
Het koor heeft een gevarieerd all-inclusive  program-
ma samengesteld. Het maakt op deze (hopelijk) zo-
merse zondagmiddag dankbaar gebruik van de gast-
vrijheid van beschermheer Paul Collard en zijn
lieftallige eega Tonka waardoor er in het unieke decor
van de monumentale hoeve heel veel te genieten valt.
Eerst een bijzonder afwisselend concert en na afloop
de gelegenheid om bij heerlijke gerechten en een
drankje in een rustieke ambiance na te genieten. 
De Geverikerhof is een carréhoeve waarvan de ge-
schiedenis terug gaat tot vóór 1200. De jaartalankers
boven de poort (1782) hebben - enigszins misleidend
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In december 2016 is het eerste 
bulletin van SBB geplaatst in de
Nuutsbaeker.
Hiermee wilt SBB de gemeenschap
informeren over de lopende politieke
zaken en de verschillen benoemen
welke een kloof vormt tussen 
politiek en burger. Hiermede kan het
sociale element in de gemeenschap
verstevigd resp. uitgebreid worden.

In dit bulletin van juni 2017 vraagt SBB uw aandacht voor de 
volgende thema’s;

De tweedeling in de samenleving wordt groter. 
Dhr. Bovens, Gouverneur van de provincie Limburg, heeft ditzelfde
thema ook ter sprake gebracht in zijn Nieuwjaarstoespraak. SBB
staat hier dus niet alleen in. Dit houdt in dat wij uit onze veilige cocon
van gelijk-gestemden moeten stappen en de dialoog moeten 
aangaan met niet gelijk-gestemden. Evenals in ons vorige bulletin
blijft dit een belangrijk aandachtspunt voor SBB. 
Een goed voorbeeld hiervan is onze burgemeester die dit wel op 
professionele wijze invult.

De reserves van de gemeente Beek zijn meer dan 
toereikend. 
Het tarief Afvalstoffenheffing is mede door een voorstel van SBB
voor 2017 met gemiddeld € 26,00 per huishouden verlaagd. 
SBB gaat ook de discussie aan en van mening is dat ook de 
opbrengstlimiet van de Rioolheffing de geraamde lasten overstijgt.
SBB komt tot de conclusie  dat structureel de kosten door de 
gemeente te hoog worden geraamd en stelt voor ook de Rioolheffing
naar beneden bij te stellen. Ook de verdeling van de kosten bij 
wegreconstructies zou op feiten moeten worden gebaseerd en niet
op aannames.

Langdurige armoedebestrijding. 
SBB heeft hierin actie ondernomen en heeft, inhakende op de actie
van PLUS, een groot aantal zegels verzameld om een € 50,00 
pakket te bezorgen bij diegenen die in een achterstandsituatie 
terecht zijn gekomen. 

Steeds meer mensen voelen zich onzeker en daardoor 
onveilig.
Kort na de publicatie van het bulletin in december 2016 heeft het
College een groep geformeerd om activiteiten te ontplooien om dat
gevoel, vooral bij ouderen, meer beheersbaar te maken. Tips voor
het melden van onveilige situaties, preventie en het beter weerbaar
maken van mensen vormen een belangrijk onderdeel hiervan.         
Recent werd in de lokale media gemeld dat de criminaliteit afneemt.
Uit cijfers van CBS blijkt echter dat 80% van de criminele en 
strafbare handelingen niet onder de aandacht van Justitie worden
gebracht. Ook Justitie zelf blijft in gebreke door de criminaliteit, 
veroorzaakt door kandidaat-medelanders, “onder de pet” te houden.
Hierdoor wordt een te mooi beeld geschetst van de werkelijkheid.
SBB blijft hier de aandacht op vestigen.

Oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringen en 
wachtgeldregeling. 
Hoewel veel van het oneigenlijk gebruik van sociale verzekerings-
gelden en wachtgeldregelingen (nog) wel juridisch geaccepteerd
wordt, is het moreel laakbaar en verwerpelijk. In onze maatschappij
komt hiertegen steeds meer verzet. Ons hele sociale systeem wordt
hierdoor in diskrediet gebracht. SBB zal zich blijven inzetten om dit
onderwerp onder de aandacht te houden. Laten we er samen voor
zorgdragen dat de kloof tussen politiek en burger hierdoor niet nog
groter wordt.  

Fractie Senioren Belang Beek.
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Thuiswerkers gezocht voor leuke bijverdienste

Trends & Design zoekt thuiswerkers voor het
schrijven van eenvoudige teksten.

Wat heb je nodig:
• Algemene computerkennis.
• Algemene internetkennis.
• Computer thuis met internetverbinding.
• Interesse om wat bij te verdienen

Indien je interesse hebt willen we graag uitleggen 
wat er van je verwacht wordt.
Bel Trends & Design 06-53337734
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- alleen betrekking op de
bouw van het poorthuis. Op
de binnenplaats van de mo-
numentale hoeve zal men ge-
tuige zijn van een belevenis
vol entertainment, passie en
cultuur. Bij minder gunstige
weersomstandigheden zal
worden uitgeweken naar de
karakteristieke mystieke
schuur. 
Topattractie van het pro-
gramma is 

Carla Maffioletti. 
Zij is de ster die naast André
Rieu 10.000 den harten snel-
ler heeft doen kloppen tijdens
de vele optredens in binnen
en buitenland. Haar kristal-
heldere stem - gecombineerd met haar bruisende
Braziliaanse afkomst - staat garant voor een fantastische 
performance.

Daarnaast zal Mannenkoor Beeker Liedertafel, één van
de toonaangevende amateurkoren in Nederland, zich 
presenteren met een gevarieerd nieuw programma. 

Tussen de bedrijven door 
zullen de bezoekers geraakt
worden door het optreden van
Abdullah Aldahab en 
dochter Lamar. Abdullah,
voormalig percussionist van
het Syrisch Symfonie-orkest,
ontvluchtte Syrië met zijn
gezin. Hij is een virtuoos op zijn
gitaar en treedt op met dochter
Lamar. Samen zingen zij o.a.

over hun mooie moederland dat ze hebben moeten verlaten,
maar waar ze ooit hopen terug te keren. 

Na afloop van deze prachtige show wordt de hoeve 
omgetoverd tot Italiaans restaurant. Hier kan men gezellig 
nagenieten bij een arrangement van pastagerechten en 
bijpassende drankjes. 

De organisatie heeft voor haar gasten een mobile kitchen
ingeschakeld en een op hout 
gestookte pizza-oven gereserveerd.
Er kan keus worden gemaakt uit vlees -
vis en vegetarische pasta’s. 
Bovendien kan uit twee soorten pizza’s
worden gekozen.

Het concert bezoeken zonder gebruik 
te maken van (een van) de culinaire
voorzieningen is mogelijk. 
De toegangsprijs voor het bijwonen van
het muziekprogramma bedraagt € 20,-
en de aanvang hiervan  is 15.00 uur. 

Voorafgaande aan het concert is een
ontvangst vanaf 14.30 uur met koffie en
vlaai. Inclusief entrée kan men dit 
arrangement bestellen voor € 25,-

Het complete arrangement - inclusief
entrée, tractaties bij de ontvangst en het nagenieten in
Italiaanse sferen (met pastagerecht en twee mini pizza’s) is
verkrijgbaar voor € 45,

Gelet op omvang van de binnenplaats van de
Geverikerhof is het aantal plaatsen beperkt.
Belangstellenden worden derhalve - om teleurstel-
ling te voorkomen - verzocht zo snel mogelijk te 
reageren. 

Voor reserveringen kan men terecht bij: 
Mannenkoor Beeker Liedertafel, 
secretariaat@beekerliedertafel.nl of 
Tel. 046 - 4378152.

el organiseert 9 juli a.s. een Mid-Zomerconcert op de Geverikerhof

Gastheer Paul Collard met eegaTonka

Galaconcert Geverikerhof 2006

Abdullah Aldahab en dochter Lamar

Carla Maffioletti
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