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De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
15 dec. 2019 week 2 - 2020 (6 t/m 11 januari)
12 jan. 2020 week   6 - 2020 (3 t/m 8 februari)
9 febr. 2020 week 10 - 2020 (2 t/m 7 maart)
15 mrt. 2020 week 15 - 2020 (6 t/m 11 april)
12 apr. 2020 week 19 - 2020 (4 t/m 9 mei0)
10 mei 2020 week 23 - 2020 (1 t/m 6 juni)
7 juni 2020 week 27 - 2020 (29 juni t/m 4 juli)
9 aug. 2020 week 36 - 2020 (31 aug. t/m 5 sept.)
13 sept. 2020 week 41 - 2020 (5 t/m 10 oktober)
11 okt. 2020 week 45 - 2020 (2 t/m 7 novemer)
15 nov. 2020 week 50 - 2020 (7 t/m 12 december)
13 dec. 2020 week   1 - 2021 (4 t/m 9 januari)

Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

Meesterslager gespecialiseerd in: 
BARBECUE, BUFFETTEN,

BELEGDE BROODJES, MAALTIJDEN 

Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl
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December, druk, druk, druk … van de ketel graag.

En ja hoor, we zijn weer aanbeland in de laatste maand 
van 2019. Ik hoef niemand te vertellen hoe ontzettend 
snel de tijd gaat. 
De kerstboom zal al menig huis versieren terwijl Sinterklaas
nog niet eens is vertrokken en het rood geel groen ligt al op
een makkelijk bereikbare plaats. December is een volgepropte
maand die af en toe voor een hoog stresslevel zorgt.

Om u een beetje te ontlasten van de “Zie ginds komt de Ho Ho Ho” stress,
ligt dan ook de laatste editie 2019 van de Nuutsbaeker voor uw neus.

Een leuke editie. Een editie met een kerstpuzzel, kerstvieringen, kerstshows,
kerstconcerten en kerstmarkten.
Maar ook een trotse editie. Bie Bijen Dierenartsen is de winnaar en
DierGeneesKundig Centrum Beek opent een veterinair steunpunt. 
Twee kanjers in één gemeenschap, dat is toch wel heel bijzonder. 
Bovendien staat er nog veel meer in deze uitgave, maar dat komt u wel
tegen met lezen.

Het wordt in elk geval weer een lekkere maand. Een mooie afsluiter van 2019.
Voor een ieder die zich toch een beetje druk maakt over het 
aanstaande kerstdiner, deze tip: Zie het als een soort van 
familie-teambuildings-activiteit. 
Het duurt niet lang en doet maar even pijn…

Rest mij u, namens de redactie en het 
stichtingsbestuur van de Nuutsbaeker familie, 
een mooi, maar vooral gezond 2020 toe te wensen.

Wij zien elkaar volgend jaar. 
Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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In de achter ons liggende jaren hebben
we menigmaal onze medewerking ver-
leend aan diverse activiteiten in de
Beeker gemeenschap en omgeving.
Koninginnedag, Dodenherdenking,
Eucharistievieringen, Vriendenviering in
Genhout, magisch Cultuur Festival
Maastricht enz.

Het divers repertoire bestaat uit wereldse
liederen, zowel klassiek als modern.
Denk hierbij aan het Ave Verum van
W.A. Mozart en Otche Nash (Russsisch
Onze Vader, Negro-spirituals).
Ook de Limburgstalige evergreens 
worden niet vergeten.

Hoewel we geen kerkkoor zijn, luisteren
we toch enkele keren per jaar de 
eucharistievieringen op in de kapel te
Geverik.  Kruisprocessie, H. Mis 
overleden leden en leden Willem Tell en
H. Mis Buurt Geverik.

Het sociale aspect staat hoog in het
Canta – Libre vaandel, met een huidig
ledenaantal van 22 leden.

Na de repetitie kan men er gezellig een
glaasje drinken en eventueel een 
voetbalwedstrijd op het scherm volgen.
De gezamenlijke gerealiseerde 
successen maken een prettige en ont-
spannen aangelegenheid. 
Het zingen is ook voor de gezondheid
een gezonde medicijn. 

De repetities vinden plaats in het 
gerestaureerde “Bakhoes” aan de
Kapelstraat nr. 16 in Geverik-Beek.

U wordt bij deze van harte uitgenodigd
om een muzikaal kijkje te komen nemen
en bij interesse een proef repetitie te
komen meezingen. U bent van harte
welkom!! 

Böse Menschen haben keine lieder.
De koffie staat al klaar.

Het bestaansfeest zal worden 
gevierd in mei 2020. De datum wordt
nog bekend gemaakt aan de leden. 

Secr. Canta-Libre. 046-4372377.

Dinsdag 24 december 
zijn wij geopend van 8.00 tot 16.00 uur 
voor het afhalen van uw bestellingen.

De Kerstbestellijsten liggen
voor u klaar in de winkel

Wij wensen u
Prettige

Kerstdagen
en een

Voorspoedig
2020

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Canta -Libre 30 jarig bestaansfeest
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Al meer dan tien jaar organiseert de
nachtwacht deze viering. 
Eerst in het Elsmuseum, daarna in het
Auwt Patronaat en tegenwoordig in
Brasserie-Restaurant ‘De Poort’ in
Beek-centrum. 

Tijdens deze viering treden jonge 
talenten op, studerend aan het
Conservatorium te Maastricht, 
kan men luisteren naar een verrassende
verhalenverteller, kan genoten worden
van oude en nieuwe dialectliedjes van
De Baeker Kleppermen, ook deze keer
weer aangekleed met toepasselijke 
tekeningen van de klepperman-
kunstenaar John Cuypers. 

Kom dat zien en beluisteren…

Nachtwacht ‘De Baeker  Kleppermen’
ontvangt U graag voor zijn jaarlijkse
kerstviering. 

De huidige samenstelling in de actuele
uniformering. V.l.n.r. Jacques Aussems,
Nan Claessen, Theo Vranken, 
Fred Romans, Rich Brzeznicki, 
Jack Lacroix, John Cuypers, Ben Arts,
Wil Vranken en Jos Eggen.

21 december: 
Kerstviering met 
De Baeker Kleppermen
in Brasserie-Restaurant
‘De Poort’

KIENEN

IEDERE
WOENSDAG AVOND

om  19.30 uur
GEMEENSCHAPSHUIS

‘T TREFPUNT
Past. Lippertsplein 1, GENHOUT

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.

afdeling Beek en omstreken

Geh
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erland

december 2019 - NB no. 11:Layout 1  21-11-2019  09:24  Page 4



5

Laat u betoveren in
onze Kerstwereld
Tot aan de kerstdagen kunt u genieten van
een van de méést aansprekende en sfeer-
volle Kerstshows in de regio.
Deze sfeervolle Kerstshow is inmiddels uit-
gegroeid tot een begrip binnen en zelfs ruim
buiten de regio.

De decoratie- en de vijverafdeling wordt omgetoverd
in een ware kerstwereld, in diverse aansprekende, 
authentieke kerstsferen. Het gevoel van stijl, warmte, 
huiselijkheid en traditie staan daarin centraal en bezorgen 
de bezoeker een zeer gevarieerd en “heerlijk” kerstgevoel.

Geniet tijdens de Kerstmarkt van mooie arrangementen, 
heerlijke geuren van Yankee Candle. 
Ook de kinderen komen aan hun trekken door de speciale
kerstornamenten, o.a. van Disney Traditions van Jim Shore
waarmee dromen en fantasie over het kerstfeest werkelijkheid
worden. Een zeer grote collectie kerstballen en ornamenten
van Inge-glas mag natuurlijk niet ontbreken. 

Bent u op zoek naar mooie en exclusieve kerstgroepen?

Dan bent u hier zeker aan het goede adres. 
Een ruime keuze in diverse stijlen en materialen is aanwezig. 

We hebben nog meer te bieden!

Een ruim assortiment outdoor/waxkleding van Dubarry, Aigle
en Oxford Blue, evenals dames en heren hoeden van Stetson,
laarzen en tassen van Dubarry en Aigle, Blundstone 
schoenen vindt u in onze sfeervolle kledingafdeling. 

Kortom, dit is mode voor mensen die heerlijk met 
volle teugen willen genieten van het buitenleven!

Plan een bezoek aan onze sfeervolle zaak en laat u 
onderdompelen in een heerlijke wereld van Kerst! 

Openingstijden Kerstshow / Kerstmarkt: 
6 dagen per week geopend! 

De authentieke, sfeervolle Kerstshow bij Lupa Outdoors
Vijvercentrum Limburg, is gestart op zondag 3 november van
start en zal doorlopen tot aan de Kerstdagen. 

U bent welkom:
Zondag van 10.00 - 17.00 uur 
Maandag zijn we gesloten
Dinsdag t/m donderdag    van 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Lupa Outdoors Vijvercentrum Limburg
Op de Bies 70, Ingang poort 2, 633 BZ Schimmert  
T. 045-4042333     
www.vijvercentrumlimburg.nl    
Mail: info@vijvercentrumlimburg.nl  

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet zich in

voor mensen die (tijdelijk) in de
problemen zitten en er op eigen

kracht niet uit komen.
Zij richt zich vooral op minder-
draagkrachtigen en kwetsbare

mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op

velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl

Voor meer informatie raadpleeg de
website:

www.vincentiusvereniging.nl

Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63

Wilt u de waarde weten van uw woning? 
Bel dan nu voor een gratis waardebepaling 
van uw woning! 046-4810346

lassoo.nl 

Kerst Show in Schimmert bij 
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Op zondag 5 januari 2020 a.s. 
organiseert De Koninklijke
Harmonie St. Caecilia Beek weer
het inmiddels traditionele
Nieuwjaarsconcert in het Asta
Theater  aan de Markt in Beek. 

Dit jaar met medewerking van de drum-
band en blazersklas van de Koninklijke
Harmonie en Gemengd koor Neerbeek.

Gemengd Koor Neerbeek vindt zijn 
ontstaan in september 1955. In dat jaar

Nieuwjaars Concert in Beek

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl

De fractie en alle leden 
van BBB-NDB 
wensen iedereen 
hele Fijne Kerstdagen 
en een Gelukkig 

en Gezond 2020
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waren er enkele Neerbekenaren met het
idee gekomen om met kerst van dat-
zelfde jaar een Kerstoratorium uit te
voeren. In 1956 was het koor,
Oratoriumvereniging Neerbeek, een feit.
In 1961 is de naam veranderd in
Gemengd Koor Neerbeek. 
Het koor staat sinds jaar en dag bekend
om zijn afwisselende repertoire en
dankt zijn populariteit dan ook aan de
steeds vernieuwende muziek keuze.
Onder deskundige en inspirerende 
leiding van George Bakx, maar ook

door het enthousiasme van de zangers
en zangeressen, groeit het koor nog
steeds. Naast George is pianiste
Annemie Sluijsmans-Meens de tweede
belangrijke pijler onder de uitvoering
van het Gemengd Koor. 

Zowel De Kon. Harmonie St. Caecilia
o.l.v. Ben Essers, als ook  Gemengd
Koor Neerbeek o.l.v. George Bakx en
de drumband van de harmonie o.l.v.
Jo Meijs en de blazersklas, staan borg
voor een afwisselend en sfeervol 

concert. Met muziek die u laat proeven
aan diverse culturen, maar ook brengt
in Weense sferen.  Zij allen zullen u ver-
rassen op dit traditioneel concert.

U ziet een concertmiddag om niet te
missen, de verenigingen hopen dan ook
velen van u te mogen begroeten op
deze unieke concertmiddag.

De aanvang van dit Nieuwjaars Concert
in het  Asta Theater, is  om 15.00 uur en
de entree is een vrije gave.

gratis
oriëntatie-

gesprek

Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs 
in onze winkel   

Altijd een 
scherpe 
hypotheekrente
door meerdere aanbieders

Beek, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat 
17
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Wij wensen alle Beekenaren een zalige kerst en een 
hoopvol, succesvol en gezond 2020, #VeurBaek!

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in onze 
gemeente.  Nu de begroting voor komend jaar 
is vastgesteld, staat alles en iedereen klaar om 
ook in 2020 weer vol aan de bak te gaan. Veur 
Wonen, Veur Verenigingen, Veur de leefbaarheid 
in onze kernen. Samen met u zetten wij ons in: 
#VeurBaek!

2019

In 2019 stelden we de woonvisie vast. 
Daarmee maken we het weer mogelijk 
om passende woningen in Beek te 
bouwen. Na jarenlang op slot te hebben 
gezeten, kunnen we weer bouwen!

2020

Wonen

Maar wat gaan we dan bouwen? Komend 
jaar organiseert Beek daarom een groot 
wooncongres voor alle burgers en gaan 
wij met u in gesprek: hoe maken wij uw 
woonwens werkelijkheid?

In 2019 verdwenen er helaas 
verenigingsaccommodaties. Daarom 
hebben we ons ingezet voor een nieuw 
onderkomen in de muziekschool voor 
culturele verenigingen. En namen we de 
laatste besluiten over de BMV Spaubeek.

In Spaubeek gaat de schop de grond in 
voor de BMV. Ook willen we de sluiting van 
de ASTA voorkomen en zoeken we samen 
met verenigingen naar een nieuwe toekomst 
voor de ASTA. Ook in de andere kernen 
blijven wij ons inzetten voor de leefbaarheid.

2019 2020

Accomodaties

2019

Tijdens de raadsvergadering van november 
hebben we cultuurverenigingen als onmisbaar 
bestempeld voor het op peil houden van de 
leefbaarheid. Zij mogen niet het onderspit 
delven ten opzichte van andere verenigingen!

2020

Verenigingen

In 2020 vind een evaluatie van Sport-
landgoed de Haamen plaats. We stellen 
onze sportverenigingen centraal en willen 
dat zij meer ruimte voor eigen initiatieven 
krijgen en afspraken worden versimpeld.

We hebben een fel debat gevoerd 
rondom de begroting, maar met resultaat: 
de gemeentelijke begroting is structureel 

goed voor en is klaar voor de toekomst!

weer ruimte voor strategische  inves-
-

fonds maken we de komende jaren veel extra 
geld vrij om de leefbaarheid in kernen op peil 
te houden!

2019 2020

Financiën

8
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In februari 1964 maakte de directie van
de EBAD de cijfers bekend over het
boekjaar 1963.  De EBAD vervoerde in
dat jaar 3,5 miljoen passagiers op het
traject Maastricht-Sittard. 
De Ebatours vervoerden 15% meer
reizigers dan in 1962 en de afdeling
luchtvaart, Aviatours, vervoerden 20%
meer passagiers vanaf vliegveld Beek.
Beginjaren (19)60 waren de topjaren
voor de EBAD, Ebatours en Aviatours uit
Beek. In de tweede helft van (19)60-
jaren daalde het aantal passagiers van
de EBAD aanzienlijk.

De Eerste Beeker AutobusDienst (EBAD)
is in 1938 ontstaan door een fusie van
vier Beekse busondernemingen Maas-
sen, Demandt, Kerckhoffs en Collard.
Deze vier busbedrijven voerden tussen
1925 en 1938 een hevige concurrentie-
strijd uit op het traject Maastricht-
Sittard. Wekelijks verschenen in het
weekblad ‘De Nieuwe
Mijnstreek’ advertenties
van deze ondernemin-
gen met vertrektijden,
haltes en prijzen. 
Het was in die tijd van-
zelfsprekend dat de
meeste haltes nabij een
café of restaurant waren
gesitueerd. 
Tussen 1938 en 1978
nam de EBAD diverse
busmaatschappijen
over die ook in de regio
actief waren. Tenslotte
kwam in 1978 een fusie
tot stand tussen Nedam
Autobusonderneming
(NAO) uit Roermond en
de EBAD. 
In Beek waren op dat
moment 70 personen in
dienst en 24 bussen

reden op de diverse lijnen. De
naam EBAD verdween en er
verschenen achtereenvolgens
de volgende busondernemin-
gen: VSL. Hermes, Veolia en
tegenwoordig Arriva. 

De geschiedenis van het open-
baar vervoer in de regio Beek
begon in 1865. 
Toen werd de spoorlijn
Maastricht-Venlo aangelegd
met stations in o.a. Geulle,
Elsloo, Beek en Lutterade. 

In Beek werd via het
spoor tabak aange-
voerd voor de diverse
tabak- en sigarenfa-
brieken. Beekse pro-
ducten werden via het
spoor naar het noorden
vervoerd, zoals jenever,
fruit, stroop en natuur-
lijk sigaren. 
In 1922 werden plan-
nen gemaakt om een
tiental tramlijnen aan
te leggen in Zuid-Lim-
burg. 
De opzet van deze
tramlijnen was om de
mijnwerkers rechtstreeks

naar de mijnen te vervoeren. Lijn 4 zou
de passagiers vanuit Ulestraten via
Oensel,  Kelmond, Klein Genhout,
Webrig, Beek (De Kamp), Neerbeek naar
Lutterade brengen. Gezien de hoge kos-
tenpost (fl. 758.000,00) en het heuvel-
achtig terrein (242.00 m3 grond moest
verplaatst worden) werd het plan nooit

uitgevoerd en bleven op dit traject bus-
sen rijden.

De historie van het openbaar vervoer
(speciaal EBAD) in de regio Beek wordt
in boekvorm uitgebracht. 
De redactie is op zoek naar verhalen,
documenten en foto’s van het openbaar
vervoer in de regio Beek. Misschien zijn
er nog chauffeurs, kantoorpersoneel,
monteurs en conductrices, die in het
bezit zijn van foto’s. 

Verder is de redactie op zoek naar foto’s
en verhalen over de Ebatours. 
Deze onderneming startte in 1951 met
het organiseren van dagtochten naar
België en Duitsland en busreizen rich-
ting Oostenrijk en Zwitserland. Ebatours
opende twee hotels, een in Zwitserland,
Alpnach, en een tweede in Westendorf
(Oostenrijk). Op diverse plekken in Zuid-
Limburg werden reisbureaus geopend.

Bekend waren de jaarlijkse
reizen (30) naar Lourdes,
die begeleid werden door
paters van de Minder-
broeders uit Urmond. 
In oktober 1982 vroeg de
directie van Ebatours het
faillissement aan. Door de
economische crisis was
het aantal passagiers
drastisch verlaagd. 

Oud-werknemers of reizi-
gers van de EBAD of
Ebatours die in het bezit
zijn van foto’s of informatie
kunnen contact opnemen
met de redactie van het
boek via 
mennens-hamers@ziggo.nl

Paul Mennens
Folder Ebatours

Chauffeur en conductrice EBAD

Met een Collardbus op reis ± 1931

Boek over de historie van EBAD en Ebatours
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Van vrijdag 6 t/m zondag 8 december 2019 en van 
vrijdag 13 t/m zondag 15 december 2019 vindt bij 
Victorian House Antiques & Art. 
Musschenberg 30, 6176 BD Spaubeek, 
de jaarlijkse Christmas Fair plaats.

Verzamelaars en liefhebbers van antiek kunnen genieten van de 
aangeboden schatten in een aangenaam decor.

De openingstijden op die dagen zijn

vrijdag : van 11.00 tot 17.00 uur
zaterdag  : van 11.00 tot 17.00 uur
zondag : van 11.00 tot 17.00 uur

Christmas Fair at Victorian
House Antiques & Art 

IVN Spau-Beek

Op zondag 8 december boeiende
presentatie over de stad Aken.

Aken is de stad van Karel de Grote. 
Zijn geschiedenis is bijzonder boeiend en vormt
een voornaam deel van de presentatie. Sporen 
van zijn rijk zijn o.a. terug te vinden in het Rathaus
[de plaats van zijn paleis], in de schitterende Dom
en de onovertroffen schatkamer van de Dom.
Maar er is veel meer, ook buiten de Altstadt. Bijv.
de Jugendstil-wijk Lousberg, het Kuuroord
Burtscheidt met magnifieke kerken en de indruk-
wekkende wijk Frankenberg met de dertiende
eeuwse burcht en honderden Jugendstil-huizen.
Het onbekende Suermondt-Ludwig museum 
verbijstert de bezoekers met een reusachtig groot
aantal Nederlandse schilderwerken en zeer mooie
religieuze kunst uit de elfde tot de achttiende eeuw.
AACHEN, KAUM ZU GLAUBEN!

Tussen 10.00 uur en 12.00 uur bent van harte 
welkom in het IVN-home ‘Moorheide’, 
in de kelder van het AZC Sweikhuizen

Toegang is gratis.
Aanvang 10:00 uur
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Hebben we het ene artikel over de
Wensbus Beek in “Belevend Beek” nau-
welijks gelezen mogen we het volgende
alweer tegemoet zien en nu in onze
Nuutsbaeker, editie van december.

Maar dat mag ook wel want de
Wensbus heeft goed nieuws te melden.
Sinds begin december is de stichting
Wensbus verblijd met een 2e en spik-
splinternieuwe Wensbus, waar de vrij-
willigers van de Stichting Wensbus
enorm trots op zijn. Uiteraard een ge-
past woord van dank aan de Provincie
Limburg en de gemeente Beek voor hun
bijdragen.

Op 18 november jl. is de nieuwe
Wensbus officieel ingewijd door onze
gouverneur de heer Theo Bovens en
onze burgemeester mevrouw Christine
Basten-Boddin en overgedragen aan de
Stichting en al haar vrijwilligers tijdens
een kleine feestelijke bijeenkomst in het
gemeentehuis. Na afloop hiervan was er
nog een gezellig samenzijn voor alle be-
trokkenen waar wethouder Thijs van Es
de vrijwilligers nog heeft toegesproken.

Een enorme vooruitgang deze 2e bus
waardoor er nog meer mensen (en niet
alleen ouderen!) gebruik kunnen maken
van deze vervoersdienst in de gemeente
Beek.

Alle kernen van onze gemeente - Beek,
Genhout, Geverik, Kelmond, Neerbeek,
Spaubeek - worden door de Wensbus
bediend en is bestemd voor alle leeftij-
den, voor mensen met of zonder rollator,
jong en oud, maar niet geschikt voor rol-
stoelvervoer. 
Hier is andersoortig vervoer voor be-
schikbaar. 

De bus rijdt op werkdagen van 08.30-
18.00 uur naar uiteraard Beek en al haar
kernen, maar ook naar Adelante in
Hoensbroek, de markt in Schimmert,
Zuyderland ziekenhuis, station Sittard
en Tempelplein evenals de verzorgings-
huizen in Elsloo, Geulle, Geleen en
Stein. 

Hebt u vragen over een bestemming
waar u graag heen wilt maar niet zeker
weet of de Wensbus die aandoet, bel
dan met ons callcenter 046-206 00 18,
te bereiken op werkdagen tussen 10.00
en 12.00 uur. 

De planners kunnen u met raad en
daad van dienst zijn. Hier kunt u ook,
minimaal één dag van tevoren, uw rit
bespreken en wij kunnen u vertellen wat
de kosten zijn.

Voor het vervoer zijn er in de bus strip-
boekjes met 10 strippen beschikbaar
tegen een kostprijs van € 12,00.
Verzocht wordt om deze gepast te beta-
len omdat de chauffeurs geen wissel-
geld bij zich hebben. Voor de prijs hoeft
u het niet te laten want de kosten zijn
1 strip of contant € 1,50 per zone. 

Sinds kort is de informatie ook terug
te vinden op onze facebook pagina en
uiteraard ook op internet onder
www.wensbusbeek.nl

Nog een sinterklaas- of kerstidee: 
doe iemand een stripboekje cadeau!

Hopelijk mogen we u op één van onze
ritten ontmoeten. 

We zijn op zoek naar inwoners van Beek, ouder dan 17 jaar, die:

- Interesse hebben in de lokale politiek van Beek
- Mee willen praten over de toekomst van Beek
- Bereid zijn om een deel van hun vrije tijd hiervoor te reserveren
- Samen met ons ervoor willen zorgen dat BBB-NDB een sterke politieke partij blijft.

Meld je aan bij: 

Thijs van Es (06-53930392)
of 
Hub Schoenmakers (06-20813986).

In 2020 starten we weer met onze
nieuwe opleidingsklas.

www.bbb-ndb.nl
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• 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

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
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Pasfoto Service

Heeft u zich wel eens gerealiseerd wat ik als kleine puppy in
de eerste maanden van mijn leven allemaal moet leren? 
En waar ik aan moet wennen en welke medicijnen ik moet
nemen? Waarschijnlijk niet. Ik zal u een klein inkijkje in mijn
leven geven.

Ik ben geboren in een nest met veertien (!) broertjes en 
zusjes. Dat was natuurlijk dollen en gekken, met mekaar, 
lekker warm tegen elkaar aan slapen en mama een beetje
gek maken. Mensen kwamen kijken en langzaamaan 
verdwenen mijn broertjes en zusjes. Ik kwam uiteindelijk ook
aan de beurt. Een ferme baas en een lief bazinnetje namen
me mee in de auto. Wist ik veel dat ik van het Gelderse 
platteland naar het mooie heuvelachtige Beek zou mogen
verhuizen. Ik mag nu lekker ravotten in de grote tuin, 
wandelen tussen het bronsgroen eikenhout en genieten 
van de klanken van de avondzon langs de Maas en Geul.
Niet slecht, hé. Uiteraard heb ik moeten leren om mijn 
behoefte buiten te doen, af te liggen en op mijn plaats te 
blijven, pootjes geven en aan een riempje te lopen. 
Ik krijg mijn natje en droogje op tijd en heb een heerlijk
mandje om in te slapen. Eén mandje?, nee, ik heb er wel
drie: in de huiskamer staan er twee en in de bijkeuken staat
een bench voor de nachtelijke rust. Ik voel me prinsheerlijk
en mijn baasjes zijn mijn lakeien als u dat zo wilt zien. 

Mijn baasjes zorgen goed voor mij en daar waar het hen aan
expertise ontbreekt, mag ik naar Linda of Rob van Bie Bijen
Dierenartsen. Even een klein autoritje of een wandelingetje
naar Groot-Genhout voor een prik, een weegmomentje, een
check-up of een aai over mijn koppie. Linda en Rob nemen
alle tijd voor mij en geven veel van hun wijsheid door aan
mijn baasjes.  Ik krijg er ook altijd wat lekkers, want zowel in
de huiselijke wachtkamer als in de onderzoeksruimte staat
een grote hondensnoeppot en ze zijn er niet zuinig mee,
hoor. Toen ik mijn grote tandjes kreeg, wilde één tandje van
mijn melkgebit niet wijken. Dat moest operatief verwijderd
worden. Dat doet men bij Bie Bijen niet met de grove bijl. 
Ik kreeg eerst een roesje en daarna een slaapmiddeltje.
Pijnloos is mijn tandje verwijderd zodat ik nu weer een 
genadeloze glimlach kan toveren. 
Hun helpers, Mirthe en Kelly, zorgen voor een fijne 
ontvangst. Ook zorgen zij ervoor dat mijn baasjes een 
herinnering krijgen als ik mijn pilletjes moet nemen tegen
vlooien en teken, of een ontwormingskuur. 

En de winnaar i
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Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

Stationsstraat 1  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

Burg. Janssenstraat 14a
6191JC Beek
Tel. 046 - 4371692

www.electrolemmens.nl

Laatst mocht ik mee naar Engeland en moest
er een speciale vermelding komen in mijn
paspoort. 
Werkje van vijf minuutjes, maar Linda en Rob
keken mij van top tot teen helemaal na, zodat
ik gezond en wel op vakantie kon. Prachtig
toch. 
Ik ben ook lid van de Bie Bijen Club. 
Mijn baasjes zeggen dat ze hen volledig 
ontzorgen wat mijn
gezondheid betreft. 
Ik besef dat 
allemaal niet zo,
maar ben wel een
ontzettend blij, 
vrolijk en gezond
hondje.

En laten Linda, Rob, Mirthe en Kelly nu de beste dierenkliniek van
Nederland zijn. 

Op 5 november zijn zij in de Efteling geweest (het is echt (g)een sprookje). 
Het werd een dag vol lezingen, gekleurd licht en een diner.  Rond 20.00 werd de
uitslag bekend gemaakt.  En.. GEWONNEN, wé hebben gewonnen!!! Ram sjiek
sjun, hoor. 
Daarnaast is de zeer mooie Nederlands sprekende Mirthe ook nog eens runner-
up als beste paraveterinair van ons kikkerlandje. 

Alleen daarom al ben ik blij dat ik in Beek mag wonen. Goede keuze van
mijn baasjes. 
Ik ben trots op Linda en Rob, op Mirthe en Kelly. Zij verruimen mijn 
hondenparadijs. Bie Bijen Dierenartsen heeft gewonnen. Natuurlijk. 
Maar ben ík het niet die de meeste winst heeft geboekt?

Paddy (Roland Willems) Foto: Remco Veurink

 is: Bie Bijen Dierenartsen
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

15e jaargang nr. 11 (december) 1989 

... Deze laatste editie van het jaar 1989
staat weer in het teken van de 
kerstgedachte. Een mooi gedicht van
Frans Derhaag siert de voorpagina.
Ik wil het u niet onthouden.  
Passend staan in een miniatuur de
kruisjes van de gevallen soldaten in
Margraten.      

... Adieu Elske. De Els is niet meer van Beek. Meer dan 
anderhalve eeuw was hij de drank van Beek, maar ook van
ver daarbuiten. Alleen de naam “Jacques Hennekens,
Beek, Limburg” zal nog op de fles staan. De rest is
Zoetermeer wat de klok slaat. Als hij zijn Beekse smaak
maar niet verliest.
Ook John Bannier kan genieten van de kruidige smaak van
de Beekse drank. Duidelijk geërfd van mijn vader en
Bompa, zoals hij zelf zegt. In zijn archieven vond hij een
merkwaardig gedicht van zijn vader, aan Bompa. Het gaat
over ELSKE. Niet het verleidelijke en liefelijke vrouwelijk
schoon van een Elske, maar over de verrukkelijke goden-
drank ELS uit Beek.( t.z.t.zullen we het wel publiceren.)

... In Spaubeek viert de muziek weer hoogtij. Aan het 
nieuwjaarsconcert nemen 5 korpsen en koren deel. En dat
allemaal in het MFC.

... De raadsnippers van John zijn weer boordevol actie. b.v.
de stemming voor een spuithangar op MAA; of de 
weigering voor een nachtelijke verlenging van GLOBE; 

ook de beeldspraak van Cor Vorstenbosch vloeide weer 
rijkelijk. (De trein staat wel op het goede spoor, maar de 
leiding heeft geen stroom en dan gaan de rails kapot.)
Zelfs de voorzitter vond dit een mooie beeldspraak.

... De titel over GSV ’28, “Gezonde club, maar...” vraagt om
een verklaring. De voetbalclub telt 250 leden, dus een
kwart van de Genhouter bevolking.  Organisatorisch zit het
ook goed. Een prima kledingsponsor door Nic. Gelissen.
Een vereniging met 10 teams waarvan het eerste mee-
draait in de top van de 4e klasse, het tweede is kampioen.
In de regio heeft GSV als enige een damesteam en 
we hebben nog 4 jeugdelftallen, een veteranenploeg en 
4 seniorenteams.
Maar voor dit allemaal is slechts één voetbalveld ter 
beschikking en twee kleedlokalen. Dat kan zo niet langer,
aldus voorzitter Jean Nijsten. Het zou mooi zijn als we van
de gemeente de toezegging zouden krijgen dat de 
accomodatie uitgebreid wordt.

... In het artikel over de “Baeker sjpraok” deze keer over de
sjoonslapper of de sjoester.
In een In Memoriam herdenken we Drs. Pieter Goossens,
medewerker van de Nijmeegse centrale voor dialect en
naamkunde. Samen met Frans Ramaekers de verzorger
van de Baeker Sjpraok en medewerker aan het
“Dialect van Beek-Elsloo,” van Louis Roebroek. 
(3e deel Wat Baek Os Bud)

... Op de praatstoel zit Sjeng Jennekens. In een niet te stuiten
woordenvloed verhaalt hij voornamelijk zijn bezigheden als
koster van de O.L.V kerk. Zijn 23 jaren werk bij de show-
band Irene blijven bijna onbesproken, maar toen hij hierna
in 1978 gevraagd werd voor het kosters-ambt wist hij hier
meteen een invulling aan te geven. Het einde van zijn be-
toog is de zin: ”Mijn devies is altijd, wees goed voor elkaar,
heb begrip voor elkaar en wees open voor elkaar.”

... Kamersjeut … Pang … Boem … Bij een feestelijkheid is
het gebruikelijk om Kamers af te schieten. Welnu, het ESK
(evenementen service komitee) heeft een 15 tal kamers
aangeschaft om verenigingen de gelegenheid te bieden
om knallend een feest aan te kondigen. Om de veiligheid
te waarborgen is alles onder een wetgeving vastgelegd
met de nodige vergunningen e.d.
Tegen een kleine vergoeding (voor kruit, vergunningen 
aanvragen, kamers laden en afschieten) zal ESK het klusje
verzorgen.

... En uiteraard: Het Stichtingsbestuur en de Redactie van de
NUUTSBAEKER wenst U allen: lezers, adverteerders, 
correspondenten, drukkers, vaste medewerkers en 
gemeentebestuur, inclusief uw familieleden, medewerkers
en onderhorigen: 
Alle geluk en voorspoed voor het Nieuwe jaar.

En daar sluit ik me graag bij aan.
Groetjes

JAPO
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Zondag 22 december 14.30 uur Asta Theater Beek.

Op deze zondag voor Kerstmis staat het traditionele kerstcon-
cert van Mannenkoor Beeker Liedertafel op het programma. 
Dit jaar krijgt het concert - vanwege het 130 jarig bestaan van
de vereniging - een extra feestelijk tintje. Medewerking verle-
nen twee prominente kunstenaars: de succesvolle sopraan 

Claudia Couwenbergh en Nederlands kampioen dwarsfluit
Kasper Punt.

De entree bedraagt € 12,50. 
Kaarten zijn in de voorverkoop à € 10,- verkrijgbaar bij
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek; bij de 
koorleden, of via de website: www.beekerliedertafel.nl.

Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt u 
graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder 
te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/beek of bel 
046 206 05 96 voor een persoonlijk gesprek.

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Maud, Marco en Susanne van DELA

Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel met sopr a
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Claudia Couwenbergh

Claudia begon haar car-
rière al op zeer jeugdige
leeftijd. Als 6-jarig meisje
werd zij lid van het
Neerbeeks Jeugdkoor,
dat later  Cantarella werd,
onder leiding van Harrie
Spronken. Typisch is dat
zij bij Cantarella de lage
stem zong (alt) en dat zij
nu een vermaarde so-
praan is. 
Claudia studeerde aan het conservatorium te Maastricht en
volgde vele masterclasses. Momenteel wordt zij nog begeleid
door Gemma Visser, een wereldberoemde zangpedagoge.
Na haar opleiding werd al snel duidelijk dat zij een gouden
toekomst in de zang tegemoet ging.
Zij stond op vele podia all over the world. Naast het opera- en
concertrepertoire, heeft zij een grote liefde voor het lied en
moderne composities. Dat leidde o.a. tot optredens in
Eisenach (in het geboortehuis van Bach) en Dubai. 
Op 22 december staat zij in de concertzaal van Beek:
Het Asta Theater. Mannenkoor Beeker Liedertafel is dan ook
bijzonder trots dat zij medewerking verleent aan dit bijzondere
concert.

Kasper Punt, fluitist

Kasper Punt is op 26 mei
2001 geboren in Maastricht.
Hij volgde in Maastricht het
Atheneum, maar  gedurende
dezelfde tijd was hij een fa-
natiek leerling op de dwars-
fluit op de Kumulus muziek-
school van Maastricht. 
Hij behaalde daar uitsteken-
de punten, een 8.8 voor de
theorie en een 9.5 voor de
praktijk van Hafa D-flute. 
Hij nam onder andere deel

aan het Prinses Christina Concours en aan het Wereld Muziek
Concours te Kerkrade. Hij is verbonden aan diverse 
harmonieën in Zuid-Limburg en werd in 2018 Nederlands
Kampioen dwarsfluit.

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Het koor bestaat dit jaar 130 jaar en staat al meer dan 25 jaar
onder leiding van Dion Ritten en de piano-/orgelbegeleiding is
in handen van Véron Jongstra. Ofschoon het koor ook dit jaar
vele concerten heeft gegeven, heeft U het koor slechts enkele
malen in Beek kunnen beluisteren. Dit wordt komend jaar
goed gemaakt. Het koor zal meerdere aansprekende 
concerten geven, waarvan één met het Tuks Camerata uit
Zuid–Afrika, een internationaal topkoor. Uiteraard zal het koor
een keur aan kerstliederen zingen, waarvan een aantal samen
met Claudia.

Kerstvieringen in zorgcentra

Een tweetal Kerstvieringen in de zorgcentra wordt ook dit jaar
gepresenteerd in de vorm van een muzikaal cadeautje. 
Deze vinden plaats op dinsdag 17 dec. in huize Ave Maria te
Geulle en op donderdag  19 dec. in huize Franciscus te Beek.
Aanvang 14.30 uur op beide locaties.
Als soliste zal de nog
jonge zangeres Isabelle
Jennes met begeleiding
van Hélène Jennes 
optreden. Er is ook nog
een zogenaamde 
mystery guest 
uitgenodigd, die voor
een verrassend 
intermezzo zal zorgen. 
De bekende traditionele
kerstliederen zullen met
de “zaal” als samenzang
worden gepresenteerd.
Daarnaast zingt het koor een verzameling kerstliederen 
waarvan enkele werken samen met Isabelle. 
Deze kerstvieringen zijn toegankelijk voor de bewoners, hun
bezoek en genodigden. 

r aan Claudia Couwenbergh en Kasper Punt, dwarsfluit

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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De Doe Dag van de Jumper
Tuinoutlet op 28 september had
deze keer een extra feestelijk 
tintje voor 
DierGeneesKundig Centrum Beek. 

Op deze dag werd het Veterinair
Steunpunt van de dierenartsenpraktijk
geopend in de vestiging van de dieren-
winkel-keten. 
Het is het tweede Steunpunt. Sinds
2017 was er al een steunpunt in de
Dierenspeciaalzaak Pootjes enzo in
Limbricht.

Waarom deze Veterinaire
Steunpunten in dierenspeciaalzaken? 

“Waarom niet?’ antwoord Peter Bos-kamp,
dierenarts en eigenaar van DierGenees-
Kundig Centrum Beek. “We hebben
gemerkt dat het soms makkelijker en
sneller is voor een huisdier-eigenaar om
problemen en klachten te bespreken
met het personeel van een dierenwinkel
dan met ons. En dat is ook logisch. Bij
een dierenspeciaalzaak kun je de vraag
zo stellen, terwijl je binnenloopt en spul-
len haalt voor je huisdier. 

“Dat is een stuk laagdrempeliger”, ver-
volgt Peter, “dan naar ons bellen om een
afspraak te maken. Helaas lopen hier-
door veel huisdieren met klachten rond,
die makkelijk kunnen worden verholpen.
Door de veterinaire steunpunten hopen
we de drempel lager te maken voor de
mensen om gezondheidsvragen te stel-
len over hun huisdieren en daarmee
huisdieren sneller te helpen. Hoe langer
mensen wachten met naar de dierenarts

te gaan, hoe moeilijk het soms wordt om
een klacht te verhelpen. Hoe eerder we
erbij zijn, hoe beter voor het huisdier en
om eerlijk te zijn, op den duur ook beter
voor de portemonnee van het baasje.”

Bij het Veterinair Steunpunt in de
Jumper Tuinoutlet kunt u dagelijks
terecht (dus ook in het weekend) en
het steunpunt wordt bemand door een
paraveterinair. Als er een dierenarts
nodig is, regelt de paraveterinair dit.
Huisdiereigenaren kunnen langskomen
om o.a. vragen te stellen, voor vaccina-
ties, het chippen van hun hond of kat,
het knippen van nagels van hun huisdie-
ren, voor gebitscontroles en zelfs voor
aankoopcontroles van een kitten of
puppy. Als een huisdiereigenaar zeker
wil weten of de paraveterinair kan hel-
pen, wordt aangeraden om een afspraak
te maken via de praktijk 
(telefoonnummer 046-437 1885). 

Mocht er sprake zijn van problemen die
niet op het steunpunt opgelost kunnen
worden, dan is er altijd de mogelijkheid
van vervolgonderzoek in de Kliniek aan
de Julianalaan 7a te Beek.

DierGeneesKundig Centrum Beek heeft sinds kort een nieuw
veterinair steunpunt in de Jumper Tuinoutlet in Beek

18

Cafetaria het Heukske Theo en Marion Schroijen
Wolfeynde 24 • 6191 EB Beek • 06-38293817

Geopend van 16.00 uur tot 21.00 uur - DINSDAG GESLOTEN

Wij doen nu ook thuisbezorgen via thuisbezorgd.nl

Muziekkorps St. Callistus Neerbeek nodigt iedereen uit Neerbeek én
omgeving uit voor een bijzonder kerstconcert in het
Gemeenschapshuis Neerbeek op 21 december a.s. 

Het concert zal om 19.00 uur beginnen en de entree is
een eigen bijdrage. Tijdens het concert zal het korps
een aantal kerstliedjes ten gehore brengen, die door
een kerstverhaal zijn verwoven. Ook zal een groep
leerlingen van basisschool De Bron, die de afgelopen weken les hebben gehad via docenten van de
vereniging, hun muzikale voortgang laten horen. Het belooft een magische avond te worden.

U komt toch ook! 

Kerstconcert muziekkorps St. Callistus Neerbeek
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Genhout, Kerstmis 1944

“Zalig Kerstfeest”. 
Zo wensten we elkaar toe in
mijn kindertijd. 
Kerstmis was zalig. 
Dat betekende voor mij, een
kleine jongen van nog geen tien
jaar oud, heel wat. 
Zalig had een bijzondere klank,
het had iets te maken met 
deftig, iets verhevens, iets 
onbereikbaars. Heiligen waren
zalig. Die hoogte zou ik nooit
kunnen bereiken. 
Tegenwoordig zeggen we meer
“gelukkig Kerstfeest” en heeft
zalig een geheel andere inhoud
gekregen. 
Ja, het mag wat kosten die
Kersttijd. En waar menigeen 
naar de voedselbank moet gaan,
stillen anderen hun geweten
door de L1-actie voor de 
voedselbanken te steunen.

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

We vieren dit jaar vijfenzeventig jaar bevrijding. Ik heb de tentoonstelling in het 
gemeentehuis bezocht. Interessant, maar toch miste ik de verhalen van de mensen
die het hebben meegemaakt. Een mens zoals mijn schoonmoeder bijvoorbeeld. 
Dus toog ik naar haar toe om informatie uit eerste hand te vernemen.

Het meisje van nauwelijks acht jaar oud
woonde aan de Linde in Genhout, een
smal straatje tussen pakweg de kerk en
de molen. Ze was net jarig geweest
toen de eerste Amerikaanse soldaten
het dorp binnenkwamen. Van de oorlog
had ze niet zo heel veel meegekregen,
jong als ze was. “Het was oorlog, maar
we hadden geen weet van de oorlog”.
Gelukkig maar. Toch hebben die laatste
oorlogsdagen een diepe indruk achter-
gelaten. Zoals de bommen die vlakbij
huis in de weilanden insloegen. Of de frequente gang naar de (schuil)kelders, waar
een Maria- en een Heilig Hartbeeld stonden opgesteld en menig gebedje naar de
hemel werd gezonden om toch maar gespaard te blijven van verdere ellende. Ze ziet
nog het veilingkistje staan met haar pas geboren broertje erin. 

En zo werd het ook Kerstmis. Een
koude Kerstmis. Al luisterend zie ik een
plaatje achter mijn oogleden van een
klein meisje dat haar warme adem
tegen de stijf bevroren ruiten blaast en
zodoende een kleine opening maakt in
de ijsbloemen. Ze kijkt naar buiten en
ziet de hoge sneeuw liggen die die
nacht is gevallen. Haar vader is al druk

doende om een paadje te maken in het veld tussen woonhuis en kerk (want er werd
met Kerstmis drie keer naar de kerk gegaan). In de huiskamer brandt een vuur. In
een hoekje staat een gipsen Kerststalletje dat de broers zelf hebben gemaakt. Een
kerstboom is er niet. Laat staan kerstverlichting. Het huis kent (nog) geen elektriciteit
en water moest in het dorp gehaald worden met melkbussen van twintig liter. Het
eten bestond uit groenten die uit eigen tuin gehaald werden (voornamelijk koolsoor-

ten) en “knien in ’t zoer”. Dat konijn bleek echter een haas te zijn die
vader “ergens” vandaan had gehaald en in de stal ontdaan had van
zijn jasje. Als toetje stond chocoladepudding op het menu. En men
had het goed. Het was immers vrede.

Vrede hebben we ook nu, al mag je je afvragen of de wereld niet toch
in brand staat. We wensen elkaar ook dit jaar weer een gelukkige en
vredige kerst toe. Vredig en gelukkig is iets wat in ieders persoonlijke
hart ontstaat en kan groeien. 

En ja, kom op, ik wens u ook een “zalige” Kerstmis.  

Roland Willems
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T 046 - 4372338
info@janssengrafimedia.nl
www.janssengrafimedia.nl

Adverteren in de Nuutsbaeker?
Voor vragen bel 06 - 208 797 75 of mail truus@janssengrafimedia.nl20

Datum : zondag 15 december van 10.45 tot 17.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9
Entree : vrij

Gemengd Koor Neerbeek organiseert ook dit jaar weer de
gezellige kerstmarkt in het gemeenschapshuis van
Neerbeek. 
Vele bewoners van Neerbeek weten hun weg al te vinden
naar deze kleine kerstmarkt. 
Bijvoorbeeld voor de aankoop van een leuk kerststukje of
kerstcadeautje. Of om gezellig een kopje koffie te drinken
bij de kraam van ‘heel Neerbeek bakt’ en te genieten van
verschillende soorten zelfgemaakt gebak. De zaal van het
gemeenschapshuis wordt door de leden van het koor in 2
dagen omgetoverd tot een sprookjesachtige ruimte met

een tiental sfeervol verlichte kraampjes waar hoofdzakelijk
zelfgemaakte producten zijn te kopen, te eten of te drinken,
zoals de zelf gemaakte Glühwein.

www.gemengdkoorneerbeek.nl
www.facebook.com/gemengdkoorneerbeek

Gemengd Koor Neerbeek
organiseert 
JAARLIJKSE KERSTMARKT

-  Tabak & Sigaren
-  Speciaal Bieren
-  E-Smoking
-  Stoere woonspullen
-  Noveenkaarsen
-  Pasfoto service voor officiële documenten
-  Shop in Shop van www.usadump.nl

Roger van den Eijnden
Neuromusculair therapeut         

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

BACK2BALANCE

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

• Bindweefseltherapie
• Medical Taping
• Therapeutische massage
• Dry Needling
• Reflexzonetherapie    
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KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

Iedere donderdagmiddag
GRATIS INLOOPSPREEKUUR
van 16.00 tot 18.00 uur (zonder afspraak)

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

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

mr. W. de Vilder
mr. J.F.C. Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mw. mr. A.B.J. van Daal

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

Er heerst een gezonde spanning in de
vergaderzaal van het Gemeentehuis,
vandaag is het weer tijd om te praten
en debatteren. We hebben een 
overvloedige maaltijd weggewerkt en
iedereen is er klaar voor. In vorige
uren zijn de voorbereidingen getroffen
en iedere partij kan straks alles uit de
hoge hoed toveren /halen. 

We starten met de grootste partij en
dat is in deze BBB-NDB.
Zij komen met een evenwichtige 
begroting en ze willen niemand 
(inwoners) in de kou laten staan. 
Zij leveren hiervoor de eerste motie in
samenwerking met CDA. Dit gaat
over een voorstel voor afbouw van de
ouderentoeslag in drie jaren. Dit in het
kader van noodzakelijke bezuinigen.
De eerste motie roept al meteen op
tot veel vragen. De tweede gezamen-
lijke motie betreft het gemis van een
bibliotheek. Alle scholen in Beek heb-
ben een ‘bibliotheek’, behalve BS de
Bron. Het vestigen van een
“Bibliotheek” zal door de wethouder
worden opgepakt.

Nu is het de beurt aan fractie CDA.
Het cultuurbeleid van Beek kan door
de erkende verenigingen niet ingevuld
worden. Te vaak komen ze bij de
Gemeente aankloppen. Een bruisend
cultuurverenigingsleven is een 
absolute ‘must’. Met de slagzin van
de motie: ”Cultuurlandgoed veur
Baek” vragen ze aandacht. Dan 
verder met de motie “Burger!Kracht
veur Baek” het tijdelijk inhuren van
Burgerkracht loopt komende jaar af,
maar men is benieuwd wanneer de

Tribunus Plebes IIIX-XI- MMXIX (7-11-2019)

Domein, Arbeidsmarktbeleid en
Welzijn, Thijs van Es, ook met de taak
van locoburgemeester; hij deelt mede
dat de zo bekende vrijwilligersavond
vanaf 2020 een heel ander gezicht
krijgt. Een andere insteek, andere stijl,
wie weet. De nu al aangehaalde 
bibliotheek staat in de steiger.
Wethouder Hub Hodselmans staat
voor Burger!Kracht, Grote Projecten
en Bedrijfsvoering. De activiteiten zijn
zo divers dat hij gebruikmaakt van
een informatie scan.
Als laatste komen wij bij 
Hub Schoenmakers met zijn goed 
gevulde portefeuille; Klimaat,
Openbare Ruimte en Verkeer. 
Het is zijn bedoeling om een soort
‘stand by’ groepen te formeren zodat
bij een ‘ongeluk’(geen brandjes) direct
een hulp-ploeg vanuit het Gemeente-
lager opdraaft om te helpen.

‘inbedding’ (opname in de huidige 
organisatie) plaatsvindt.

De fractie PB bedankt al de mensen
van het Gemeentekantoor voor het
opmaken van de overzichten, 
sommen en de tabellen? Maar wie de
schoen past… De fractie gaat even
terug naar het verleden. Zo komt de
vraag; hebben we nu bereikt wat wij
voor onze ogen hadden? 
Er is weer veel tijd verstreken. 
De begroting wordt ‘voorzichtig’ door
hen genoemd.

De fractie VVD komt met een 
behoorlijk aantal amendementen
vol kritische noten. De verhoging van
de OZB, de afbouw van de ouderen-
toeslag, de bezuiniging op de blad-
korven, nog een korte opmerking over
minimaal beleid en bijstandsnorm.

Fractie SBB heeft moeite met de
korting op de ouderentoeslag, ook al
wordt deze in 3 jaar afgebouwd. Ook
willen zij met iedereen nadenken om
deze toeslag draagbaar te maken.

Einde eerste termijn.

Nu zijn de “budgethouders” aan de
beurt om de wensen van de Raad te
toetsen op haalbaarheid.

Als eerste de wethouder Financiën,
Sport en Wonen, Ralph Diederen. 
De lat is door politiek Den Haag vrij
hoog gelegd, dus er wordt kritisch
gekeken naar de wensen van de 
wethouder en de inwoners.
Vervolgens de wethouder van Sociaal

december 2019 - NB no. 11:Layout 1  21-11-2019  09:31  Page 21



22

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.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.

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

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

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

Op uitnodiging van EHBO vereniging Beek (L) verzorgt
Frans Palmen - epilepsiedeskundige bij uitstek - 
op donderdagavond 12 december een lezing over 
epilepsie in de zaal van “Brasserie de Poort” in Beek. 

Frans Palmen is verpleegkundige bij instituut
Kempenhaeghe, een expertisecentrum voor epileptologie,
slaapgeneeskunde en neurocognitie.
Een epilepsieaanval is het gevolg van een soort 
‘kortsluiting’ in de hersenen. Tijdens een epileptische
aanval valt de controle over bepaalde lichaamsfuncties
tijdelijk weg.
Epilepsie komt voor bij kinderen en bij volwassenen. Het
kan aangeboren zijn of de epilepsie kan later optreden.
Bij mensen met een verstandelijke beperking komt 
epilepsie relatief vaker voor. Bij ongeveer een kwart 
van de kinderen en volwassenen met epilepsie is de
aandoening zo gecompliceerd dat extra onderzoek
en/of behandeling in een gespecialiseerd epilepsie-
centrum nodig is. Epilepsie is een verzamelnaam. 
Er is niet één epilepsie, maar er zijn verschillende 
vormen en verschillende aanvalssoorten. Dat komt
omdat er vele verschillende oorzaken zijn voor epilepsie. 

De avond vindt plaats op donderdagavond 
12 december in “Brasserie de Poort”, 
Burg. Janssenstraat 26 in Beek en begint om
20.00 uur. Deze lezing is gratis en voor alle
geïnteresseerden toegankelijk.

EHBO vereniging Beek: 

Lezing Epilepsie
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2019 Was hét jubileumjaar voor de QueensParade.

Het 15-jarig jubileum gevierd met de topper van Nederland:
Kunst & Genoegen uit Leiden. Hoge inzet maar helaas met
tegenvallende resultaten. 
Dit heeft zeker niet aan Kunst & Genoegen gelegen! 
De slechte weersomstandigheden hebben hier wel een rol
in gespeeld.

Hoe nu verder was een van de grote vraagstukken binnen
het bestuur.
2 jaar Sportlandgoed de Haamen had grote voordelen,
maar er waren zeker ook nadelen. Hierin hebben we ook
goed geluisterd naar de inwoners van Beek.

In 2020 komt de QueensParade terug
naar het centrum!

Waar precies? Dat gaan we de komende maanden 
langzaam onthullen. In de aanloop naar Koningsdag 2020
zullen we iedere maand een stuk van het QueensParade
mysterie onthullen. Houdt hiervoor de Nuutsbaeker, maar
ook onze vernieuwde website in de gaten. Lancering 
vernieuwde website is 1 januari 2020.
Wat vaststaat is de datum: maandag 27 april 2020. 
Concept, programma, deelnemers, we houden het voor nu
nog spannend!
Koningsdag vier je in Beek met ……………………….?

www.queensparadebeek.nl
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Locatie:
Gemeenschapshuis 
Oos Heim, 
Callistusplein 9,
Neerbeek

Vind je het
leuk om te
knutselen?

Geef je dan snel op, want ook dit jaar hebben we weer
leuke winter-knutsel-werkjes bedacht waar je creatief mee
aan de slag kunt gaan.
Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd!

Contactpersoon KinderVakantieWerk Neerbeek:
Anneke Smeets, tel. 046-4377592

Opgave via de website van KVW Neerbeek, 
www.kvwneerbeek.nl

Donderdag 2 januari 2020 van 13.30 tot 15.30 uur
voor groep 1 t/m 8

Kosten: € 1,50

Winter-knutselen

MET EXTRA PRIJZEN, EEN HEERLIJKE 
LUNCH & ENTERTAINMENT

WINNING
WEDNESDAY

IEDERE WOENSDAGMIDDAG 
VAN 12.00 TOT 19.00 UUR

VALKENBURG

QueensParade
komt terug!
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EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?  
 
 

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

Oplossing van de
november editie:
Waar: Neerbeek
Wat is er fout:

Brands bier op de gevel
van het huis.

Correcte inzenders: 
Rezie van Geneijgen, Mia Drummen,
Manon Verstappen, Ruud Houben,

Sandra Akkermans, 
Jose Jansen, Patrick Driessen,
Hub Schrouff, Maria Demandt,

Netty van den Molengraaf, 
Jo Nijsten, Sophie Eussen,

M. Starmans, Patricia Senden,
Jean Kengen, Harrie Vangangelt,

Marianne Schwachöfer, Lou Paes,
Willem Konings, Eva Teneij,

Anja Theunissen en Mario Werdens. 

Nevenstaand wederom
een “foute” foto.

Onze vraag:
Wat is fout op deze foto?  

Stuur uw antwoord naar:
nuutsbaeker@gmail.com en we

vermelden u in de volgende uitgave.
In december trekken we uit alle goede

inzendingen weer een naam en de
gelukkige winnaar ontvangt

een leuk presentje.

De foute foto van Loe
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Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een  LIGIER of MICROCAR

vanaf€ 299per maand

inclusief onderhoud en 
ALL RISK verzekering

Een mix van algemene kennis, overgoten met een cryptisch sausje. 
Noteer telkens van het antwoord de laatste letter en maak de kerstwens af:

Lieve kerstman, ik heb voor 2020 slechts één wens:  ……………………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………....…..

Stuur uw oplossing uiterlijk 12 januari 2020 naar Nuutsbaeker@gmail.com en wie weet,
bent u de winnaar van een leuk presentje. 

1. Wegwerpartikel dat je maar niet kwijt raakt?
2. Storm en hagel uit zelfverdediging?
3. Gezelschapsdame uit Japan?
4. Hier eet je een Margherita, Napolitana of Calzone?
5. Vlieg met Paul de Leeuw naar de?
6. De echte naam van Mata Hari?
7. Zulke verhalen neem je met een korreltje zout?
8. Een stukje lopen op je schaatsen? 
9. Vult gaatjes niet met praatjes?
10. Eenheid van druk?
11. De een zegt La Gioconda, de ander? 
12. Klom van de KGB op tot in het Kremlin?
13. Vrouwelijk kledingstuk voor soldaten?
14. Hij huilt valse tranen? 
15. Elektrische Artillerie afdeling?  
16. Drankje aan het eind van een diner?
17. Beroemde Schotse collie? 
18. Je kunt ze achter je verbranden?
19. Door dit schandaal trad president Nixon af?
20. Stephen Perry was de uitvinder van het? 
21. Jaarlijks griezelfeest op 31 oktober?
22. Arbeidstijdverkorting, ook wel bekend als?
23. Wie zei “To be or not to be”?
24. Het legendarische kasteel van koning Arthur? 
25. Toeristische trekpleister in Alkmaar?
26. Heb nog zo gezegd, geen?
27. Zeehondje met een jongensnaam?
28. Wie is Siddharta Gautama?
29. Tien tonnetjes is een?

30. Illusionist die bij de tijd is?  
31. Babbelziek pretpark in Wenen?
32. Favoriet vervoermiddel van Piet Pelle?
33. Een pintjespens?  
34. Wedstrijd met doorgeefstokjes? 
35. Zomerkoninkjes? 
36. Wat een langdradige maaltijd?
37. Dit doen zowel konijnen als gewetens?
38. Ontdekker van de penicilline?
39. In dit land was de Slag bij Waterloo?
40. Onder de hamer brengen?
41. De grootste categorie dieren op aarde?
42. Adellijke krijger uit Japan?
43. Poster of aanplakbiljet?
44. Scholieren spijbelden hiervoor in 2019?
45. Populaire broertje van de Lama?
46. Winston, niet Gerschtanowitz? 
47. In het hol van de?
48. De achternaam van Napoleon?
49. Babyschortje?
50. Omgevouwen hoekje in een boek?
51. Nederlands medium in een blauwe jurk?
52. In deze stad is jaarlijks de Dutch Design Week?
53. Volledig van blokjes gebouwde reisbestemming?
54. Zit soms onder het gras?
55. Een hond om mee te schieten? 
56. Je kunt het wel breien, maar het werkt niet? 
57. Kunstmatige wereldtaal? 
58. Pluk de dag ?

KERSTPUZZEL

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 51 52 53 54 55 56 57 5839 40 41 42 43 44

14 15 16 19 20 211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 22 23 24 25 26

45 46 47 48 49 50
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Gezondheid Energie Wel-Zijn
Heb je voldoende energie om je wensen te volgen?

Heb je klachten die jou afremmen of juist
te hard laten doorrennen? 

Heb je het gevoel dat het anders moet;
en hoe dan?

Bel me vrijblijvend of kom eens langs met jouw vraag,
klacht of ziekte.

Dan kunnen we samen bekijken wat ik voor jou kan betekenen.
Mobiel: 06 - 221 404 09 

www.natuurgeneeskunde-beek.nl

Natuurgeneeskundige

Greetje Heus
E.E.N.® therapeut

Lid beroepsvereniging VBAG
en

koepelorganisatie RBCZ

Zowel Stichting Speelgoedbank als Kledingbank de
Grabbelton Zuid-Limburg is een stichting met als doel het
doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed en kleding aan
kinderen van ouders in Zuid-Limburg die het hard nodig 
hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. 
Met een doorverwijsbrief van een hulpverlenende instantie of
het pasje van de voedselbank kunnen gezinnen maandelijks
gebruikmaken van de speelgoedbank en kledingbank. 
Velen weten dat er elke maand een rommelmarkt wordt  
georganiseerd die voor iedereen toegankelijk is. 
De opbrengst van deze rommelmarkt wordt besteed aan 
extraatjes voor de cliënten alsmede voor het betalen van een
gedeelte van de huur in de Geenstraat 32a.

Nu hebben wij geweldig nieuws
Omdat het aanbod van leuke spullen de ruimte in de Geenstraat
bijna is ontgroeid, openen we de komende maanden een Outlet
winkel en wel in de Salmstraat 104 in Geleen.

Wat betekent dat voor u?
7 December a.s. openen wij vanaf 10.00 uur onze deuren voor
iedereen die op zoek is naar mooi en compleet 2e hands
speelgoed/spellen/boeken/puzzels/kleding/prullaria etc. voor
de bekende Grabbeltonprijzen, m.a.w. nog net niet gratis.

U bent van harte welkom te komen snuffelen op elke:

Donderdag: van 12.00 tot 17.00 uur 
(2 uur gratis parkeren op de Markt ingang Gemeentehuis,
het Koningsplein bij de Lidl beneden en in de Elizabethstraat)

Vrijdag : van 12.00 tot 17.00 uur  
(2 uur gratis parkeren op de Markt ingang Gemeentehuis,
het Koningsplein bij de Lidl beneden en in de Elizabethstraat)

Zaterdag: van 10.00 tot 16.00 uur  
(Helaas nergens gratis parkeren) 

Adres: Salmstraat 104, Geleen

Kom eens een kijkje nemen. 
U zult blij verrast zijn.

Let wel: 
Om de kosten te drukken is er geen gelegenheid om in de
Outlet te pinnen. Maar, gezien de lage prijzen, zal contant be-
talen geen probleem zijn. 

Belangrijk: 
De inname van spullen blijft op het reguliere adres, 
Geenstraat 32a in Geleen, op de welbekende dagen, maandag
van 10.00 tot 14.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor meer info zie de website: 
www.speelgoedbankdegrabbelton.nl

Stichting Speelgoedbank / Kledingbank De Grabbelton

Zaterdag 7 december 2019:

Spectaculaire opening van Outlet de Grabbelton
in de Salmstraat 104 in Geleen met als

SPECIALE GASTEN ELZA EN OLAF VAN FROZEN
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Evenementenrooster 
2019 - 2020

10 t/m 14 aug. KinderVakantieWerk Beek
8 september GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
6 oktober GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
29 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
10 november GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
26 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantes Franciscus 19.00 uur
8 december GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

7 december Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
7 december Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.
7 december Kroningsavond van de 68e Lichtkoningin in het Asta Theater 
11 decemer Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie. 

Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur.  Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.

15 december Vriendenviering: Vocal Group Magan Gulpen, 9.30 uur, St.- Hubertuskerk,
Genhout

15 december Kerstmarkt,  org. Gemengd Koor Neerbeek. Locatie: gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek. Van 10.45 uur-17.00 uur. Toegang gratis.

15 december Kroningsmis 68e Lichtkoningin om 10.00 uur in de St. Martinuskerk.
15 december Muzikale kerstontmoeting: Wèts te nog! Toneelvereniging Ons Genoegen,

Gemengd Kerkelijk Zangkoor, fanfare St. Antonius en zanggroep 
Cosi Cantare St. Hubertuskerk Genhout, aanvang 19.00 uur. Entree € 3,00.

21 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’.  
Aanvang 20.00 uur in Brasserie-Restaurant De Poort.

22 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in Asta Theater, 
aanvang 14.30 uur m.m.v. o.a. Claudia Couwenbergh, sopraan.

31 december Oliebollenactie Markt Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia

2020

5 januari Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en 
Gemengd Koor Neerbeek, Asta Theater aanv. 15.00 uur.

5 januari Lezing over Multatuli, 200 jaar jong door Harry Palmen 
in de Oude Pastorie, aanvang 11.00 uur

14 januari GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 
van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

30 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
10 maart GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
14 maart Galaconcert Fanfare St. Antonius Genhout m.m.v. onder andere 

Pascal Pittie en Daphne Ramakers in Asta Theater, aanvang 19.30 uur.
14,15, 21, 22 Toneelvereniging Sjpaubik Sjpeelt. Een dialect komedie in 3 bedrijven.
maart Naam van het stuk is nog niet bekend.
26 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
28, 29 mrt, 3,4, 5 april Toneelvereniging Ons Genoegen brengt  haar voorstelling ten tonele.

naam van het stuk is nog niet bekend, locatie is (hopelijk) Zaal Vroemen.
14 april GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
27 april QueensParade
30 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
12 mei GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
28 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
17 juni 100 Jaar VV Caesar – Jubileum Dinner Show
19 juni 100 Jaar VV Caesar – Feestavond “Op naar 100 Jaar!”
20 juni 100 Jaar VV Caesar – Familietoernooi & Reünie
21 juni 100 Jaar VV Caesar – Jubileum Receptie
23 juni GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
25 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

Even ementen carnaval
2019

7 dec. Mossel- en konijnenavond Auwt Prinse en Prinsesse Nirbik, 
Café de Keulsteeg, aanvang 19.00 uur.  

22 dec. Voorverkoop Kneeschers Mansluujzitting, Dobbele Vônck

2020

5 jan. Kneeschers Mansluujzitting, Mondial
9 jan. Groate Zitting mit Prinsoetreuping Baeker Pottentaote, 

Asta Theater 19.45 oer
11 jan. "Kiene mer dan angers" in het MFC te Spaubeek georganiseerd door

de Auwt Prinse Spjaubik
12 jan. Jeugzitting mit Jeugprinsoetreuping Baeker Pottentaote,

Asta Theater 14.11 oer
2 febr. Prinsenreceptie CV de Kwakkerte, MFC ‘t Roadhoes, Spaubeek, 

14.00 uur
9 febr. Kènjersjprènge Baeker Pottentaote, Café Benelux 14.00 oer
12 febr. Verkaup Vastelaovesgezet ‘de Pottentaot’, Baekse Sjtraote 17.30 oer
15 febr. Prinsebal Baeker Pottentaote, Asta Theater 20.30 oer
21 febr. Jeugprinsereceptie mit aansjletend Jeugprinsebal, 19.00 oer
22 febr. Sjleuteleuverdrach, Gemeintehoes 18.00 oer
22 febr. Prinserecepsie Baeker Pottentaote, Asta Theater 20.30 oer

Carnaval: 23, 24 en 25 februari

23 febr. Leechsjtoet, Baekse Sjtraote 19.00 oer
24 febr. Groate Optoch Baeker Pottentaote, 

Baekse Sjtraote 14.11 oer
25 febr. Vaan Sjtrieke Baeker Pottentaote, 

de Pottentaot 23.45 oer 

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
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Komt u ook naar de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Beek?
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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
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
Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

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, gezondheidsverklaringen, gehandicapten-

parkeerkaart, verklaring omtrent gedrag en leerlingenvervoer.

Het college van Burgemeester en Wethouders houdt op maandag 6 januari
tussen 17.00 en 20.00 uur

haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis in Neerbeek. 

Thema van de avond is 75 jaar bevrijding in Limburg. 
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en met ons het glas te heffen

op een gezond en gelukkig nieuwjaar. Wij kijken uit naar uw komst.

De gemeente stelt het op prijs als u uw komst wilt aankondigen.
Gelieve dit voor 20 december door te geven aan het bestuurssecretariaat van de gemeente Beek op

telefoonnummer: 046 – 4389353. U kunt ook een e-mail sturen naar: communicatie@gemeentebeek.nl
o.v.v nieuwjaarsreceptie. Wij vinden het fijn als u daarbij vermeldt met hoeveel personen u komt.  

december 2019 - NB no. 11:Layout 1  21-11-2019  09:35  Page 28



Wilt u meehelpen?
Meld u dan aan op www.nldoet.nl en kies een klus waaraan u
graag wilt meehelpen. De organisatie waar u zich bij heeft
aangemeld zal dan contact met u opnemen. 

Heeft u hulp nodig? 
Kunt u als organisatie wel wat hulp gebruiken? Meld uw klus
dan aan op www.nldoet.nl. Wanneer u uw klus voor 31 januari
2020 aanmeldt, kunt u aanspraak maken op een bijdrage 

van € 350 euro van het Oranje Fonds voor bijvoorbeeld de
aanschaf van gereedschap of verf. 

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden van uw klus?
Dan kunt u contact opnemen met de verenigingsconsulent
van de gemeente Beek, Tom Eijkelenberg, op telefoon-
nummer: 046-4389222.

NLdoet het weer!
Op 13 en 14 maart 2020 wordt NLdoet weer gehouden. NL Doet is de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. Duizenden vrijwilligers zetten zich tijdens deze dagen in voor de samenleving door 
uiteenlopende klussen aan te pakken. In Beek deden de afgelopen jaren zo’n dertig verschillende 
verenigingen mee. Doet u dit jaar ook (weer) mee? 

29

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk zijn er
diverse inloopspreekuren in de gemeente Beek. 

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, maandag-
en dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

Spaubeek: Hoever Residentie, Musschenberg 45, 
maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

Beek /  De Carmel in de muziekschool, 
De Carmel: Dr. Stassenstraat 88, 

op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur. 

Beek / MFC De Stegen, Stegen 35, 
Stegen: donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.

U kunt ook via onze website www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
reageren op vacatures en meer informatie vinden over de 
vacatures.

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Koen Vanspauwen
Bezoekadres: MFC De Molenberg, Molenstraat 158 Beek
Telefoonnr.: 046 4575700
Website: www.vrijwilligerscentrale-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 WM:

• Maatje voor ouderen in Beek en/of Stein gezocht (V1548)
Met het Maatjesproject brengen we kwetsbare senioren  in
contact met vrijwilligers van Partners in Welzijn die het leuk
vinden om senioren te bezoeken en/of samen iets te 
ondernemen. De vrijwilliger ondersteunt senioren die zich
eenzaam voelen of een ondersteuningsvraag hebben.

• Coördinator hartcollecte (V2221)
De coördinator organiseert de jaarlijkse hartcollecte van de
Nederlandse Hartstichting in Spaubeek. Het werk van de
coördinator wordt vergemakkelijkt als de persoon in 
Spaubeek woont.  

• Vrijwillige buurtbemiddelaars (V2133)
Ben je van huis uit al een vredestichter, ben je minimaal 
21 jaar, kun je goed luisteren, ben je onpartijdig en wil je 
minimaal één keer per maand bemiddelen? Dan is 
buurtbemiddeling iets voor jou!
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Vrijwilligersavond opnieuw 
daverend succes

De vrijwilligersavond, die op 20 november in het Asta 
werd gehouden, was opnieuw een daverend succes. 
Wethouder Thijs van Es opende de avond, die door ruim
vijfhonderd vrijwilligers werd bezocht en  sprak zijn 
waardering uit voor de onvoorwaardelijke inzet van alle
Beekse vrijwilligers.

De genodigden
hebben kunnen 
genieten van een
avondvullend 
programma met
optredens van de
Party Kryner, 
Coen Janssen,
Hub Stassen en de
Baeker Hofkapel. 

Hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de felbegeerde vrijwilligers-
prijzen. De cultuurprijs ging dit jaar naar de Stichting Queensparade. 
Atleet Jesse Cuijpers mocht de sportprijs in ontvangst nemen. Aan de 
vrijwilligers van de Stichting Wensbus Beek werd de waarderingsprijs 
uitgereikt. Zij kregen van supermarkt Plus Van Wijnbergen een minuut
gratis winkelen cadeau. Sarah Eummelen en Amy Wagemans kregen de
Jeugdvrijwilligersprijs overhandigd. 

30
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Christine van Basten-Boddin en wethouder  het allermooiste
gedicht. Dat gedicht is van Noor en Eugénie van basisschool
Sint Martinus in Beek. Zij mogen hun gedicht nog één keer
voordragen tijdens de Vrijwilligersavond op 20 november in
het Asta Theater in Beek.
Gefeliciteerd Noor en Eugénie en heel knap gedaan!

De gedichten werden geschreven door leerlingen uit de groe-
pen zes tot en met acht. Een jury koos per school het mooiste
gedicht uit. De schrijver of schrijfster van dat gedicht kreeg
een uitnodiging om zijn gedicht nog een keer voor te dragen
aan de burgemeester en wethouders van Beek.
Uit al die mooie gedichten kozen de burgermeester 

Respect 
Je moet respect hebben voor iedereen 
en alles om je heen. 

Het maakt niet uit of je arm of rijk bent. 
Het is belangrijk om respectvol te zijn. 

Als je zegt: “Die is raar.” 
Is dat voor een ander heel naar. 

Iedereen heeft zijn eigen kleur, 
land en geur. 

Dus heb respect, 
want niemand is perfect. 

Eugénie en Noor 

Noor en Eugénie winnen gedichtenwedstrijd
Leerlingen van alle Beekse basisscholen deden tijdens de Week van respect, van 4 tot 10 november,
mee aan een gedichtenwedstrijd. 

31
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Ophalen restafval en gft in Spaubeek en Neerbeek

Het ophalen van de grijze en
groene bak in gaat met ingang
van 1 januari wijzigen in 
Spaubeek en Neerbeek. 

Het vuilnis wordt in het nieuwe jaar
opgehaald met andere vuilnis-
wagens: met zogenoemde 
zijbeladers. Dit betekent dat de 
afvalbakken voortaan op een iets
andere manier moeten worden 
aangeboden. Hierover krijgen alle 
betrokken inwoners in Spaubeek 
en Neerbeek informatie in hun 
brievenbus. 

Gemeente Beek Informatiepagina | december 2019

Beek verandert het ophalen van afval in het nieuwe jaar
RWM en de gemeente Beek gaan het ophalen en inzamelen van afval per 1 januari op een aantal punten
wijzigen. Op deze pagina’s leest u wat er allemaal gaat veranderen. 

32

Grof tuinafval
Grof tuinafval wordt met ingang van het nieuwe jaar niet 
meer vier keer per jaar maar nog twee keer per jaar bij u
thuis opgehaald. 

Per 1 januari 2021 stoppen we helemaal met het ophalen van
grof tuinafval bij u thuis. Het is de bedoeling dat u dit dan
voortaan zelf gratis wegbrengt bij mini-milieupark 
De Haamen.

Klein Chemisch Afval (KCA)
Per 1 januari wordt in de dorpen Spaubeek, Geverik, Gen-
hout en Kelmond gestopt met het inzamelen van Klein 
Chemisch Afval. Dit moet u voortaan zelf naar mini-milieu-
park De Haamen brengen.

De chemokar staat dan elke eerste en derde woensdag van
de maand tussen 14.00 en 18.00 uur op mini-milieupark De
Haamen. Hier kunt u dan ook niet-gebruikte medicijnen naar-
toe brengen. Met ingang van 1 januari wordt medisch afval
namelijk aangemerkt als KCA.
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Afval¯app: actuele informatie op maat
Inmiddels maken al duizenden inwoners van uw gemeente wekelijks 
gebruik van de gratis afval-app. Naast de inzameldata van afval 
in uw straat biedt deze app meer handige informatie over 
afval en hoe ermee om te gaan.

Scan de QR-tag met uw telefoon 
om de app direct te gebruiken.

Tips & weetjes
Via de app wordt u met korte berichten 

geïnformeerd over incidentele afwijkingen 

in het inzamelschema, bijvoorbeeld door 

weersomstandigheden. Maar u krijgt ook 

tips over het scheiden van uw afval. 

Daarnaast is er aandacht voor afval dat 

gratis kan worden ingeleverd en staan er 

handige weetjes in over het schoonhouden 

of aanbieden van uw containers bij hoge en 

lage temperaturen. Kortom: u bent altijd 

goed geïnformeerd.

Afval ABC: nooit meer twijfelen
Twijfelt u wel eens of een product in de 

restcontainer, PMD-zak of GFT-bak hoort? 

Zoek het op in het AfvalABC en u weet het! 

Scheidingswijzer
De scheidingswijzer biedt nadere 

informatie per afvalcategorie: 

wat hoort er wel bij en wat niet.

Inzamellocaties
Op zoek naar de dichtstbijzijnde 

glas- of textielcontainer? 

U vindt ze met de 

afval-app!

Doorontwikkeling
De app is continue 

in ontwikkeling 

om u van actuele 

informatie te 

voorzien.

U krijgt geen papieren afvalkalender meer
De gemeente stopt per 1 januari met het huis-aan-huis verspreiden van de papieren afvalkalender. Reden daarvoor is dat
de gemeente daarmee jaarlijks bijna 5000 euro bespaart. Ook wil de gemeente
Beek een duurzame gemeente zijn en zo weinig mogelijk papier verspillen. 

Een goed alternatief voor de papieren afvalkalender is de RWM-app. In deze 
app vindt u alle informatie die u zoekt over afvalinzameling. 
U kunt de app ook zo instellen dat u automatisch een berichtje op uw telefoon krijgt
wanneer u de vuilnisbak of het oud-papier buiten moet zetten. Heel handig dus. 

Vindt u het installeren van een app lastig en/of wilt u toch liever een afvalkalender?
Dan kunt u deze op het gemeentehuis ophalen. Het is handig dat u uw komst even
aankondigt en uw postcode en huisnummer doorgeeft. Dan zorgen wij dat de kalender
voor u klaar ligt.  

Download de gratis               -app

december 2019 - NB no. 11:Layout 1  21-11-2019  09:36  Page 33



Gezondheidsplein senioren op 
Sportlandgoed De Haamen

Bent u ouder dan 65 jaar en wilt u graag nog lang fit en vitaal
blijven? Wilt u weten hoe fit u nu bent of bent u geïnteres-
seerd in een gezondere leefstijl? Of wilt u weten wat 
‘positieve gezondheid’ voor u kan betekenen? Kom dan op
maandag 9 december naar het gezondheidsplein in
sporthal 1 op Sportlandgoed De Haamen in Beek. 
De toegang is gratis. 

Het gezondheidsplein bestaat uit een programma
van drie onderdelen die samen ongeveer twee uur
duren. Als eerste staat een fitheidstest op het 
programma gevolgd door een adviesgesprek over
positieve gezondheid en een rondgang op het 
gezondheidsplein, waar diverse aanbieders op het
gebied van (aangepast) sporten en gezondheid
zich aan u presenteren. 

Heeft u een lichamelijke beperking, blessure of
(chronische) ziekte? Geen probleem, ook u kunt
deelnemen aan het gezondheidsplein. U hoeft
geen 65 jaar te zijn. Ook als u jonger bent, bent u
van harte welkom en u mag uiteraard een 
begeleider meenemen als u dat prettig(er) vindt. 

Het gezondheidsplein duurt van 09.00 tot 17.00 uur. 
U kunt u tot 6 december aanmelden via www.dehaamen.nl of
door een e-mail te sturen naar info@dehaamen.nl.

Goede voornemens: begin 2020 gezond, 
sportief en gezellig op De Haamen

Voor senioren heeft Sportlandgoed De Haamen een leuk, sportief en 
gezond beweegprogramma ontwikkeld. Maak kennis met dit leuke sport-
en beweegprogramma en ervaar plezier in sport en bewegen. Elke week
kunt u deelnemen aan één of meerdere beweeglessen in de sporthal.

De lessen bestaan uit:
• Oefeningen voor het lichaam die bijdragen aan een verbetering van

kracht, conditie, evenwicht, lenigheid en coördinatie.
• Circuittraining
• Sport en spel 
• En nog veel meer… 
Tijdens de lessen beweegt u op uw eigen niveau. De lessen worden onder
deskundige begeleiding gegeven. 

Dus heeft u sportieve voornemens voor het nieuwe jaar? 
Kom dan sporten op De Haamen! 

De lessen zijn bedoeld voor vijftigplussers. 
De activiteiten vinden plaats in de sporthal van
De Haamen en op woensdagavond in de 
Gymzaal Proosdijveld in Beek.

Maandag 09.30-10.30 uur
Dinsdag 09.00-10.00 uur en 10.15-11.15 uur
Woensdag 19.00-20.00 uur
Vrijdag 10.00-11.00 uur.

Meedoen kost € 3,85 per les.
Een knipkaart van tien lessen kost € 34,55
Eenmalige paskosten: € 2
De eerste kennismakingsles is gratis. 

Voor meer informatie en aanmelden:
Telefoon: 046 – 436 01 80
E-mail : info@dehaamen.nl
Internet : www.dehaamen.nl

Gemeente Beek Informatiepagina | december 2019
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportland-
goed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast mogelijkheden voor de reguliere sporters en
recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. 
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Discozwemmen @ De Haamen!

Kom gezellig met je vrienden en vriendinnen discozwemmen
in zwembad De Haamen. Iedereen vanaf 10 jaar is welkom. 
Je moet wel een A-diploma hebben. Het zwembad wordt 
omgetoverd tot een echte disco en er is een DJ om jouw 
favoriete muziek te draaien. 

Dus zien we jou ook op:
Vrijdag (20.00 – 21.30 uur): 
10 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 5 juni. 
Of op woensdag (14.45 –15.45 uur): 
22 januari, 19 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei, 17 juni.   

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 Milan Dijkstra via 046 – 43 89 222 of 
via info@gemeentebeek.nl
Of kijk voor meer informatie op www.dehaamen.nl.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN ZWEMBAD DE HAAMEN

Tijdens de aankomende feestdagen is Sportlandgoed de Haamen beperkt geopend. Op vrijdag 20 december zijn wij gesloten in
verband met een ontruimingsoefening. Van maandag 23 december t/m 1 januari heeft het zwembad aangepaste tijden. 
Vanaf donderdag 2 januari zijn wij regulier geopend zoals u van ons gewend bent. Met uitzondering van onze Sport & Spel 
lessen, het Ouder-Kind zwemmen en ABC-zwemlessen. Deze starten weer op maandag 6 januari.

Meer informatie vindt u op www.dehaamen.nl.

Sportlandgoed de Haamen wenst iedereen prettige feestdagen en een sportief, gezond en vooral gelukkig 2020!

MAANDAG 23 DECEMBER
08.30-09.00 Aquajoggen 
09.15-09.45 Fit & Vitaal
12.00-12.30 Aquajoggen 
12.30-13.00 Combi Aquajoggen/

Aquarobics 

DINSDAG 24 DECEMBER
09.00-10.00 Recreatief zwemmen
12.00-13.15 Recreatief zwemmen

(Dames)

WOENSDAG 25 DECEMBER
Gesloten

DONDERDAG 26 DECEMBER
Gesloten

VRIJDAG 27 DECEMBER
09.15-09.45 Fit & Vitaal
10.00-12.00 Zwemmen Plus
12.15-12.45 Fit & Vitaal
14.15-14.45 Fit & Vitaal

ZATERDAG 28 DECEMBER
08.00-09.00 Banen zwemmen
10.00-12.00 Recreatief zwemmen

ZONDAG 29 DECEMBER
09.00-10.00 Banen zwemmen
10.00-12.00 Recreatief zwemmen

MAANDAG 30 DECEMBER
08.30-09.00 Aquajoggen 
09.15-09.45 Fit & Vitaal
12.00-12.30 Aquajoggen 
12.30-13.00 Combi Aquajoggen/

Aquarobics 

DONDERDAG 2 JANUARI
12.00-13.00 Recreatief zwemmen
14.30-15.00 Fit & Vitaal
15.30-16.00 Aquajoggen
18.00-19.00 Recreatief zwemmen
19.00-19.30 Aquarobics
19.30-20.00 Aquajoggen
20.00-21.30 Recreatief zwemmenDINSDAG 31 DECEMBER

09.00-10.00 Recreatief zwemmen
12.00-13.15 Recreatief zwemmen

(Dames)

WOENSDAG 1 JANUARI
Gesloten

VRIJDAG 3 JANUARI
09.15-09.45 Fit & Vitaal
10.00-12.00 Zwemmen Plus
12.15-12.45 Fit & Vitaal
14.15-14.45 Fit & Vitaal
20.00-21.30 Recreatief Zwemmen  

DISCOZWEMMEN 10 JANUARI 2020

ZATERDAG 4 JANUARI
08.00-09.00 Banen zwemmen
10.00-12.00 Recreatief zwemmen

ZONDAG 5 JANUARI
09.00-10.00 Banen zwemmen
10.00-12.00 Recreatief zwemmen
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KERSTSHOPPEN
IN MAKADO BEEK!

21 en 22 dec. 
van 12:00 tot 

16:00 uur

altijd gratis parkeren!         www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg

Meet & Greet 
met de 

Kerstman en
zijn Kerstelfj e
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