20.00 uur
20 december Café D’n Dobbele Vônck Voorverkoop Mansluujzitting zvc De Kneeschers

2016
2 januari 17e Wafeltocht
3 januari Mansluujzitting Mondial zvc De Kneeschers
3 januari Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en Gem. Koor Beeker Koorzang Asta, Beek
13 maart Paasveejaarmarkt Beek
23-24 april Postzegeltentoonstelling in het Asta Cultuurcentrum. ASTA-PHIL 2016 ter gelegenheid van  

het 85 jarig bestaan van PZV "De Philatelist".
12 juni 23e Heuvellandwandeltocht W.C. Caesar

Evenementenrooster 

2015-2016
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

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

E info@gemeentebeek.nl

www.gemeentebeek.nl

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

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00

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

worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,

eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent 

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

incontinentie en leerlingenvervoer.

Na deze gesprekken zal de vertrouwenscommissie in

een besloten gemeenteraadsvergadering twee kandida-

ten voordragen, waarvan de eerste voorkeurs-

kandidaat in het openbare gedeelte van diezelfde

vergadering bekend wordt gemaakt. Dan volgt de

benoeming door de Koning door tussenkomst van

de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksaangelegenheden. Met die 

benoeming is ook duidelijk wanneer de

nieuwe burgemeester zal aantreden. 

Hij begint nadat hij/zij  tijdens een buiten-

gewone raadsvergadering geïnstalleerd is. 

Als alles volgens planning verloopt, zal de voordracht

van de nieuwe burgemeesterskandidaat tegen het einde

van het jaar plaatsvinden.

Uw suggesties of tips zijn welkom!

Heeft u suggesties of tips voor de 

vertrouwenscommissie, die kunnen helpen

de juiste kandidaat te selecteren? 

Dan kunt u deze tot uiterlijk 15 oktober

a.s. doorgeven via

vertrouwenscommissie@gemeentebeek.nl.

Werving nieuwe burgemeester van start
De procedure voor de werving van een nieuwe burgemeester van Beek is inmiddels van
start gegaan. Momenteel kunnen kandidaten op de opengestelde vacature solliciteren bij de
Commissaris van de Koning. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters
van de in de raad vertegenwoordigde partijen, zal vervolgens de gesprekken voeren met de
geselecteerde kandidaten.

Op 25 november 2015 worden voor de derde keer de

jeugdvrijwilligersprijzen uitgereikt. Jongeren kunnen 

worden genomineerd voor deze prijs. 

Voor wie?
Het jeugdlintje is bedoeld voor Beekse jongeren van 

11 t/m 23 jaar. Om een prijs te kunnen krijgen moeten zij

zich inzetten voor anderen (mantelzorg, vereniging, stich-

ting). Denk hierbij aan een inzamelingsactie organiseren,

wekelijks boodschappen doen voor een buurvrouw of 

helpen bij de vereniging.

Ga naar www.gemeentebeek.nl voor de criteria en om een

voordracht te doen.

Wie komt in aanmerking voor de 
Jeugdvrijwilligersprijs?
Heel veel jongeren in Beek doen vrijwilligerswerk. Om het vrijwilligerswerk onder de jongeren
te stimuleren is de jeugdvrijwilligersprijs Beek in het leven geroepen. 
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Inmiddels is aannemer Van Boekel BV gestart met de 

reconstructie van het Onze Lieve Vrouweplein en de 

Labouréstraat. Het Onze Lieve Vrouweplein wordt een

aantrekkelijk parkeerterrein waar gratis lang geparkeerd

kan worden. De inrichting van de Veldekelaan wordt aan-

gepast en de oversteek wordt versmald. Ook het deel van

de Labouréstraat naar het centrum krijgt een aantrekkelijke

inrichting met een watervoerende goot in het midden.

Tevens zal op het grasveld op de hoek van de Dr. Beckers-

straat/Frans Erensstraat een zogenaamde Wadi worden

gerealiseerd om het regenwater van het verharde plein op

te vangen en duurzaam in de ondergrond te laten infiltreren. 

Door deze werkzaamheden zullen in de periode van 

september 2015 tot januari 2016 diverse straten niet of

slechts gedeeltelijk bereikbaar zijn. Houdt u daar bij uw 

bezoek aan dit gebied rekening mee en let op de 

aanwijzingen op de borden.

Op onze website www.gemeentebeek.nl/centrumplan vindt

u nadere informatie over de voortgang en fasering van dit

project.

Centrumplan Beek

Werkzaamheden Onze Lieve Vrouweplein / 
Labouréstraat gestart
Het Centrumplan Beek dient als kader voor de vernieuwing en opwaardering van de openbare
ruimte in het centrumgebied van Beek. Het plan bestaat uit 3 deelgebieden, namelijk omgeving
St. Martinuskerk/Burg. Janssenstraat, omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat en omgeving
Onze Lieve Vrouweplein/Labouréstraat. 

In december van dit jaar valt de 

gemeentegids & kalender 2016 weer bij

alle inwoners in de bus. De kalender zit

boordevol informatie over gemeente-

lijke zaken én interessante weetjes

vanuit de gemeenschap. 

Deze kalender is natuurlijk niet 

compleet zonder uw evenementen. 

Wij horen graag uiterlijk 30 september

2015 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

opgenomen.

Geef bekendheid aan uw evenement
Het spreekt voor zich dat publicatie in de gemeentekalender

voor bekendheid van uw evenement zorgt. Mis deze 

mogelijkheid dan ook niet! Evenementen die voor de 

kalender aangemeld zijn, worden bovendien gepubliceerd

op de online evenementenkalender op

www.belevend-beek.nl. Ook worden (een

selectie van) de aangemelde evenemen-

ten gepubliceerd op de elektronische 

lichtkranten, 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.belevend-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. 

Aanmelden evenementen voor 
gemeentekalender 2016

41
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U of het bestuur van uw 

vereniging mag individuen,

teams of groepen voordragen

voor de sport-, cultuur- en 

waarderingsprijs. Deze 

kandidaatstelling mag betrekking

hebben op eigen vereniging c.q.

leden, maar ook kandidaatstel-

ling van verenigingen c.q. 

personen buiten de eigen 

geleding is toegestaan. 

Een kandidaatstelling moet

voorzien zijn van een motivering

en moet passen binnen de te

stellen toetsingcriteria.

Per prijscategorie kan één 

persoon, team of groep winnen.

Voordragen
Wilt u iemand voordragen, 

dan kunt u dit doen door het

voordrachtformulier in te vullen

dat u kunt vinden op www.gemeentebeek.nl. Wij verzoeken

u aan te geven om welke prestatie(s) het gaat en een moti-

vering waarom hij/zij kans moet(en) maken op de prijs. De

winnaars van de prijzen worden persoonlijk uitgenodigd.

Aanmelden kan tot 20 oktober 2015. Het vrijwilligersplatform

kiest vervolgens per categorie een winnaar.

De prijzen en criteria

Sport- en cultuurprijs
Toetsingscriteria:

- Sportieve of culturele activiteiten met een uniek en 

publicitair karakter en/of;

- Bovenlokale/internationale uitstraling en/of;

- Promotionele waarde voor de gemeente Beek en/of;

- Een unieke prestatie die andere verenigingen of indivi-

duele beoefenaars moeilijk kunnen evenaren;

- Een topprestatie op regionaal-, landelijk- of internatio-

naal niveau;

- De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 

2014-2015.

Waarderingsprijs
Toetsingscriteria:

- Andere activiteiten met een uniek karakter en/of;

- De betreffende persoon moet structureel als vrijwilliger

verbonden zijn aan de vereniging / instelling / stichting;

- Een unieke prestatie die andere verenigingen of andere

vrijwilligers moeilijk kunnen evenaren;

- De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 

2014-2015;

- Het kan ook iemand betreffen die niet op de voorgrond

treedt, maar voornamelijk "achter de schermen" bezig is;

- Hij/zij moet woonachtig zijn in Beek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Tom Eijkelenberg, verenigingsconsulent Gemeente Beek, 

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

Sport-, Cultuur- en Waarderingsprijs
Tijdens de vrijwilligersavond op 25 november 2015 reikt de gemeente Beek in samenwerking
met het vrijwilligersplatform voor de derde keer de Sport-, Cultuur-, en Waarderingsprijs uit.
Dit is om de sport- en cultuurbeoefening en het vrijwilligerswerk in de gemeente Beek aan te
moedigen.
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De open dag staat in het teken van “van afval naar grond-

stof”. Diverse verwerkers van afval zullen demonstraties

geven over wat zij doen met het afval dat RWM inzamelt.

Wist u bijvoorbeeld dat van het afval in Plastic Heroes-

zakken bijvoorbeeld bankjes voor in parken gemaakt 

worden? Dat al het afval op één grote hoop belandt is dus

een fabeltje.

Normaal gesproken is het terrein van RWM niet toegan-

kelijk voor publiek. De open dag is een unieke gelegenheid

voor iedereen om meer te weten te komen over wat er 

gebeurt met zijn of haar afval. Daarnaast krijgen jong en

oud mogelijkheid om de voertuigen van RWM van dichtbij

te beleven. Dé kans om zelf achter het stuur van een 

vuilniswagen of veegwagen te kruipen.
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Wat kunnen bezoekers verwachten?
- Demonstraties van afvalverwerkers

- Enthousiaste RWM-medewerkers vertellen over hun

werk

- Beleef de voertuigen van RWM van dichtbij

- Een hapje, drankje en voldoende parkeergelegenheid

voor auto en fiets

Adres: Millenerweg 6 te Sittard.

Tijd: van 12.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie vindt u op www.rwm.nl. Bezoekers die zich

vooraf inschrijven via de website kunnen rekenen op een

leuke attentie.

Zaterdagmiddag 19 september krijgen inwoners van de 
Westelijke Mijnstreek een zeldzame kans om een kijkje te nemen
op het terrein van RWM. Dit om het vijfjarig bestaan van de 
afvalinzamelaar en reinigingsbedrijf te vieren. De open dag vindt
plaats op het terrein van RWM aan de Millenerweg.

RWM viert 5-jarig bestaan met open dag
op zaterdag 19 september
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Naast de gemeentelijke informatiepagina’s in de

Nuutsbaeker en de wekelijkse openbare bekend-

makingen, biedt de gemeente u ook verschillende 

digitale mogelijkheden om op de hoogte te blijven van

gemeentenieuws. Een overzicht:

E-mail nieuwsbrief
U kunt zich via www.gemeentebeek.nl inschrijven

voor de e-mail nieuwsbrief van de gemeente. U 

ontvangt dan wekelijks per e-mail een nieuwsbrief met

actuele nieuwsberichten. Zie www.gemeentebeek.nl

onder Actueel – Blijf op de hoogte.

Openbare bekendmakingen via e-mail
De voor u relevante openbare bekendmakingen in uw 

e-mailbox? Dat kan via de website van Overheid.nl.

Daar vindt u de bekendmakingen van de gemeente

Beek en óók die van rijksoverheid, provincie en 

waterschap. Op www.overheid.nl kunt u zich 

inschrijven voor een e-mailservice waarmee u 

wekelijks de bekendmakingen binnen uw postcode-

gebied automatisch ontvangt.

Twitter
Volgers van het Twitter-account van de 

gemeente Beek worden via tweets (korte en

kernachtige twitterberichten) steeds op de

hoogte gebracht van het laatste gemeentenieuws. In de

meeste gevallen ontvangt u als volger een link naar meer

nieuws over het onderwerp op www.gemeentebeek.nl. 

Ons account is: www.twitter.com/gembeek. 

RSS-feeds
RSS staat voor ‘Really Simple Syndication’.

RSS is een technisch hulpmiddel waarmee u

zich op de vernieuwingen van een website kunt

abonneren. Zodra er bijvoorbeeld een nieuwsbericht op

www.gemeentebeek.nl verschijnt, dan krijgt u daarvan

acuut een seintje. Hoe u zich kunt abonneren op de

RSS-feed van de gemeente Beek, kunt u vinden op

www.gemeentebeek.nl onder Actueel – Blijf op de hoogte.

Youtube
Op ons Youtube kanaal vindt u verschillende

filmpjes van en over de gemeente Beek. U vindt

ons kanaal op www.youtube.com/gembeek. 

Blijf digitaal op de hoogte van gemeentenieuws!
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Oktober:
Mantelzorg café Beek

Thema: Mantelzorg en fysieke belasting 
Woensdag  21 oktober van 19.30u tot 21.30u.

Naast dat mantelzorg psychisch zwaar kan zijn, loopt u

ook het risico lichamelijk overbelast te raken. Door het

aanleren van goede tiltechnieken en het gebruik van hulp-

middelen kan deze fysieke belasting worden verminderd

en kunt u uw taak als mantelzorger langer volhouden.

Vooraf aanmelden is voor alle bijeenkomsten noodzakelijk.

U kunt zich rechtsreeks aanmelden voor een themabijeen-

komst op onze website. 

Voor informatie over mantelzorg  kunt u contact opnemen

met:

Astrid Vermeulen/ Maarten Wehrens, Partners in 

Welzijn/ Steunpunt Mantelzorg WM

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

Website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

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

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers Beek
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De gemeente Beek verstrekt een stimuleringssubsidie aan

vrijwilligersorganisaties die, boven op hun kernactiviteiten,

ook “maatschappelijke gerichte activiteiten” uitvoeren. Deze

maatschappelijke activiteiten moeten aansluiten bij de be-

leidsdoelstellingen van de gemeente Beek. Denk hierbij aan

activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking,

het organiseren van een buurtactiviteit zoals een straat-

speeldag, gezonde voeding in de kantine, het uitvoeren van

een vrijwilligersbeleid of een normen- en waardenbeleid.

Aanvragen voor de stimuleringssubsidie 2016 dienen 

uiterlijk 15 oktober 2015 bij de gemeente binnen te zijn. 

De activiteiten die aan worden gegeven op het aanvraag-

formulier dienen in 2016 uitgevoerd te worden. 

De aanvragen zullen worden beoordeeld en in februari

2016 worden uitgekeerd. Aanvraagformulieren zijn te

downloaden op de website www.gemeentebeek.nl via 

“Direct regelen” onder het kopje “Subsidies”. Vervolgens

kunt u het ingevulde formulier opsturen 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 2016
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De 8e editie van de jaarlijkse vrijwilligersavond staat er weer aan te komen! Op 25 november

2015 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.De 

besturen van de Beekse vrijwilligersinstellingen

ontvangen een brief, waarin ze gevraagd 

worden hun vrijwilligers uiterlijk 5 november 

aan te melden voor de vrijwilligersavond. 

Aanmelden kan dus, zoals elk jaar, alleen via

het bestuur van de vrijwilligersinstelling. 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen 

met Tom Eijkelenberg (info@gemeentebeek.nl

of 046 – 43 89 222).

25 november: Vrijwilligersavond

De VU Maasland verzorgt vanaf eind september 

activiteiten voor ouderen uit Spaubeek. Een gevarieerd

aanbod creatieve en educatieve activiteiten geven u de

kans leuk bezig te zijn, anderen te ontmoeten en er een

morgen of een middag uit te zijn. U kunt bijvoorbeeld de 

digitale snelweg verkennen, creatief bezig zijn met 

decoraties, vilt of stofjes, genieten van muziek, zorgen

voor lichaam en geest met workshops over voeding en

workshops yoga. De activiteiten vinden plaats in MFC 

‘t Raodhoes, in samenwerking met de Hoeskamer. 

Aanmelden
Voor informatie over het volledige programma en voor 

VU Maasland actief voor ouderen in Spaubeek
aanmeldingen  kunt u terecht bij Bernadette Waelpoel, 

06 - 40753288, of blma.waelpoel@gmail.com, of Arend te

Velde, 06 - 42911699 of arend.te.velde@ozodoeikmee.nl. 

U komt toch ook? 

Dit is een initiatief van VU Maasland, in samenwerking met

OZOdoeikmee en ondersteund door de gemeente Beek.
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Alle medewerkers van Sportlandgoed De Haamen heten u

van harte welkom en staan voor u klaar om u te helpen

aan informatie of hulp bij het sporten!

Inloopspreekuur beweegmakelaar
Als plaatsvervangster van Vivian

Boesten, die momenteel met zwan-

gerschapsverlof is, zal Judith van

Veen haar taken waarnemen als

beweegmakelaar. Verenigingen

dragen bij aan de mogelijkheid

voor een ieder om te kunnen spor-

ten en bewegen. Waar de één op-

zoek is naar specifieke

begeleiding, vindt de ander het

prettig om onder goede facilitaire

omstandigheden te kunnen spor-

ten. Iedere sporter kent zijn eigen

behoefte. 

Indien de vereniging moeite heeft om deze ontwikkelingen

zelfstandig een kans te bieden, dan kan de beweegmake-

laar adviseren of ondersteunen. De beweegmakelaar pro-

beert behoefte te signaleren en aanbod te koppelen

hieraan en andersom. Graag maakt Judith van Veen 

kennis met de Beekse verenigingen en de cultuur die bij

deze verenigingen heerst. Heeft u naar aanleiding van

deze introductie vragen dan kunt u contact opnemen via 

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

Of kom op woensdag tussen 10.00-12.00 uur naar 

Sportlandgoed De Haamen voor het inloopspreekuur.

De Carrousel
De Carrousel is een programma waarbij mensen kunnen

deelnemen aan activiteiten op gebied van sport, beweging,

gezondheid en voeding. Zij krijgen hierbij speciale 

ondersteuning. De Carrousel is voor mensen met een 

ondersteuningsvraag, mensen met een aanbod vanuit de

Wmo of mensen die zorg en/of begeleiding van een 

zorgaanbieder krijgen. 

De lokale sportverenigingen dragen ook hun steentje bij

om de sportactiviteit mede vorm te geven. Zo zijn het 

komend seizoen de volgende verenigingen betrokken: 

VV Caesar, Walking Limburg, HSV Cheetahs, BCG Beek,

HV BFC, AV Caesar, LTC B.R.Z.  In de middag  bieden we

de cultuur verenigingen  een kans om invulling te geven

aan een creatieve activiteit. Mocht uw vereniging ook een 

bijdrage willen leveren dan kunt u contact opnemen met

Judith van Veen via onderstaande gegevens. 

G-Honkbal
De Cheetahs zouden graag in het najaar een eigen 

G-team starten. De Cheetahs verzorgen deze trainingen

en gaan werken aan je honkbal vaardigheden! 

Wil je dit graag? Vanaf 7 september kun je kiezen voor 

lidmaatschap van de Cheetahs in de vrije tijd. 

De trainingen zullen dan op maandagavond plaatsvinden

van 19:00 tot 20:00 uur. 

Een lidmaatschap voor een heel kalenderjaar kost € 65,00.

Voor informatie over de trainingen van de Cheetahs 

en het lidmaatschap kun je Jack Heuts benaderen via 

06-40253442 of per mail jackheuts@gmail.com

Zwemvierdaagse
Na een succesvolle 1ste editie organiseert zwemvereniging

Becha ook dit jaar de zwem4daagse.

Deze wordt georganiseerd voor iedereen die kan 

zwemmen. Jong en oud, iedereen is van harte welkom.

Ook de zogenaamde ploeteraars zonder zwemdiploma, 

al moeten die uiteraard wel begeleid worden door een 

volwassene. Naast het zwemmen van de afstanden zijn er

ook 4 dagen lang extra activiteiten. 

Meer informatie kun je vinden op de website

http://becha.zwem4daagse.nl

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

Beweegmakelaar

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

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

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

Of kijk op voor meer informatie op www.dehaamen.nl 
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Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek
Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk is

er iedere woensdagmorgen spreekuur van 11.00 uur tot

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

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

www.vrijwilligerscentrale-wm.nl reageren op vacatures en

meer informatie vinden over de vacatures.

Partners in Welzijn 
Vrijwilligerscentrale WM
Contactpers.: Maarten Wehrens

Bezoekadres: Multifunctioneel Centrum “De Molenberg”,

Molenstraat 158 Beek

Telefoonnr.: 046-428 80 60

Webadres: www.vrijwilligerscenrale-wm.nl

e-mail: vrijwilligerswerk@piw.nl

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

Een greep uit het aanbod van de 
vrijwilligerscentrale:

• Buddy voor chronisch zieken (V1552)

Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) zijn wij op zoek naar

mensen die buddy willen zijn. Bij buddyzorg noemen we

zo iemand een 'maatje'. De buddy steunt zijn/haar maatje

om het leven te leven zonder daarbij iedere minuut alleen

maar met ziekte bezig te zijn.

• Vrijwilliger Administratieve Ondersteuning in Beek
(V1551)

Voor het project Administratieve Ondersteuning zijn wij op

zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden van onze 

cliënten in Beek. Het project is bedoeld voor inwoners

van de gemeente Beek die, om wat voor reden dan ook,

ondersteuning nodig hebben bij het opzetten, structureren

en plannen van hun administratie.

• Secretaris THC de Brug (V1554)

Binnen ons bestuur zijn wij op zoek naar een secretaris

die zich met hart en ziel verbonden voelt met onze 

drijvende kracht en bij voorkeur bekend is met de 

ontwikkelingen in de regio Westelijke Mijnstreek.

• Wandel vrijwilliger/ster (V1562)

Een vrouwelijk bewoner, wil graag wekelijks naar kienen,

dit vindt plaats in eigen het Wijksteunpunt in Franciscus.

Door haar slechtziendheid is het echter niet mogelijk. 

Wie wil deze aardige, licht verstandelijk beperkte 

mevrouw begeleiden?

• Maatje voor ouderen in Beek (V1547)

Wilt u iets betekenen voor de ouderen (55+) in Beek. 

U gaat dan samen met de oudere bekijken en bespreken

welke interesses en wensen er zijn met als doel (nieuwe)

contacten te leggen. Dit kan bijv. door activiteiten 

buitenshuis te ondernemen.
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VAN
29 SEPT 

T/M
10 OKT

VAN
29 SEPT 

T/M
10 OKT

www.makadobeek.nl

T

RAD VAN 
FORTUIN

ZATERDAG 3 OKTOBER
ZATERDAG 10 OKTOBER
Draai aan het Rad van Fortuin en maak  

kans op leuke prijzen!  Hoofdprijs:  
SHOPPEN IN MILAAN

FRÜH-
SHOPPEN

VAN DINSDAG T/M ZATERDAG
Maak kans op GRATIS boodschappen  

tussen 09.00 en 11.00 uur!

gezellig  boodschappen  winkelen  makkelijk
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