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12 jan. 2020 week   6 - 2020 (3 t/m 8 februari)
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Van de Redactie

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

De eerste editie van 2020

Een mooie Engelse spreuk, zo goed mogelijk vertaald 
in het Nederlands: 
1 januari is de eerste blanco pagina van een boek 
dat 366 (want we hebben een schrikkeljaar) onbeschreven pagina’s heeft.
Laten we er een fantastische bestseller van maken. 

En inderdaad, laten we met z’n allen een geweldig jaar van 2020 maken.
Laten we toleranter worden, geduldiger, niet zoveel zeuren over kleinigheden,
tevreden zijn met wat we hebben en niet wat we willen. Laten we eens wat
vaker lachen, de schouders ophalen, of de schouders eronder zetten. 
Laten we niet zo snel een oordeel klaar hebben of jaloers zijn.
Laten we gewoon van 2020 een heerlijke blijvende herinnering maken. 

Afgesproken? Mooi! 

Dan wens ik u allen namens de redactie en het stichtingsbestuur 
366 pagina’s vol liefde, vreugde en vooral een goede gezondheid. 

Liefde heerst er al tussen een koningin en een prins, zoals u kunt lezen in
deze editie. Vreugde zal heersen bij degene die de foute foto 2019 heeft 
gewonnen en een goede gezondheid gun ik u allemaal. 

Nu we de “Hohoho maand” achter de rug hebben, kunnen we met een 
gerust hart aan de “RoGeGro maand” beginnen. Met deze editie trappen
we af naar een geweldig vastelaoves seizoen.

En voor degene onder ons die nu al rillingen krijgen aan die gedachte: Er is
niet alleen Netflix, maar Disney.com is erbij gekomen. Ik zeg, veel kijkgenot. 
(voor de echte carnavalisten: de veursjpass is begonnen).

Tot volgende maand.
Christy
Eindredactie
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Het is de drie DJ’s Remco Pijpers (23), Rick Wouters (25) en 
Silvan Falchi (24) van Stichting Beek FM gelukt om middels een 96-uur
durende radioshow vanuit het Glazen Café € 22.093,72 op te halen in
de strijd tegen eenzaamheid. 

Op woensdag 20 november draaide
Burgemeester Christine van Basten-
Boddin de sleutel om van het Glazen
Café en daarmee ging de non-stop
radio-uitzending van start. 
Via beekfm.nl was de uitzending live te
volgen en kon men appjes sturen
naar de studio en verzoekplaten
aanvragen in ruil voor een dona-
tie. Diverse topartiesten kwamen
langs bij de DJ’s om ze een hart
onder de riem te steken en om
een muzikale bijdrage te leveren.

Belangrijkste doelstelling van
Stichting Beek FM is samen met
inwoners, ondernemers en vrij-
willigers geld inzamelen voor het
goede doel. Dat goede doel was
dit jaar “doe mee in de strijd
tegen eenzaamheid”, enerzijds
zijn de donaties bestemd voor
het Nationaal Ouderenfonds en
anderzijds voor een lokaal potje
waarmee initiatieven bekostigd
kunnen worden die de eenzaam-
heid onder ouderen tegen gaan.
Met het opgehaalde bedrag hopen
zij zowel nationaal als lokaal de
strijd tegen eenzaamheid aan te
gaan. 

Tijdens de actiedagen werden
de DJ’s buiten alle partners,
clubs, verenigingen, en ruim 60
vrijwilligers gesteund door een
nachtgast. Elke nacht was er een lokale
held die de DJ’s de nacht door kwam
helpen. Met twee shakes per dag en bij-
zonder weinig slaap voor de DJ’s was
Beek FM een ware uitputtingsslag, maar

daardoor ook voor de 2e editie op rij een
uniek en bijzonder evenement.

De voorlopige eindstand € 22.093,72
is tot stand gekomen middels partners,
de verzoekjes die werden ingediend,

basisscholen die zich hebben ingezet,
maar vooral ook de Beek FM veiling.
Onder leiding van René Nijsten werd
diverse artikelen (aangeboden door onze
partners) via de veilinghamer aan de

man gebracht en leverde dit € 4000,-
op.

WAT GAAT ER NU GEBEUREN?

De stichting gaat de komende periode
de gelden verdelen onder diverse initia-
tieven. De verdeelsleutel hiervan is te
vinden op www.beekfm.nl. Heb jij zelf
of ben je aangesloten bij een initiatief
dat in strijd gaat tegen eenzaamheid

onder ouderen? Wij gaan
graag met je in gesprek over
een eventuele financiële bij-
drage. Ook hiervoor verwijzen
we je naar beekfm.nl. Hier is
vanaf 1 januari een speciale
pagina te vinden waar meer
informatie over deze proce-
dure staat omschreven. Voor
nu danken wij jou als lezer
van de Nuutsbaeker, al onze
vrijwilligers, partners, dona-
teurs, kijkers & luisteraars
voor deze magische editie.
Dankzij jullie was Beek FM
Glazen Café 2019 nooit zo’n
succes geworden. Hou daar-
naast onze kanalen in de
gaten voor de aftermovie,
leuke fragmenten, het laatste
nieuws en natuurlijk alle infor-
matie over het Beek FM Gala
Diner in mei 2020 waar de of-
ficiële eindstand bekend zal
worden gemaakt.

Rest ons niets meer dan jullie
het allerbeste voor 2020 te
wensen. 
Hopelijk worden de eenzame

ouderen niet vergeten. 1 miljoen oude-
ren in Nederland zijn eenzaam. 
Dit is 1 op de 4 ouderen! In iedere straat
woont meer dan één oudere die zich
eenzaam voelt, ook bij jou in de buurt.

BEEK FM GLAZEN CAFÉ HAALT € 22.093,72 OP IN
DE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID! BEEK, BEDANKT… 

OPENINGSTIJDEN:
Maandag : 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag : gesloten
Wo. Do. Vr. : 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Uw hofleverancier wenst u een smaakvol 2020
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Alles wat we doen,       doen we met zorg!

Verzorgd wonen in het 
stadspark van Sittard

Kijk voor meer informatie op onze website of bel:

ELSresidentie   |   Tel. 046 - 46 000 40    |   www.elsresidentie.nl

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
an

d
ic

ap
te

n Organisatie N
ed

erland

Zo beginnen veel sprookjes hun verhaal.
Dit is een spreuk die van toepassing is op de Dinnershow/
Kroningsavond welke op 7 december jl. plaatsvond in het
Asta Theater in Beek. Hier komen we later nog op terug.
Het Lucia Comité Beek heeft de kroning van de nieuwe
Lichtkoningin de laatste twee jaar gecombineerd met
voorafgaand een Dinnershow. Gezien de positieve reactie
van de deelnemers vorig jaar was het een uitdaging om
deze avond nog beter tot zijn recht te laten komen. 

Dinnershow

En dus startte de avond rond 18.30 uur met het Diner-gedeelte,
een driegangen menu.
De bereiding van dit menu was ook dit jaar weer in handen
van Kookpodium Beek. Heleen Lucassen en haar team 
hebben hiervoor uit de zaal veel positieve reacties gekregen.
Een hele klus, wetende dat het Asta Theater geen keuken
heeft en Heleen alle gerechten heeft voorbereid in haar eigen
keuken in de Brugstraat in Beek.  Een prachtig staaltje van
kookkunst.

Maar als de gerechten gereed
zijn moeten deze ook worden
uitgeserveerd. Dat is weder-
om op hele leuke  wijze 
gebeurd door een team van
Toneelvereniging 
‘Ons Genoegen’ uit Genhout,
aangevuld met vrijwilligers
waaronder ook ex Licht-
koninginnen en Hofdames. Een prachtige samenwerking.
Voor de muzikale omlijsting zorgden een aantal artiesten.
Beekse talenten kregen daarin ook het podium, te weten
Pascal en Daphne Pittie en Beau van Cleef uit Spaubeek.
Daarnaast ook een tweetal artiesten die voorgaande jaren
ook al opgetreden hadden, namelijk de groep Younique en
Geralt van Gemert.  

Kroningsavond

Rond 21.30 uur gaf Jack Broekhoven (Interim-voorzitter Lucia
Comité) het startschot voor de Kroningsavond.  

Als eerste werd afscheid genomen van onze 67e
Lichtkoningin, Romy Frijns. Romy heeft haar jaar
op een prachtige wijze ingevuld met veel passie,
gevoel en emotie. Maar dat succes was ook het
gevolg van de samenwerking van haar met de vier
Hofdames Brechje, Danique, Ninon en Zoë.  
Dit werd heel snel een hecht team. Zij hebben als
boegbeeld het Lucia-Comité en haar doelstelling
schitterend vertegenwoordigd.  Romy is afgetreden
maar de Hofdames gaan nog een jaar verder met
onze nieuwe Queen.

En dan de 68e Lichtkoningin: 
Sabine Lemmens uit Neerbeek 

Sabine was in de zaal aanwezig als gast en heeft
dus de hele show  kunnen meemaken. Dat is mooi,
maar geeft natuurlijk ook extra spanning.  

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

lassoo.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

een of andere  wijze mogelijk gemaakt heeft. En dan zeker
niet in de laatste plaats de deelnemers aan de Dinnershow,
maar ook de bezoekers van de Kroningsavond en Afterparty.

Tot volgend jaar en wie weet wat we dan in petto hebben.

Lucia Comité Beek 

Zij is geen onbekende in Beek en
specifiek in de muziekwereld. Haar
lidmaatschap van Koninklijke
Harmonie 
St. Caecilia  en de Baeker Hofkapel
zijn daar het tastbare bewijs van.
Loco burgemeester, Thijs van Es,
heeft haar vervolgens toegesproken
en de formele kroningshandeling

verricht.  En daar stond onze 68e Lichtkoningin in alle pracht
en praal op de bühne van het Asta Theater.  
Maar zoals al gemeld in de aanhef van dit artikel:  
Er was eens…
In de eerste woorden van Jack na de bekendmaking van de
68e Lichtkoningin ligt de basis voor deze sprookjesachtige titel.
In juli is Sabine door het Lucia Comité benaderd en heeft ze
heel enthousiast ‘JA’ gezegd. Daarna, in september, heeft ze
‘haar prins op het witte paard’ leren kennen: Stan Tijssen uit
Genhout. Er bloeide een mooie relatie op.  En nu komt het:
Stan is een broer van onze Hofdame Ninon Tijssen. 
Is dat toeval?
Maar daarna werd het allemaal pas echt een sprookje. Medio
november jl. werd Stan uitgeroepen tot Prins Stan II van CV
De Sjravelaire uit Genhout.  Een unieke combinatie ontstond,
welke niet snel geëvenaard zal worden. Jack richtte zich tot
Stan met de woorden dat hij nu voldaan heeft aan de titel
‘Prins’, maar dat het witte paard nog ontbreekt.  Deze uitda-
ging heeft Jack met veel plezier bij  hem neergelegd.  
Onze vier Hofdames zullen Sabine in haar taak gaan onder-
steunen en we zijn ervan overtuigd dat ze samen komend jaar
veel lichtjes laten schijnen bij mensen in Beek die het goed
kunnen gebruiken. Wij wensen ze daarbij heel veel succes en
uiteraard alle steun van het Comité. 

Na afloop van dit officiële gedeelte was het tijd voor een 
gezellige Afterparty. Er was meer dan genoeg stof om na te
praten.
Het Lucia Comité Beek is erg tevreden met het verloop van
deze avond en wij bedanken eenieder die dit spektakel op

Lichtkoningin 2019 
Sabine Lemmens

Foto: Jennifer Verheeke
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RUN TO THE START
op weg naar
Rotterdam 
5 april 2020

Samen trainen voor de kwart mara-
thon, de duo marathon, de estafette
marathon of zelfs de hele marathon
in Rotterdam. Dat kan nu door een
drie maanden lidmaatschap bij
Atletiekvereniging AV Caesar.

Voor de voorbereiding van de marathon
(of een gedeelte ervan) organiseert atle-
tiekvereniging AV Caesar vanaf woens-
dag 15 januari 2020 een trainingspro-
gramma voor de loper met al wat
loopervaring. 
Het programma is gericht op 10, 21 of
42 km. hardlopen. 

Het programma bestaat uit:

- Vragenlijst en intake
- Test 5 km. loop op de atletiekbaan

van AV Caesar
- Trainingsschema van 3 maal tot 

4 maal per week trainen
- 12 weken meetrainen op de woens-

dagavond (19:30 tot 21:00 uur) onder
leiding van een gediplomeerde trainer

- 3 maanden lidmaatschap Atletiek
unie (en verzekering)

Start: 

Vanaf 15 januari 2020 tot de marathon
in Rotterdam op 5 april 2020

Wie:

Voor iedereen die al wat kan hardlopen
en nu onder deskundige begeleiding
goed voorbereid aan de start wil staan.

Kosten:  

€ 75,00 p.p. (exclusief inschrijving wed-
strijd Rotterdam) over te
boeken voor aanvang
van RUN TO THE
START op banknummer
NL05 RABO 0104 9022 64
t.n.v. AV Caesar Beek
onder vermelding van je
naam en Run to the
start.    

Aanmelden: 

Voor 15 januari 2020 
bij Els Rovers  
06-42282403 via 
elsrovers@gmail.com of
info@caesar.nl 

Een nieuw initiatief van AV Caesar

Respect

Veiligheid

Kleinschalig

Zelfverant-
woordelijk

Prestaties

Persoonlijke
aandacht

Zelfbewuste
sociale burger

OPEN
DAG

ZONDAG 19 JANUARI 2020

10.30 - 14.00 UUR

groenewald

Kinskystraat 15
6171 LX Stein

www.groenewald.nl
Tel. (046) 4332820

gymnasium atheneum havo vmbo

kennismakingslessen: 15 en 16 januari 2020 
aanmelden via de website: www.groenewald.nl

CAESAR
ATLETIEK

19                            41

BEEK (L.)
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En op een koude en natte zaterdagochtend in diezelfde maand
maakte een commissie van de gemeenteraad gebruik van de
wensbus door verschillende locaties te bezoeken die mogelijk
in de toekomst geschikt zouden kunnen zijn voor de aanleg van
een zonnepanelenpark. Ze kregen hierbij deskundig uitleg van
een beleidsmedewerker.

De 2e wensbus is een welkome aanvulling op het van “deur-tot-
deur” vervoer in onze gemeente, mede gelet op de grote vraag
naar deze vervoersmogelijkheid voor zowel jong als oud. 
En voor u als inwoner van onze gemeente geldt, dat als u ook
gebruik wilt maken van onze Wensbus, u minimaal één dag van
tevoren uw rit dient te reserveren bij ons callcenter, bereikbaar
iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur op het nummer
046-206 00 18. 

55+ en ook 
profiteren 
van de lage
hypotheekrente?
Kom langs in onze winkel of ga naar 
snsbank.nl/oversluitcheck

Beek LB, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat 17 

7

Allereerst namens het hele vrijwilligersteam van de Stichting
Wensbus alle goeds voor dit komende nieuwe jaar dat er
voor ons ligt.  Wij hopen vele van onze inwoners van de
gemeente Beek dit nieuwe jaar te mogen begroeten in één
van onze twee bussen.

En terugblikkend op het voorbije jaar is zeker de maand
november een bijzondere maand geweest. 

Op 18 november was het dan eindelijk zover en ging er voor
de Stichting Wensbus een langgekoesterde wens in vervul-
ling met een 2e Wensbus. 

Met enig ceremonieel en op een feestelijke manier werd deze
door onze gouverneur de heer Theo Bovens en onze burge-
meester mevrouw van Basten-Boddin in de stromende regen
overgedragen aan de stichting. Met het doorknippen van het
lint en kon de bus officieel in gebruik genomen worden. 

De gouverneur memoreerde in zijn toespraak in het gemeen-
tehuis dat deze Wensbus de enige in Nederland is die door
een gouverneur en burgemeester werden overgedragen en
hij dankte alle vrijwilligers voor hun inzet en beschikbaarheid.
De eerste rit werd gemaakt door de gouverneur, de burge-
meester en enige naaste medewerkers van de gemeente. 

Een 2e bijzondere gebeurtenis volgde op de vrijwilligers-
avond in het Asta cultuurcentrum enige dagen later. De stich-
ting en haar vrijwilligersteam werd door de gemeente Beek
onderscheiden met de waarderingsprijs. 

Maar dat was het niet alleen, ook de Plus van Wijnsbergen in
Beek liet zich niet onbetuigd en zette de vrijwilligers van de
stichting nog eens extra in het zonnetje door de stichting één
minuut lang gratis winkelen aan te bieden. Een sympathieke
geste die uiteraard bijzonder werd gewaardeerd.
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Vrijdag 11 oktober 2019, 06:30 uur in de
ochtend was het dan zover. Na 10
maanden voorbereiding vertrok de
Baeker Hofkapel voor hun concertreis
naar st. Märgen in Schwarwald.
Met een volle bus en een volle aanhan-
ger werd er in een fantastische stem-
ming vertrokken, iedereen had er zin in!
De zelfgebakken cake ging er goed in
tijdens de reis en voordat we het in de
gaten hadden kwamen we aan op de
plaats van bestemming, hotel der
Hirschen midden in het idyllische dorpje
st. Märgen midden in het Hoch-
Schwarwald. Wat een mooi dorpje en
wat een geweldige uitzichten vanuit het
hotel over de heuvels van het mooie
Schwarzwald. 

Nadat het hotel de kamers had verdeeld
en iedereen de tijd had gehad om uit te

pakken en zich op te frissen stond het
eerste optreden al op het programma.
Een niet versterkt optreden op het plein
voor het charmante klooster. Dit viel in
goede aarde van de plaatselijke bevol-
king. We werden getrakteerd op een
schnaps en gevraagd om later die
avond met onze instrumenten terug te
komen naar het café en daar de avond
gezellig te spelen. Uiteraard lieten we
ons dat geen 2 x zeggen en beloofden
we die avond nog terug te komen.

Na een heerlijk 3 gangen menu in het
restaurant van het hotel vertrokken we
met een groot gezelschap terug naar het
café. Nadat onze toetsenist iedereen
had opgewarmd met de klanken van zijn
accordeon gingen we los in dit kleine
café. De mensen stonden op hun stoe-
len, zongen mee en filmden het hele ge-

beuren. Ze waren allemaal erg enthou-
siast. Moe maar voldaan na een lange
reis en een gezellige avond keerden we
terug naar het hotel voor een goed
nachtrust.

Op zaterdag stond ons grote optreden
in Freiburg op het programma. Na een
heerlijk ontbijt vertrok de bus naar
Freiburg, een gezellige provincie/stu-
dentenstad. Hier hadden we de tijd om
de stad op eigen gelegenheid te ontdek-
ken en te lunchen. Na de middag was
het tijd voor ons optreden in de
Stadtgarten van Freiburg, een heerlijke
oase midden in een drukke stad.
Aangezien het schitterend weer was
kwam er veel publiek af op dit mooie op-
treden. De mensen zaten op de tribune,
lagen in het gras of dansten op de
paden rond het podium, heerlijk onge-
dwongen. Na afloop hebben we lekker
kunnen nagenieten van de mooie stad,
het leuke optreden en het heerlijke weer
in een van de kleine cafétjes in de stad.
Toch werd het weer tijd om terug te
gaan naar st. Märgen. Na alweer een
heerlijk  3 gangen diner splitste de groep
zich op. Een gedeelte bleef gezellig na-
tafelen in het hotel, opgeluisterd door de
pianomuziek van onze toetsenist en de
zangkunsten van Heidi. Een ander ge-
deelte toog weer naar het leuke kleine
cafeetje om daar de dag samen af te
sluiten. Het bleef lang onrustig in het
normaal zo ruhige St. Märgen.

Zondag werden we alweer wakker
onder een stralende zon. Het leek erop
dat de weergoden ons erg goed gezind
waren dit weekend. Zonnig onbewolkt
weer met maar liefst 20 C! Vandaag was
het op naar Titisee, een klein toeristen-
plaatsje niet ver van st. Märgen. Hier
mochten we spelen op de Seebuhne,
een plek aan de Seepromenade met een

Op reis met de Baeker Hofkapel

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
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schitterend uitzicht over de Titisee en de
heuvels met een geweldige akoestiek.
Door de omringende heuvels werd alle
geluid weerkaatst, je kon ons van alle
kanten horen spelen. Ook hier was het
weer gezellig druk. Vooral de Japanners
vonden ons geweldig en wilden graag
met onze sousafoonspeler op de foto.
We weten niet of het kwam door zijn
rode baard of door het gigantische in-
strument om zijn nek, maar hij is nu in
ieder geval beroemd in Japan. Wat een
mooie locatie om je zondag
mee te beginnen. Na afloop
was er nog tijd om souvenirs
te kopen voor de thuisblij-
vers en om een lekker ijsje te
eten en toen was het alweer
tijd om terug te keren naar
st. Märgen waar ons laatste
optreden op de planning
stond. Na een lunch speel-
den we in de tuin van het
hotel de sterren van de
hemel. Het hotel ligt aan een
drukke wandelroute dus het
werd nog druk met mensen
die iets kwamen drinken ter-
wijl ze naar onze mooie
klanken kwamen luisteren.
Aangezien het zo gezellig

was liep het optreden uit en werd er uit-
eindelijk afgesloten met het nummer
waar het hele weekend al om gevraagd
werd: Jambalaya. Wat een mooi  num-
mer om deze concertreeks mee af te
sluiten. Ook nu konden we weer genie-
ten van een heerlijk 3-gangen diner. Na
afloop bleven de meeste mensen han-
gen en werd de avond verder opgeluis-
terd door het spelen van verzoekjes
door onze toetsenist en een aantal
zangnummers van Heidi.

Op maandag was het alweer tijd om
naar huis te gaan. Na het ontbijt werden
de koffers ingeladen, uitgecheckt en
was er nog tijd om lekker te genieten
van de mooie omgeving en de schitte-
rende uitzichten in St. Märgen. Als kers
op de taart werd het hele gezelschap
door het reiscomité getrakteerd op kaf-
fee und Kuchen, een lekker stuk
Schwarzwälderkirschtorte. En toen was
het helaas alweer tijd om te vertrekken.
Na een voorspoedige maar wonderbaar-

lijk rustige reis kwamen
we rond 21:00 uur alweer
aan in ons mooie Beek,
een hele ervaring rijker.

Al met al was het een reis
die we niet snel zullen ver-
geten. Mooie muziek,
schitterend weer, heerlijk
eten en vooral een ontzet-
tend leuk gezelschap.

We willen graag iedereen
bedanken die hier aan
heeft bijgedragen: de
Baeker Hofkapel, het reis-
comité en iedereen die
mee is geweest. Op naar
de volgende reis!
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Op zondag 24 november j.l. vierde de Koninklijke Harmonie St. Caecilia haar jaarlijkse St. Caeciliafeest. 

De dag begon met het prachtig opluisteren van de H. Mis in de St. Martinuskerk in Beek. Na het bezoek aan het kerkhof was het
tijd voor ontspanning. Eerst een bezoek en rondleiding op het vliegveld en daarna tijd voor het huldigen van onze jubilarissen.
Sabine Lemmens, Yvette Huveneers en Daphne Notten werden gehuldigd voor hun 12,5 jarig lidmaatschap en John Vaessen
voor zijn 25 jarig lidmaatschap. Bert Lemmens werd uitverkozen tot vrijwilliger van het jaar voor de vele diensten voor de har-
monie. De dag werd afgesloten met een heerlijk gezamenlijk eten. 

De harmonie kijkt terug op een hele mooie dag!

Jubilarissen Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

16e jaargang nr. 1 ( januari  1990)

... We zijn alweer aan onze 16e jaargang toe. Wat brengt
ons het jaar 1990. In het hoofdartikel gaat Frans
Derhaag verder in op de vraag: “Hoe gaat het met Beek
in de jaren 90?” 
Onder de titel Het verleden is de boemerang van
onze toekomst geeft hij duidelijk aan waar we aan toe
zijn. Beek zal moeten beginnen met het slechten van de
onderlinge verschillen. BEEK is geen Spaubeek, geen
Genhout, geen Neerbeek, geen Geverik, geen Kelmond,
geen Oensel en… geen BEEK-CENTRUM.
Een totale gemeenschap waar een evenwicht is tussen
wonen, werken en recreëren. Is ons streven daar niet op
gericht dan zal  het verleden de boemerang van onze
toekomst zijn. Doen wij dat wel dan zal de slogan BAEK
BLIF BAEK een gezond en stevig fundament zijn.

…Onze vriend van Winkel duikt meteen de archieven in en
schotelt ons een heemkunde verhaal voor om je vingers
van af te likken. Spaubeek is aan de beurt. Vanaf 1700
verhaalt hij over gegevens van Hobbelrade, of zoals 
vermeld Houbbelraedt. Het pand  “Huize Schutgens, of
Hobbelrade 49 of Holstraat 13”. Van geheime gangen,
bokkenrijders en familievetes, het komt allemaal aan de
orde.

… De scholengemeenschap Proosdijveld houdt open huis.
Nog de enige school in Beek met voortgezet onderwijs.
Ondergebracht zijn de onderwijsvormen L.A.O., L.H.N.O
en L.T.O.

… De hoofdredactie heeft in een lijvig artikel, fraai omlijst
met een maandelijks miniatuur, het jaar 1989 opgefrist
met een jaarkroniek. (Als u in 2019 de artikelenreeks
“30 jaar geleden” heeft bijgehouden weet u ongeveer
wat erin stond.)

… Nog anderhalve maand. John Bannier werpt zijn blik
naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het zal
weer rekenen, puzzelen en debatteren zijn. Waar gaan
de 1500 zwevende stemmen naartoe? Dat zijn de 
stemmen van de niet meer terugkerende kandidaten.
(Giel Luyten, overleden 558 stemmen; Pierre van
Bogaert, niet meer beschikbaar 189 stemmen; 
Niet herkiesbaar Rie Dirx 539 stemmen en Hub Nijsten
223 stemmen.) 
Dat de stemmingen eraan komen is te zien aan het 
advertentieaanbod van de politieke partijen. Het begint
te gonzen. Deze maand zijn C.D.A., V.V.D., P.B. en
Algemeen Belang aan de beurt.

… Er is deze maand toch een feestvierder. De L.V.B. 
(Limb. Vrouwen Beweging) Spaubeek viert haar 55 jarig
bestaansfeest. De vereniging startte als
“Boerinnenbond”. Heel logisch, want de eerste 27 leden
waren allemaal boerinnen. De eerste jaren waren de 
activiteiten daarop ook afgestemd. Maar de tijden 
veranderen en alras trad men toe tot de landelijke 
organisatie L.V.B.
Hiermee veranderden ook de activiteiten, maar 
gezelligheid blijft bij de huidige 70 leden een voorname
factor.

… De nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester straalt
van optimisme. Hij citeert Set Gaaikema met  
“We hebben nog tien jaar om het goed te maken.” 
Het laatste decennium van deze eeuw moet een 
keerpunt zijn in onze geschiedenis.
Put lering uit de bevolkingsstatistiek:
Aantal inwoners per 1-1-1989 16480
Geboren 211 Overleden 102
Vertrokken 905 Gevestigd 787
Aantal inwoners per 1-1-1990 16471

… Het Evenementen Service Komitee is voornemens om
in 1992 een grandioos middeleeuws feest te organiseren.
Verdere informatie volgt uiteraard nog.
Een draaiboek wordt samengesteld. Toch gaat men al
enkele activiteiten starten. Zo zullen er honderden 
kostuums gemaakt moeten worden. Langs deze wordt
u opgeroepen om uw zolder te raadplegen en oude 
velours overgordijnen beschikbaar te stellen. Ook 
haarpruiken zijn welkom. Veel mensen hebben in een
vergeten hoekje nog wel een haarstukje, pruikje of 
toupetje liggen. 

… De Origami Sociëteit organiseert in Beek een cursus
Origami papiervouw-kunst. Toegankelijk voor jong en oud.

Tot ziens, ik ga eens kijken wat ik nog geleerd heb op de
bewaarschool …

Groetjes,
Japo

Houbbelraedt
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Je zult het maar durven!

Je woont in Genhout, je hebt een
baan, een vrouw, 2 kids, een
prachtig huis, een leuke hond en
toch droom je al meer dan 15 jaar
om een Bed & Breakfast (B&B) te
beginnen.

Hij heeft het gedurfd…

Afgelopen 1 juli 2019 heeft
Peter Janssen, redactielid van
de Nuutsbaeker, B&B Bie
Janssen geopend in Elsloo. 

Peter droomde er al meer dan 15
jaar van om een B&B te beginnen.
Toen hij nog werkzaam was bij zijn
voormalige werkgever, nam hij
deel aan een cursus ‘persoonlijk
leiderschap’. Hier werd hem de
vraag gesteld: ‘’Als morgen dit
werk niet meer bestaat, wat wil je
dan gaan doen?’’ Peter zijn ant-
woord hierop was dat hij een B&B zou
beginnen. Als onderdeel van de cursus
kreeg hij de opdracht om een onderne-
mingsplan te schrijven voor het oprich-
ten van een B&B.

Het balletje begint te rollen…

Enkele jaren later moedigde echtgenote
Sabrina hem aan zijn droom daadwerke-
lijk te gaan verwezenlijken. Peter nam
het ondernemingsplan erbij wat hij had
geschreven voor zijn cursus en ging aan
de slag met onderzoek naar het opzet-
ten van een B&B. Hij kwam, na vele
panden te hebben bezichtigd, uitein-
delijk terecht in een pand aan de
Raadhuisstraat in Elsloo. 

Een statig pand uit 1930 dat voorheen
een hotel/pension is geweest. 

En dan ineens is het zover…

De B&B werd op 1 juli 2019 geopend en
Peter en Sabrina hebben een vliegende
start gemaakt. Zo was de B&B nog niet
officieel geopend of de eerste gast
stond al voor de deur. Deze gast werd
dan ook hartelijk verwelkomd en het eer-
ste succes was geboekt. Het gebeurt
vaker dat mensen ineens voor de deur
staan en op zoek zijn naar een over-
nachting. Om hier op in te spelen, zor-
gen ze ervoor dat de kamers direct
schoon- en klaargemaakt worden zodra
de voorgaande gast vertrekt. 

Echter, de meeste gasten reserveren
van te voren een kamer. Er komen zowel
zakelijke gasten (mensen die in de buurt
werkzaam zijn en een onderkomen
nodig hebben voor een paar nachten),
mensen die op doorreis zijn, mensen die
op wandel- of fietstocht zijn, maar ook
gezinnen met kinderen. Ook komen er
weleens mensen met hun hond. Zo is er
één kamer waar mensen met een hond
kunnen verblijven, maar dit gebeurt wel
in overleg. De ontmoetingen met en de
verscheidenheid aan mensen vindt
Peter leuk. Hij geeft aan dat het steeds
makkelijker wordt om in te schatten wat
zijn gasten voor mensen zijn. Hoewel
het ook nog weleens voorkomt dat men-
sen bij aankomst wat gereserveerder
zijn, maar vervolgens voor vertrek nog
gezellig een praatje komen maken. 

Het runnen van een B&B is hard werken
geeft Peter aan. Zo is hij dagelijks bezig
met administratie, poetsen, het inkopen
en verzorgen van ontbijt, en het bijhou-
den van boekingen en sociale media.
Voor afgelopen kerst is er ook hard aan
gewerkt om de B&B mooi te versieren.
Niet alleen het runnen van de B&B is
veel werk, het opstarten ervan is ook
een hele klus waar veel tijd in zit. Zo
moet er een geschikte locatie gevonden
worden, is er startkapitaal nodig (en
idealiter ook wat reserves), en moeten er
de nodige cursussen gevolgd worden.
Peter heeft cursussen gevolgd voor
onder andere het beheer van de brand-
meldinstallatie en het omgaan met aller-
genen.

B&B Bie Janssen, een lang gekoesterde d
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e droom die is uitgekomen
B&B Bie Janssen heeft 8 volledig gere-
noveerde kamers met eigen douche en
toilet en 5 kamers met een gezamenlijke
douche en toilet die nog gerenoveerd
moeten worden. Er zijn zowel 2/3-per-
soonskamers als 1-persoonskamers.
Een 2/3-persoonskamer met ontbijt kost
89 euro per nacht en een 1-persoonska-
mer met ontbijt kost 79 euro per nacht
(beiden exclusief toeristenbelasting). 
De kamers zijn modern ingericht en de
gasten slapen in boxspringbedden.
Deze vallen erg goed in de smaak bij de
gasten. Zo hebben meerdere gasten al
gevraagd of ze deze bedden ook zelf
kunnen kopen. U zult dus geheid een
goede nachtrust hebben wanneer u in
de B&B verblijft!  

Peter en Sabrina doen graag wat extra
voor hun gasten en vinden het belangrijk
om zich te onderscheiden. Zo worden er
bijvoorbeeld speciale arrangementen
aangeboden. Afgelopen kerst was er
een kerstarrangement dat bestond uit
twee overnachtingen met ontbijt, een
welkomstdrankje met iets lekkers,
entree tot de Fluwelengrot in Valkenburg
en een borrelplankje op de tweede
avond van het verblijf. Daarnaast is er in
januari een 2-daags mini-retreat arran-
gement voor vriendinnen waarin onder
andere drie workshops worden gegeven
die bestaan uit een mix van hatha yoga,
mindfulness, meditatie en ontspanning.
Voor dit jaar is het arrangement vol ge-
boekt, maar mocht je interesse gewekt
zijn, houdt dan vooral de website
https://www.biejanssen.nl/ en/of de
Facebookpagina 
https://www.facebook.com/BenBBieJanssen/
in de gaten voor toekomstige arrange-
menten.

Het mini-retreat arrangement is tot
stand gekomen door een samenwerking
tussen Peter en Sabrina en Kirsten

Vrijman van Vrijman Yoga. Sabrina
heeft bij Kirsten naar tevredenheid
yoga lessen gevolgd. Zo is het idee
en de samenwerking ontstaan. 
Peter en Sabrina vinden het belangrijk
dat jonge ondernemers de kans krij-
gen om hun ideeën in de praktijk te
brengen. Ze streven dit na door hun
B&B beschikbaar te stellen voor deze
ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan
ondernemers die workshops of
coaching willen bieden of bijvoor-
beeld een wandelarrangement in
Elsloo en omstreken willen organise-
ren. Peter en Sabrina zijn enorm be-
reid hier aan mee te werken door hun
B&B beschikbaar te stellen en voor
de overnachting te zorgen. Wil je al
langere tijd iets ondernemen, maar
heb je nog geen plek kunnen vinden
om dit een keer uit te proberen,
schroom dan niet om contact op te
nemen met Peter en Sabrina via 
06 - 25226150 of info@biejanssen.nl. 
Zij gaan graag het gesprek met je aan.

Naast de leuke arrangementen, de
prachtige verblijfzaal, de mooie moder-
ne kamers en de schitterende omge-
ving, zit de toegevoegde waarde van de
B&B in de gastvrijheid. Peter wil graag
dat extra stapje zetten voor zijn gasten.
Zo is hij vaak bereid om zijn gasten met
de auto naar een gewenste locatie te
brengen, indien het openbaar vervoer
zich hier niet voor leent. Dat mensen
deze gastvrijheid waarderen, is terug te
zien in de cijfers die B&B Bie Janssen
krijgt op Booking.com. 
De categorie ‘personeel’ scoort een 9,9
en de gemiddelde score van alle cate-
gorieën is een 9,1.   

Peter en Sabrina denken ook al hard na
over de toekomst van de B&B. Zo willen
ze op termijn graag meer energiebespa-
rende maatregelen nemen. Hier hebben

ze in december al een begin mee ge-
maakt door zonnepanelen op het dak te
leggen. Ook willen ze kijken of er op ter-
mijn mogelijkheden zijn om mensen een
tijdelijk onderkomen te bieden. Denk
aan mensen die in een tussenfase zitten
en kortdurend een plek nodig hebben
om te verblijven. Daarnaast willen ze
ook graag meer bekendheid verwerven
boven de rivieren. De locatie van de
B&B leent zich uitstekend voor mensen
die bijvoorbeeld zowel Maastricht als
Valkenburg willen bezoeken. 
Tot slot willen Peter en Sabrina graag
dat op termijn meer mensen zich direct
tot hen wenden voor hun verblijf, dus
wil je graag een overnachting boeken
bij B&B Bie Janssen, boek dan recht-
streeks via de website 
https://www.biejanssen.nl/ 
of bel 06 - 25226150. 
Ze zien je graag komen.

Lara Frissen
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KBO/Seniorenvereniging Beek in samenwerking met REMEDICA
nodigt u uit op woensdagmiddag 22 januari 2020, van 14.00 uur tot 16.00 uur
voor de voorlichtingsbijeenkomst “DE NIEUWE DONORWET”.

Vanaf juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in werking en wordt iedereen donor tenzij an-
ders kenbaar gemaakt. In samenwerking met het ministerie van VWS en de
Nederlandse Transplantatiestichting wordt aan de hand van filmpjes en een quiz voor-
lichting gegeven en gediscussieerd. Op deze wijze wordt een helder beeld verkregen
van de nieuwe donorwet en is het mogelijk een duidelijk standpunt te bepalen.

Deze voorlichting vindt plaats in De Stegen 35 in Beek, er zijn geen kosten verbon-
den aan deze voorlichting.

Opgeven bij Mieke Vervoort, bestuurslid educatie KBO/Seniorenvereniging Beek:
mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com

De nieuwe Donorwet

Zoals gebruikelijk wordt halverwege (maar ook het einde) van de KNVB voetbalcom-
petitie door de redactie van de Nuutsbaeker nog eens cijfermatig terug gekeken
naar de resultaten van onze voetbalteams. 

In Groot Beek zijn vier voetbalverenigingen actief die nog even worden ‘doorgelicht’’
omdat er toch enig vergelijkingsmateriaal voorhanden is.

18-11-2019 wedstrijden winst gelijk verlies punten Doelpunten
voor tegen

VV Caesar 8 6 1 1 19 20 7

VV GSV’28 8 5 2 1 17 14 11

VV Neerbeek 7 * 6 0 1 18 26 6 

VV Spaubeek 7 1 2 4 5 14 22

* Neerbeek 1 wedstrijd minder ; november  wedstrijd =  17 november gestaakt!
* VV Spaubeek kreeg samen met Alfa Sport een geld boete van honderd euro en
werd beide clubs  één punt afgenomen wegens de problemen bij de onderlinge ont-
moeting van 27 oktober 2019.

George Stevens

Terugblik op de 1e helft 
voetbalcompetitie 2019 / 2020
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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

IVN Spau-Beek

Op zondag 
9 februari is
er een 
presentatie
over paddenstoelen in
de winter

Paddenstoelen horen gevoelsmatig
bij de herfst maar toch zijn ze het
hele jaar te zien zelfs in het diepst
van de winter of wat daar de afge-
lopen jaren voor door moest gaan 
Het aantal paddenstoelen in de
winter neemt de laatste decennia
flink toe: oorzaak zijn de voor veel
zwammen ideale temperaturen en
vochtigheid in de huidige winters.
Bovendien zijn vele soorten be-
stand tegen (lichte) vorst. De
maand januari bijv. heeft meer weg
van een herfstmaand dan van een
wintermaand 

Tijdens de presentatie worden
soorten getoond die de afgelopen
jaren in de Limburgse bossen zijn
gevonden zoals de Oesterzwam en
de Gele trilzwam en minder beken-
de soorten als Vals judasoor,
Dakloze huiszwam en Groene
schelpzwam 

Toegang is gratis.

Aanvang 10.00 uur in het 
IVN-home ‘Moorheide’, in de 
kelder van het AZC Sweikhuizen.

Adres: AZC Sweikhuizen.
(voormalig Retraitehuis),
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste Info zie: 
www.ivnspaubeek.nl
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In de vorige editie van de Nuutsbaeker
hebben wij bekendgemaakt dat de
QueensParade weer terug komt naar
het centrum van Beek.

De Markt, Onze Lieve Vrouwenplein en
het gemeentehuis werden in de vele re-
acties die wij mochten ontvangen, ge-
noemd. Maar we houden de spanning er
nog even in tot de volgende editie van
de Nuutsbaeker, dan maken wij de nieu-
we locatie bekend.

Hoe ziet Koningsdag 2020 eruit?

We gaan er een muzikaal feest van
maken voor jong en oud.
Zoals reeds jaren vertrouwd, starten we
de middag om 13.00 uur met work-
shops, diverse activiteiten en vrijmarkt
voor de jeugd. Ook het rad van fortuin
zal in deze 16e editie terugkeren.

Vanaf 14.00 uur is het podium voor de
welbekende Baton Rouge Band.  Zij
spelen met hun uitgebreide repertoire
muziek die bij jong en oud in de smaak
zal vallen.

Wie zeker ook in de smaak zullen vallen,
zijn de optredens die in de avond ge-
pland zijn. Vanaf 18.00 uur maakt u ken-
nis met de nieuwe opzet van de
QueensParade. 
De diverse bekende korpsen die u al 15
jaar van ons gewend bent, zullen in deze
nieuwe editie niet
meer terugkeren.
Diverse bekende ar-
tiesten zullen het
avondprogramma vul-
len met hun show. De
aftrap van de nieuwe
QueensParade wordt
gegeven door Ton &

Henk, beter bekend als de frontmannen
van de Janse Bagge Bend. Hun beken-
de hits als sollicitere, proemevlaai en
blief bie de mam kent u allemaal.

De andere artiesten maken we in één
van de volgende edities van de

Nuutsbaeker bekend. We
hopen u in groten getale
te mogen begroeten tij-
dens de QueensParade
op maandag 27 april in
Beek.

Want... Koningsdag
vier je in Beek!!

QueensParade komt terug!

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl

Veilig Verkeer Nederland (VVN) af-
deling Beek organiseert jaarlijks
een aantal activiteiten ter verbete-
ring van de veiligheid voor wegge-
bruikers. In samenwerking met de
vijf basisscholen van Beek,  is in de maanden oktober en no-
vember een fietsverlichtingscontrole gehouden. 
Het doel van deze controle is om de kinderen veiliger te laten
deelnemen aan het verkeer in de donkere wintermaanden. Het
betrof een controle van het voor- en achterlicht en de reflectoren
op de banden of de spaken. Geconstateerd werd dat gemiddeld
20% van de verlichting/reflectoren niet in orde was.  Het bestuur
van VVN afdeling Beek vindt dit percentage erg hoog en hoopt
daarom dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen en
samen met de kinderen aandacht besteden aan de fietsverlich-
ting.  Het gaat tenslotte om de veiligheid van de kinderen. 

Ook is op 30 okt. 2019 in het gemeenschapshuis in Spaubeek
een verkeersquiz gehouden voor de hoogste groepen van de

vijf basisscholen. Hieraan hebben 135
leerlingen  deelgenomen. Het was een
spannende quiz. Bij de leerlingen spatte
het enthousiasme er vanaf en de kennis
van de verkeersregels was, met dank aan

de leerkrachten, uitstekend. Wethouder Hub Schoenmakers,
die zitting had in de jury, maakte bekend dat de quiz gewon-
nen was door groep 8 van de Catharina Labouréschool. Zij
gingen terug naar school met de wisselbeker. 

In 2020 wordt nog een fietskeuring gehouden en volgen er nog
een theoretisch verkeersexamen op 20 april 2020 en een prak-
tisch verkeersexamen op 3 juni 2020 voor de leerlingen van
groep 7, zodat ze te zijner tijd veilig op weg kunnen naar het
voortgezet onderwijs. 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Beek 
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Het nieuw jaar is net begonnen. Na de
tijd van feestelijkheden, samenzijn en
gezelligheid neemt het nieuwe jaar weer
een voorsprong op de nabije toekomt.
Er gloort hoop. Het oude achterlatend
en met nieuwe ideeën en voornemens
opnieuw mogen beginnen. Hoop
Ik ben de afgelopen weken heerlijk met
Paddy wezen wandelen, her en der in
onze mooie gemeente. Nou pleegt
Paddy altijd veel uitwerpselen te produ-
ceren, wat voor zo’n klein hondje mis-
schien wel wat gek is. Maar goed, een
teckel heeft een langgerekt lijfje, dus
misschien ook wel een langgerekt darm-
stelsel. Voor die uitwerpselen heeft de
gemeente ooit gratis opruimzakjes op-
gehangen die dienden om de regels ge-
stand te doen: ruim je eigen rotzooi ach-
ter je kont (n dit geval het achterwerk
van je allerliefste beessie) op. Het is een
kleine moeite en geeft een groot plezier.
Helaas is de gemeente met het aanbie-
den van de zakjes gestopt. 
Voor mij is dat geen probleem. Mijn klei-
ne Paddy maakt kleine hoopjes en die
passen met gemak in een boterhamzakje
die je voor enkele centjes in grote massa

in iedere supermarkt kunt
kopen. Ik zorg ervoor dat ik
dagelijks voldoende voor-
raad in mijn jaszakken stop,
zodat ik in Paddy’s enthou-
siasme niet bekneld raak
tussen geweten (en een be-
paald rechtvaardigheidsgevoel) en het
maar laten liggen van de ongerechtig-
heid. Het betalen van de gemeente hon-
denbelasting kwijt mij niet vrij van mijn
rechten, maar nog meer van mijn plich-
ten. Paddy maakt het trouwens hele-
maal niets uit, of een boterhamzakje of
een zwart gemeentelijk hondenpoep-
zakje, als hij het maar kwijt is.
Mijn ervaring leert, en dat is niet enkel in
Beek zo, maar ook op andere plaatsen
waar ik heb gewoond, dat met het vroe-
ger donker worden en het sluiten van
ramen met gordijnen en rolluiken, het
aantal hondendrollen op het trottoir
zienderogen toeneemt. Wat niet ziet,
wat niet deert, lijkt men te denken.
Opvallend is ook dat de drollen zo groot
zijn, dat het hier om viervoeters van gro-
tere rassen moet gaan, waarvan het
hoopje niet in een boterhamzakje past,

zonder de handen er aan te bevuilen.
Oplossingsgericht is de aanschaf van
grotere zakken natuurlijk aanbevelens-
waardig.  Maar wat niet ziet, deert mij
wel: ik ben gelukkig nog niet in ander-
honds hoop getrapt, maar gescheeld
heeft het maar weinig. Ik kan me derhal-
ve goed voorstellen dat andere mensen,
en zeker de niet-hondenbezitters, niet
gediend zijn van hondenpoep op straat,
in de tuin of op hun grasveld. 

Ik heb echter de hoop nog niet verloren
en hoop dat mijn mede hondenbezitters
aan een enkele woord genoeg hebben:
HOOP!

Zo kunnen we Beek mooi maken en
vooral: mooi houden!  

Roland Willems

Hoop

-  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    

  

Zeen ze in Genhout gans gek gewoore? 

Ze gaeve het zelf toe want ze höbbe het euveral ophange.
De mos de klein letterkes laeze, dan wetste woo het  euver
geit. Dao sjteit duudelik - Genhout veur groat en klein - 
De luu kenne het neet miej aanzeen. Het geit grandioos
mis. De vereiniginge zitten in zak en as, Genhout löp laeg,
dao zit gei laeve in. Ze hellepe zich ongerein waal good,
mé de sjprit is droet. 
Noe höbbe un paar man zich bie-ein gepak en zeen de luu
van Genhout gaon ongervraoge mit ein enquete. 
En dao is get oetgekomme.
De meiste luu zoote in hunne maag mit het themapunt 

Van horen 
zeggen …
Je hoort zo veel 
tegenwoordig: 
halve waarheden 
en hele waarheden. 
Van mensen die iets weten
en die denken iets te weten. 
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accomodatie.  Het waor bekend dat de Vroom toe
waor en ’t trefpunt zou gaon sjleete. De Vroom nao het
aafbrenne gans vernuud volgens de geldende regel-
geving. Prachtige accomodatie veur väöl vereiniginge.
Mé dat is verkoch gewoore en mot plaats make veur
appartementen. De planne ligke al klaor.
En het gemeinsjapshoes laek es ein zeef. Dao mot aan
gerenoveerd waere. En de nuuje baas wilt ein aetcafé
make. Die ligke toch al genog in Baek. Un euverdek 
terras mot auch komme. Het zal ongeviër 600.000
gaon koste. Geine kattepis.
Advies: Es ze geld nuëdig  höbbe motte ze un glaaze
hoes opzette, dat brunk good op. Dat zuuste waal in

Baek bie de Vônk.
Mé un  glaaze hoes höbbe ze al este Waeberig inkumps. En
dat haet allein geld gekos. En om in sjtiel te blieve 
is ein baek drom gelag. Un saort keutelebaek mé neet zwa
duur. En daonaeve legke ze loodse gans vol 
zonnepaneele. Dao haet gans Genhout profiet van, zegke ze.
En dat maog  in die landelijke omgaeving woo ze de auw
boerderieje aan het opknappe zeen? Sjteit dat auch in die
klein letterkes?
Veer wachte mer ins aaf wat het geit waere. De jongere ge-
neratie zet zich drachter, dat is un good teike. 

Eemes

Op zaterdagavond 7 december
was er voor de 1e keer een
Kerst Hap-Stap in Kelmond. 
De avond was georganiseerd
door de  plaatselijke buurtver-
eniging. 
De Hap-Stap startte bij de
kapel, die zoals elk jaar, omge-
bouwd is tot een prachtige

kerststal. Naast de kapel werd er
gezamenlijk een kerstboom opgetuigd,
iedereen had iets meegebracht om de
kerstboom mooi te versieren. 
Nadat het  licht was aangestoken
konden de buurtbewoners aanvangen
bij de kapel met een lekker glaasje
glühwein of warme chocomel.

De tocht ging verder door de Kelmon-
derstraat die voor deze gelegenheid ge-
heel was versierd met kaarslicht in
mooie ouderwetse weckglazen. 
Een klein min puntje was de wind die in
de loop van de avond heel wat lichtjes
doofde, maar dat mocht de pret niet
drukken.

Op diverse plekken werd er bij
de inwoners thuis heerlijke hap-
jes of drankjes aangeboden. Op
één plek werd er zelfs een heer-
lijk Kelmonds biertje aangebo-
den, met echte Kelmondse hop,
door inwoners zelf gebrouwen. 

De tocht eindigde in de kantine
bij Coumans installaties, die ge-

heel in kerstsfeer was ingericht.
Wederom onder genot van diverse
hapjes en drankjes werd er na enige uren
de avond afgesloten. 

Het was een zeer geslaagde avond.

Kerst Hap-Stap in Kelmond

Julianalaan 7a | 6191 AL | Beek
info@dgkcentrum-beek.nl
www.dgkcentrum-beek.nl

Centrum voor Functionele Diergeneeskunde

Loopt uw hond/kat een verhoogd risico? 

Huisdieren met obesitas (overgewicht) leven korter. Ook is de kans 
op het verkrijgen van ernstige aandoeningen groter. Voorbeelden 
hiervan zijn: diabetes (suikerziekte), artrose, ademhalingsproblemen 
en hart- en vaatziekten. Uw hond of kat krijgt een dieet voorgeschreven 
wat speciaal gemaakt is om af te vallen.

Indien uw huisdier overgewicht heeft ontwikkelen we voor uw dier 
een dieetplan. Het gewicht van uw huisdier wordt bijgehouden 
en we begeleiden u en uw huisdier door middel van periodieke 
gewichtscontroles in onze praktijk of in ons Veterinair Steunpunt 
Jumper-Tuinoutlet in Beek. 

JANUARI MAAND VAN HET GEWICHT
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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

In november hebben de vrijwilligers van het Bakkes van
Beek gebakken voor het goede doel. De broden en vlaaien
zijn ten goede gekomen aan de Vincentiusstichting. 
De vrijwilligers van de Oude Pastorie willen hiermee enkele
Beekenaren die dit nodig hebben, een steuntje in de rug
geven.

De vlaaien staan klaar

De vrijwilligers van het bakkes stoken de 
sjanse-oven elke eerste zaterdag van de maand. 

U bent van harte welkom om tussen 11.00 uur en 15.00 uur
een kijkje in hun keuken te komen nemen. 
De enthousiaste vrijwilligers vertellen u graag hoe uw groot-
ouders vroeger vlaaien en brood bakten.

Vrienden van de Oude Pastorie
bakken voor het goede doel
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Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een  LIGIER of MICROCAR

vanaf€ 299per maand

inclusief onderhoud en 
ALL RISK verzekering

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

De foute foto van Loe

Oplossing van de december editie:
Waar: Brugstraat Beek

Wat is er fout: De 5e Klepperman heeft koffie pauze

Correcte inzenders: 
Harrie Huveneers, Wim Dormans, Sophie Eussen, Mia Drummen, Jo Nijsten, Jean Kengen,

Han Stassen, José Jansen, Anja Theunissen, Rezie van Geneijgen en Marianne Schwachöfer

Bovenstaand 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 winnaar van 2019:
Toch iets sneller dan handmatig: via een random kiesprogramma op internet kwam als winnaar uit de bus: 

Rezie van Geneijgen.
Beste Rezie, van harte proficiat. Stuur ons een mailtje met uw adresgegevens en wij zorgen ervoor dat u een leuk

presentje ontvangt. 
Voor alle inzenders, blijft u vooral meedoen. Daar worden wij blij van. 

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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Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto?
Wat we weten: Bloemschiken Mavo Beek
Stichting Bevordering Onderwijs voor Volwassenen.

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

  Wie  kent  Wie Aflevering 162

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
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In 1781 bouwde pastoor J. Kerckhoffs een nieuwe woning,
waarvan de restanten thans nog bestaan.
De (huidige) stal in het weiland is een restant van de voorma-
lige pastorie van Beek en is een wettelijk beschermd bouw-
kundig rijksmonument.

Paul Mennens neemt ons mee terug in de tijd, hij komt ver-
tellen over het ontstaan van de “Duitse Orde” waarvan de
“Oude Pastorie” een onderdeel is geweest.
De “Duitse Orde” die in de dertiende eeuw al een heel be-
langrijke rol speelde in onze geschiedenis en de “Oude
Pastorie” die pas veel later in de achttiende eeuw ontstond.
Het gebied met de toponymische namen “Oude Pastorie”
en “Vroenhof” ligt in het dal van de Keutelbeek tussen de
huidige kernen van Beek en Neerbeek.
Het is een terrein met zeer hoge archeologische waarde.

Spannend, nu kunnen we het hele verhaal horen achter
“dea Sjtal in de Wei tusje Baek en Nirbaek”

Dag : zondag 2 februari 2020
Tijd : 1.00 tot 13.00 uur
Lokatie : Oude Pastorie Beek, Oude Pastorie 25 Beek

De invloed van
de Duitse orde

• 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
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Nieuw

Het mooie aan ergens nieuwkomen is
dat er ontzettend veel te ontdekken
valt. Dingen die in je oude woonplaats
vanzelfsprekend waren, blijken in je
nieuwe woonplaats anders te zijn.
Vaak zul je zelf op onderzoek uitgaan
en soms is het goed je bij de hand te
laten nemen. Zelf ben ik bijvoorbeeld
vrijwel meteen na mijn verhuizing lid
geworden van de Buurtvereniging
Dorpstraat en heb al met buurtgenoten
vlaaien gebakken, een pindakaas-
pothanger gemaakt en meegeholpen
bij het feestrijp maken van een locatie
voor het buurtfeest. Fijn als je op deze
ongedwongen manier mensen leert
kennen.
Dat laatste hebben ze op het gemeen-
tehuis van Beek ook goed in de
gaten. Voor de tweede keer werd er
een Nieuwkomersavond georganiseerd
en ook ik kreeg een uitnodiging. Zo
toog ik met mijn echtgenote op een
vroege winteravond naar het centrum
van Beek. We werden zeer vriendelijk
welkom geheten door het College van
Burgemeester en Wethouders en ik
zou ik niet zijn als ik niet meteen van
de gelegenheid gebruik zou maken
om samen met de burgemeester op
de gevoelige plaat te gaan. Want zie:
onze burgemeester,
Christine van Basten, is een
ware verschijning tussen al
die mannen. Ze springt er
als het ware tussen uit, zo
niet boven uit (dat ontdekte
ik ook later toen ik de 
uitnodiging zag van de
Nieuwjaarsreceptie: de 
burgemeester in een rode
jurk op een Amerikaanse
Jeep tussen de wethouders
in veelal een donker pak).
Ook is onze eerste burger

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

een heerlijke verteller en we waren al
snel in een geanimeerd gesprek gewikkeld
(waar ik voorafgaande wel eerst even op
Wikipedia had gekeken voor de nodige
informatie; je moet als redactielid en
nieuweling toch goed voorbereid op pad
gaan). Met een kop koffie en een stuk
eerlijke rijstevlaai (waar de rijst dus echt
uitliep) namen we plaats bij een van de
gereedstaande tafels. En het moet 
gezegd: niet enkel het Collega was 
vertegenwoordigd, maar ook enkele
fractievoorzitters.
Het was goed om te zien dat mijn vrouw
en ik zeker niet de enigen waren die
ons de moeite getroost hadden. Zeker
meer dan vijftig andere nieuwkomers
gaven acte de présénce en op navraag
bleken alle kernen vertegenwoordigd te
zijn. Mevrouw van Basten heette alle
aanwezigen van harte welkom en stelde
één voor één de wethouders voor, die zich
daarna even kort mochten presenteren.
Wat de burgemeester vooral benadrukte
was het feit dat er binnen het College
collegiaal werd samengewerkt en dat
het woord SAMEN een leidraad was voor
het gaan en staan, het doen en laten,
binnen de gemeente. Ook benadrukte ze
dat de drempel naar het College zeer
laag was en dat de inwoners van Beek
voor hulp en raad altijd mochten 
aankloppen. 
Het volgende onderdeel van de avond
betrof een heuse kwis over Beek, waar
iedereen integraal en digitaal aan deel
kon nemen. Mijn mobiel bleek daar 
echter niet van op de hoogte. Maar
geen nood, ik mocht een toestel lenen
van een aanwezige ambtenaar, waarvoor
mijn hartelijke dank. Niet dat het veel
uithaalde, want mijn kennis van Beek
bleek minder dan ik had gedacht. Wist u
bijvoorbeeld dat we net geen 16000 in-
woners hebben, een levensbomenbos

van 906 bomen, 17 raads-
leden tellen, MAA 22 
verschillende vakantie-
bestemmingen aandoet en
dat we 145 verenigingen 
bezitten. Ik wist het dus
niet en was blij dat de kwis
multiple choise vragen had,
waardoor ik er toch nog
twee goed had. Winnaar
werd de familie Bollen die
naast de meest goede 
antwoorden ook nog eens
de snelsten waren. “Ik heb

gewoon maar wat gedrukt,” wist 
mevrouw Bollen mij verwonderd en 
blij te vertellen. Als prijs mocht ze een
welkome paraplu mee naar huis nemen.
Er waren ook  ludieke prijzen voor de
tweede en derde plaats.
Na dit intermezzo kwamen de glaasjes
op tafel met een schaal kaas en plakjes
worst en kon er in een ongedwongen
setting nader met elkaar worden kennis
gemaakt. Tevens stonden de raadszaal,
de Collegezaal en enkele wethouders-
kamers open voor bezichtiging. 

Ik heb de vrijheid genomen om even de
plaats van de burgemeester op te zoeken
in de raadskamer en heb haar stoel 
uitgeprobeerd. Kijken of die pet, beter
gezegd plek met ambtsketen, die vrij
zwaar blijkt te zijn, mij ook past. 
De stoel zit lekker, maar ik hou het toch
maar bij mijn eigen beroep van onder-
wijskundige en incidentele schrijver. 
Je moet voor eerst verantwoordelijke
ambtsdrager in de wieg gelegd zijn.
Al met al een zeer geslaagde avond,
met oog voor de burger hoog in het
vaandel. Niet enkel de natuur en de 
omgeving van Beek zijn mooi. 
Het mooie zit ook in de mensen. En dat
kwam op deze avond goed naar voren. 

Roland Willems
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Nederland was het maar niks. Gestart
met elektromechanica en uiteindelijk 
afgestudeerd in Handel en Economie.
Nu is hij sinds enige tijd werkzaam bij
New Energy Systems in Schimmert en
gaat daarbij nog een dag in de week
naar school.

In zijn vrije tijd werkt Stan graag als ober
in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt waar
iedereen hem wel eens is tegen gekomen. 

Muziek speelt bij Stan ook een grote
rol, want hij speelt bugel bij Fanfare Sint
Antonius in Genhout en sinds kort bij de
Baeker Hofkapel. Verdere hobby’s van
Stan zijn op stap gaan en lekker toeren
met de scooter.

Stan is de carnaval met de paplepel 
ingegeven. Zijn vader Roy was in 1997
Prins van CV de Sjravelaire en zijn oom
Udo in 1993. Verder is Imme in 2017
Schoolprinses geweest op het Sjravel-
colleesj en is Ninon momenteel Hofdame
van de Lichtkoningin. Verder nog leuk
om te weten dat zijn vriendin Sabine dit
jaar is uitgeroepen als 68e Lichtkoningin. 

Zijn grote droom is nu uitgekomen:
Prins worden van C.V de Sjravelaire in
Genhout.

••••••••••••••••••••

Jasper Kusters jeugdprins 
van CV de Sjravelaire uit Genhout

Zondag 24 november 2019 is Jasper
Kusters uitgeroepen als Jeugdprins van
CV de Sjravelaire uit Genhout.
Jeugdprins Jasper II volgt Jeanot I op
die halverwege de zeer geslaagde the-
mazitting Paw Patrol ontdaan werd van
zijn waardigheden en door de Auwt
JeugdPrinse Vereniging op een ludieke
manier werd afgehaald.

Na de pauze was het spannende moment
aangebroken. Marcel Vluggen en
Jeugdprinsenbegeleider Max Solberg
lazen een voor een de elf punten op. 
Na het 11e punt kwam Jasper II in het
museum van de Sjravelaire tevoor-
schijn. Na een daverend applaus werd
Jeugdprins Jasper II voorzien van zijn
waardigheden en kon hij zich vol trots
laten zien als  jeugdprins van de
Sjravelaire.

Jeugdprins Jasper II is
geboren op 26 februari
2007 en is de zoon van
Ralph en Florence Kusters
en broer van Maud.

Stan Tijssen nieuwe prins 
van CV de Sjravelaire uit Genhout

Zaterdag 23 november 2019 is tijdens
een geweldige zitting Stan Tijssen uit-
geroepen tot Prins Stan II van CV de
Sjravelaire uit Genhout. Hij volgt daar-
mee Prins Max II op die de scepter eer-
der deze avond afstond en door de
Auwt Prinse Vereniging weer op een lu-
diek en voortreffelijk optreden opgeno-
men werd in hun vereniging.

Na de pauze was het zover om de wel-
bekende Sjravelpoort te ontdoen van zijn
plankjes. Toen de plankjes een voor een
werden weggehaald door het voorlezen
van de elf punten door de nieuwe
Voorzitter John Rooijakkers en Vorst Ron
Smeets, kwam het 350-koppige publiek
in een schitterende Zaal Vroemen, dit
jaar voor de laatste keer, na 11 punten
erachter dat de Sjravelaire dit jaar de
jongste Prins ooit heeft uitgeroepen.

Met het liedje ‘Groete oet de Feesttent’,
winnaar van het LVK 2019, kon Stan
zich even helemaal los laten gaan en
alle spanningen van de laatste weken
van zich af laten gaan.

Stan is geboren op 6 juli 2000 en is een
zoon van Roy en Suzanne Tijssen en
broer van Ninon en Imme wonend op
de Grootgenhouterstraat 171.

Stan heeft na de lagere school in
Genhout de stap gezet om in België
naar school te gaan, want hier in

CV de Sjravelaire Genhout

Jasper is erg sociaal en zit vol humor,
houdt van feesten en vooral zin in car-
naval. Jasper voetbalt bij GSV’28 JO13-
2, en als hij niet aan het voetballen is
speelt hij graag op de Play station
samen met vrienden.

Hij zit in groep 8 van OBS de Kring en
leuk om te weten is dat hij al 3 jaar een
vriendinnetje heeft, Floor uit Reuver die
speciaal na de jeugdzitting naar hem
toe was gekomen.

Verder maakt Jasper zijn eigen licht-
stoet in de woonkamer met daarbij de
passende carnavalsmuziek.

Na een jaar meegelopen te hebben in
de jeugdraad is ook zijn droom uitgeko-
men om Jeugdprins te worden van CV
de Sjravelaire in Genhout..

••••••••••••••••••••

Prins Stan II en Jeugdprins Jasper II
houden op zaterdag 8 februari 2020
vanaf 20.11 uur hun Prinsenreceptie
in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt in
Genhout. U kunt op deze avond ook
onze jubilerende Ceremoniemeester
René Vroemen (2x11 jaar in functie)
feliciteren. Carnavalsvereniging de
Sjravelaire nodigt iedereen bij deze

van harte uit. 

Met vriendelijke groet,
Vorst Ron Smeets
CV de Sjravelaire Genhout
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Onze prins heeft één grote
hobby, en dat is voetbal. Sinds
zijn 5e is hij lid van VV
Spaubeek. Tot zijn 24e heeft hij
daar voor verschillende teams
gevoetbald. Na een blessure is
hij gestopt met 
actief voetballen maar zet hij
zich als vrijwilliger nog regel-
matig in voor de Spaubeekse
voetbalclub. Diego is fan van 
2 profclubs, Roda JC en FC
Schalke 04 en bezoekt 
regelmatig een thuiswedstrijd
van één van deze clubs.

Van kleins af aan had Diego al
één grote wens: “einmaol prins
te zeen”. Thuis werd dit liedje
veel gedraaid. In 2013 kon hij
al eens proeven aan het prin-
senschap. Hij werd toen uitge-
roepen als voetbalprins van VV
Spaubeek.

In 2016 heeft onze prins zijn
vriendin Veerle ontmoet en al
snel gingen ze samenwonen in
een appartement boven de Spar.
Sinds mei 2019 zijn ze samen de
trotse eigenaren van een mooie

woning aan de Musschenberg. Zeer
kort gelegen bij het MFC, de thuisbasis
van CV de Kwakkerte.

Zijn Lijfspreuk is:

Kom zing, dans en 
geneet van alles wat se leef höbs.
Koester ’t geluk, 
want mit dees vastelaovends daag, 
gaon veer Sjpaubikenaere 
3 daag oet de plaat! 

••••••••••••••••••••

Op zondag 17 november tijdens een
zeer geslaagde jeugdzitting is 
bekend gemaakt wie er in het nieuwe
seizoen over de jeugd van het
‘Kwakkerte Riek’ de scepter mag
gaan zwaaien.
Het is: 
Jeugdprinses Maartje (Huijnen)

Onze prinses zit in groep 7 van basis-
school Spaubeek. 
Maartje heeft vele hobby’s: buiten spe-
len, afspreken met vriendinnen, dansen,
puzzelen, op de tablet spelen, met de
Playmobil spelen, en ze zit bij de
Scouting in Spaubeek.

Ze is een pittige tante en een echte

kletskous. Maar bovenal is ze een echte
carnavalist. Ze komt ook uit een echte
carnavals familie. Het liefst luistert ze
het hele jaar door naar carnavalsliedjes
en zingt er vele luidkeels mee.

Net als Prins Diego had Maartje al een
paar jaar een grote wens: Ooit jeugd-
prinses worden.
Vorig jaar zat ze al in de jeugdraad,
maar dit jaar mag ze dan echt voorop
met de Vastelaovend.

••••••••••••••••••••

U kunt Diego en Maartje komen
feliciteren tijdens de receptie op

zondag 2 februari 2020, aanvang
14.11 uur in het MFC gebouw,
Musschenberg 101, Spaubeek.

Tevens kun u tijdens onze
receptie onze jubilaris,

Pascal Nijsten (2x11 jaor) komen
feliciteren.

Graag tot dan.

••••••••••••••••••••

Bestuur CV de Kwakkerte

Foto’s: Eric Smeets

Tijdens onze druk bezochte zitting op
16 november 2019 werd onze nieuwe
prins Diego I (Meijers) uitgeroepen.

Na optredens van diverse artiesten,
werd Diego tevoorschijn getoverd uit
een grote nagemaakte steek van de
wijze raad. Nu kan het carnavalsseizoen
echt gaan beginnen.

Diego is 27 jaar geleden geboren in
Beek. Op zijn 2e levensjaar verhuisde
hij met zijn Spaubeekse ouders terug
naar het Kwakkerte Riek, waar ze 
gewoond hebben op de Dorpstraat, 
in de Eikenlaan en op de Bongerd. 
Pap was sinds 1991 al lid van de 
carnavalsvereniging en Diego werd als
baby meegenomen in de Maxi-Cosi 
tijdens de carnaval. Dan kun je wel 
zeggen dat het vastelaovend vieren
hem met de paplepel is ingegoten. 

Diego heeft de Detailhandel MBO4 
opleiding aan het Leeuwenborgh in
Maastricht doorlopen. Hij heeft vele
jaren bij de Spaubeekse supermarkt 
gewerkt, de toenmalige PLUS. Vandaar
dat velen hem kennen als “de jong van
de PLUS”. Sinds 2016 is hij in dienst bij
de NS. Hij werkt daar als buitengewoon
opsporingsambtenaar bij de afdeling
Veiligheid en Service.

CV de Kwakkerte Sjpaubik
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Zittingsweekend 
Vrijdagavond 10 januari neemt Neerbeek vanaf 19.49 uur afscheid
van het prinsenpaar Prins Tom I & Prinses Xaviera tijdens de
‘Groate Zitting’. Met een spetterend programma vol artiesten als
de Krijgershofzangers, Big Benny, Frans Croonenberg en
Sjpringlaevend beleven wij nog eenmaal een fantastische avond
met ons prinsenpaar. Wie gaat er over Neerbeek regeren tijdens
de vasteloavend als opvolger van Prins Tom & Prinses Xaviera?
Tegen het einde van deze avond weten we wie er wordt 
uitgeroepen als de nieuwe Prins of Prinses van De Doorzètters.

Zaterdagmiddag 11 januari vanaf 15.11 uur begint de gezellige
‘Dans, zing en sjpring middig’ voor de jeugd van Neerbeek en
omgeving. Tijdens deze ‘Jeugzitting’ wordt er afscheid 
genomen van Jeugdprinses Fleur I en haar adjudante Kelie.
Hierna zal bekend worden gemaakt wie er als Jeugdprins of
Jeugdprinses over Neerbek gaat regeren.  

Dit alles vindt plaats in het gemeenschapshuis in Neerbeek.

Voor meer informatie en kaarten, kijk op de website:
www.doorzetters.nl
u kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram!

Groate Zitting en Jeugzitting 
CV de Doorzètters

januari 2020 Nuutsbaeker:Layout 1  19-12-2019  08:42  Page 26



27

Even ementen carnaval
4 jan. Auw Wieverbal in de kantine van GSV’28, 20.33 uur, 

CV de Sjravelaire
9 jan. Groate Zitting mit Prinsoetreuping Baeker Pottentaote, 

Asta Theater 19.45 oer
10 jan. Groate Zitting CV De Doorzètters vanaf 19.49 uur 

Gemeenschapshuis Neerbeek
11 jan. Jeugzitting CV De Doorzètters vanaf 15.11 uur 

Gemeenschapshuis Neerbeek
11 jan. "Kiene mer dan angers" in het MFC te Spaubeek georgani-

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

Asta Theater 14.11 oer
12 jan. 11.11 uur: GSV'28 Zitting in de feesttent op het trapveldje,  

CV de Sjravelaire
1 febr. 14.00 uur: Seniorenmiddag in Gemeenschapshuis 't Trefpunt,  

CV de Sjravelaire
2 febr. Prinsenreceptie CV de Kwakkerte, MFC ‘t Roadhoes, 

Spaubeek, 14.00 uur
5 febr. Centrum WenG, de Vereniging voor Ouderen Neerbeek en de 

Zonnebloem Neerbeek organiseren al jaren samen de 
Seniorenzitting. Aanvang 13.30 uur in het Gemeenschapshuis
van Neerbeek. Optredens met dans, zang en buutreedners
staan borg voor een gezellige middag. Entree € 4,- inclusief
een kop koffie met cake. 
De Seniorenzitting is voor iedereen toegankelijk.

8 febr. 20.11 uur: Prinsenreceptie in Gemeenschapshuis 't Trefpunt,  
CV de Sjravelaire

8 febr. Receptie CV De Doorzètters vanaf 20.11 uur Café de Keulsteeg
9 febr. Kènjersjprènge Baeker Pottentaote, Café Benelux 14.00 oer
12 febr. Verkaup Vastelaovesgezet ‘de Pottentaot’, Baekse Sjtraote,

17.30 oer
14 febr. 20.33 uur: Carnavalsaovend, kantine van GSV'28,

CV de Sjravelaire
14 febr. Tienerbal vanaf 19.00 uur Café de Keulsteeg, 

CV De Doorzètters
15 febr. Prinsebal Baeker Pottentaote, Asta Theater 20.30 oer
15 febr. Jeugddisco CV de Kwakkerte, MFC 't Raodhoes, Spaubeek,

19.00 uur
15 febr. Gekke Pekskesbal vanaf 21.00 uur Cafe de Keulsteeg, 

CV De Doorzètters
16 febr. 14.11 uur: 47e Graote Optoch van Genhout,  CV de Sjravelaire
18 febr. Ontvangst Blauw Sjuut, MFC 't Raodhoes, Spaubeek, 

16.20 uur
21 febr. Jeugprinsereceptie mit aansjletend Jeugprinsebal, 19.00 oer
21 febr. Auwt Prinsebal vanaf 21.00 uur, CV De Doorzètters
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. Carnavalsmis om 11.30 uur in de H. Callistuskerk Neerbeek,
CV De Doorzètters

23 febr. Grote optocht CV de Kwakkerte, Spaubeek, 14.11 uur
23 febr. Leechsjtoet, Baekse Sjtraote 19.00 oer
23 febr 20.33 uur: Sjravele mit de Sjravelaire, Gemeenschapshuis 't

Trefpunt,  CV de Sjravelaire 
24 febr. Groate Optoch Baeker Pottentaote, 

Baekse Sjtraote 14.11 oer
25 febr. Optocht Neerbeek vanaf 14.11 uur, CV De Doorzètters
25 febr. Vaan Sjtrieke Baeker Pottentaote, 

de Pottentaot 23.45 oer 
25 febr. 14.11 uur: Jeugdcarnaval AJPPV 

in Gemeenschapshuis 't Trefpunt,  
CV de Sjravelaire

25 febr 20.33 uur: Sjravele mit de Sjravelaire 
en afsluiting seizoen 2019/2020 
in Gemeenschapshuis 't Trefpunt

MIT JEUGPRINSOETREUPING

VEURVERKAUP €5,- (SJEUNKES & POTTENTAOTE.NL) | DAGKASSA: €7,50

ZO. 12 JANNEWARIE - ASTA THEATER 14.11 OER

DE JEUGZITTING
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Evenementenrooster 
2020

13 mei KVG Beek: Film: Rond beken en poelen door Ton Franken. Aanvang 
19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.

17 mei Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Slavisch Koor Anastasis,
Maastricht

28 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
6 juni Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
7 juni Lezing ‘De Vroedvrouwenschool, meer dan een naam, meer dan een

opleidingsinstituut’ door Peer Boselie  in de Oude Pastorie, aanv. 11.00 uur
14 juni Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 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
21 juni Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Jokola,  Brunssum
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
4 juli Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
12 juli Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
9 augustus Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
10 t/m 14 aug. KinderVakantieWerk Beek
5 september Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
6 september Herfsttocht, Fanfare St. Caecilia Spaubeek starten vanaf 7.00 uur in het

MFC in Spaubeek
8 september GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
13 september Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
20 september Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Zangkoor Per Cantare, Schinnen
24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
27 september Garageverkoop Auwt Prinsen en Prinssese Nirbik
3 oktober Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
6 oktober GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
7 oktober KVG Beek: Ambassadrice van Antarctica door Ethel Borggreven.  Aanvang

19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
11 oktober Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
18 oktober Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Meerssensmannenkoor,

Meerssen
21 oktober KVG Beek: Fysio-ergo-podotherapie verzorgd door drie therapeuten van Beek.

19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
22 oktober Kienavond door het Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek in het

MFC in Spaubeek
29 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
2 t/m 5 nov. Winterkleding beurs door het Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

in het MFC in Spaubeek
7 november Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
8 november Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
10 november GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
11 november KVG Beek: Muzieklezing door Maurice Wiche. Aanvang 19.30 uur in 

Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
15 november Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Vocal Group Mes Amie, 

Amby Maastricht
25 november KVG Beek: Frankrijk van Noord naar Zuid door Guus Reinartz. Aanvang

19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
26 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantes Franciscus 19.00 uur
5 december Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
8 december GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
13 december Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
20 december Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur,  Emotion , Elsloo

12 januari Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
14 januari GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
19 januari Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Steinder Mannenkoor, Stein
22 januari KVG Beek: Lezing over IJsland door Leon Huys. Aanvang 19.30 in 

Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
30 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
1 februari Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
5 februari KVG Beek: Lezing over de zusters van het ziekenhuis Sittard door Leo Baeten.

Aanv. 19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
9 februari Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
26 februari KVG Beek: Lezing verzorgd door Bertie Bemelmans. Aanvang 19.30 uur in

Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
1 maart Lezing ‘De reizen van de jonge Mozart met zijn familie door Europa’

door Ruud Pricken in de Oude Pastorie, aanvang 11.00 uur
7 maart Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
8 maart Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
10 maart GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
11 maart KVG Beek: Lezing over Noord Korea door Marc Roth. Aanvang 19.30 uur in

Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
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.
15 maart Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Dameskoor Belcanto 

Resonance,  Valkenburg
20 maart Bruidsparenconcert Fanfare St. Caecilia Spaubeek in het MFC in 

Spaubeek, aanvang 20.00 uur
22 maart Kunstconcert in de St. Hubertuskerk te Genhout m.m.v. o.a. Roermonds

Mannenkoor, aanvang 14.30 uur
26 maart Kienavond door het Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek in het

MFC in Spaubeek, aanvang 19.30 uur
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.
29 maart Paasveejaarmarkt
29 maart Openstelling Elsmuseum (Paasveemarkt) van 11.00 tot 17.00 uur
30 mrt t/m 2 apr. Zomerkledingbeurs door het Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

in het MFC in Spaubeek
4 april Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
5 april Lentetocht, Fanfare St. Caecilia Spaubeek starten vanaf 7.00 uur in het

MFC in Spaubeek
8 april KVG Beek: Duurzaamheid door Mieke Bauduin. Aanvang 19.30 uur in

Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
14 april GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
17, 18, 19 april Toneelvoorstelling “de Göt” speelgroep het Nieuwe Masker, locatie nog

nader te bepalen
19 april Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Zanggroep Octet Nog,

Grevenbicht
19 april Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
22 april KVG Beek: Lezing over de Limburgse kunstenaar Charles Eijck door 

Ingrid Henssen. Aanvang 19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. 
Voor iedereen toegankelijk.

27 april QueensParade
30 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
2 mei Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
10 mei Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
12 mei GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
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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.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari jl. hebben we weer prachtige foto’s gemaakt. Deze kunt u vanaf 7 januari

op de Facebookpagina van de gemeente Beek bekijken. Facebook.com/uwgemeentebeek 

De gemeente Beek wenst u een
gelukkig en gezond 2020!
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Strooien
Gladheid levert gevaar op voor de verkeersveilig-

heid. Daarom is ervoor gekozen om niet alleen te

strooien als het al glad is, maar ook als het glad

dreigt te worden. Bij optredende gladheid wordt

binnen een uur begonnen met strooien. 

Doorgaande wegen en busroutes hebben daarbij

voorrang. Daarna volgen de verbindings- en

drukke wegen in woonwijken en op industrie-

terreinen. Tijdens de normale werktijden krijgt

gladheidsbestrijding bij openbare gebouwen,

scholen en bejaardencentra de aandacht. 

Strooiroutes
Niet op alle wegen en paden wordt gestrooid. De gemeente

wil het milieu niet onnodig belasten en ook het ontbreken van

tijd en middelen is daar de oorzaak van. Strooizout werkt 

bovendien niet op plaatsen met weinig verkeer. Het zout heeft

namelijk pas effect als dit met ijs of sneeuw wordt vermengd.

Dit kan enkel plaatsvinden door toedoen van het verkeer dat

over de weg rijdt. Op www.gemeentebeek.nl kunt u de strooi-

routes raadplegen. 

Wat kunt u zelf doen?
Als inwoner en weggebruiker kunt u ook een bijdrage leveren

aan de veiligheid, woonomgeving en bereikbaarheid. We heb-

ben een aantal tips voor u op een rij gezet:

• Pas uw rijgedrag aan als u vermoedt dat het glad is of kan

worden. Voorkom plotselinge of krachtige rem- en stuur-

acties. Ook als er al gestrooid en/of geveegd is kan het nog

glad zijn. Strooizout heeft immers tijd nodig om zijn werk te

doen.

• Houd het trottoir voor uw huis begaanbaar, bij voorkeur

door te vegen; strooi matig met zout.

• Veeg de sneeuw van het trottoir in de goot langs de weg

om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen.

• Houd de kolken in de goot voor uw huis sneeuwvrij, zodat,

vooral als het gaat dooien, het dooiwater sneller weg kan

stromen.

• Bescherm uw planten tegen strooizout.

Gladheidbestrijding
De winter is weer aangebroken. Onbekend is wat deze ons zal brengen; vorst, veel sneeuw met winterpret
of een zachte natte periode. Naast mogelijke winterpret en de mooie plaatjes die sneeuw en vorst kunnen
opleveren, geeft het ook de nodige overlast. Om deze het hoofd te bieden, beschikt de gemeente over een
gladheidbestrijdingsplan. Dat is een draaiboek waarin omschreven staat hoe de gladheid door de 
gemeente wordt bestreden.

De exploitatie van het gemeenschapshuis in Genhout is al

enige tijd een probleem. Dusdanig zelfs, dat de vorige exploi-

tant op 1 januari noodgedwongen de handdoek in de ring

gooide. Omdat ook zaal Vroemen kwam te vervallen, boog de

stichting zich vorig jaar over een mogelijke oplossing. 

De stichting trad in overleg met de Vereniging Kleine Kernen

Limburg en stuitte op een nieuwe ondernemer, die kansen ziet

om het gemeenschapshuis succesvol te exploiteren met een

eetcafé/brasserie-concept, waarbij het gebouw tevens zijn

maatschappelijke functie behoudt. 

Om dit voor elkaar te krijgen zijn, er wel enkele aanpassingen

aan het gebouw nodig, waaronder het aanleggen van een

overdekt terras aan de voorzijde, professionele keuken en het

nemen van duurzaamheidsmaatregelen. 

Door in totaal € 500.000 beschikbaar te stellen, ondersteunt

de Beekse gemeenteraad de stichting in haar missie om het

gemeenschapshuis voor Genhout te behouden. 

Gemeente Beek verstrekt lening en subsidie aan 
gemeenschapshuis Genhout
De gemeente Beek verstrekt het komende jaar een subsidie van €100.000 en een hypothecaire lening van
€400.000 aan de stichting Gemeenschapshuis Genhout. De stichting heeft het geld nodig om het gebouw
aan te passen voor een toekomstbestendige exploitatie. 
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M. is een onafhankelijk meldpunt waar mensen anoniem infor-

matie kunnen geven over criminaliteit en misdaad. Zo kunnen

zij bij M. terecht met informatie over levensdelicten, mishan-

deling, overvallen, brandstichting, wapen-, drugs- of mensen-

handel, maar ook met informatie over fraude en corruptie. 

Burgemeester Van Basten-Boddin: “Beek gaat samenwerken

met M. om haar informatiepositie ten aanzien van ondermij-

nende criminaliteit te versterken. Meldingen bij M. kunnen

door de gemeente gecombineerd worden met informatie uit

andere bronnen. Hierdoor wordt soms een ontbrekende scha-

kel ingevuld en kan in de integrale aanpak van ondermijning

meer sturing en monitoring plaatsvinden. Maar ook zorgfraude

kan zo beter worden opgemerkt en aangepakt.”

Ook politiechef De Rooij benadrukt het belang van M. “Bij de

politie komen vrijwel alle meldingen van M. ook binnen, met

uitzondering van onder andere sociale fraude. Wij verrijken de

informatie van M. met informatie die bij ons bekend is en dan

kan blijken dat een melding bij M. een belangrijk puzzelstukje

is om criminele activiteiten op te sporen of op te lossen.”

Marc Janssen van M. is blij met de deelname van Beek.

“Beek is de eerste gemeente in de Westelijke Mijnstreek die

zich bij ons aansluit. Wij kunnen inderdaad een belangrijke rol

spelen bij het opsporen en oplossen van criminele activiteiten.

Desalniettemin vinden wij het altijd beter als mensen zich

rechtstreeks bij de politie of de gemeente melden. Maar als

mensen dat niet durven of willen dan zijn wij het vangnet. Wij

zorgen ervoor dat informatie op de juiste plek terechtkomt.”

Burgemeester Christine van Basten-Boddin: “Ik ben ervan

overtuigd dat de samenwerking met M. gaat helpen om ons

werk nog beter te doen. Wij hopen ook dat de bereidheid om

te melden toeneemt als onze inwoners weten dat hun ano-

nieme melding voortaan ook bij de gemeente terecht komt.”

M. is te bereiken op telefoonnummer: 0800-7000.

Beek sluit zich als eerste in de Westelijke Mijnstreek 
aan bij M.
Burgemeester Christine van Basten-Boddin ondertekende op 12 december in aanwezigheid van Marc
Janssen, communicatiemanager bij Meld Misdaad Anoniem en Paul de Rooij, chef basisteam Westelijke
Mijnstreek het convenant Meld Misdaad Anoniem (M.). Beek is daarmee de eerste gemeente in de 
Westelijke Mijnstreek die zich bij het meldpunt M. aansluit. 

Met de prijs kan het project een

invalidentoilet, afdak en een

aantal nieuwe units realiseren in

speeltuin De Speeltrein. 

Voor de speeltuin betekent de winst ontzettend veel. Want nu kunnen activiteiten in de

speeltuin doorgaan als het regent en heeft de tuin er gelijktijdig een schaduwplek bij. 

Breng in het nieuwe jaar gerust eens een bezoek aan De Speeltrein om te zien hoe het 

prijzengeld is besteed!

Project KOE! wint 20.000 euro
Het project KOE! van WOP De Carmel behaalde eind 
november een gedeelde eerste plaats tijdens de finale van
Onze Buurt 2019. Het project, dat staat voor Koken, 
Ontmoeten en Eten, kreeg tijdens een indrukwekkende 
bijeenkomst in het Limburgse gouvernement een cheque
van maar liefst 20.000 euro overhandigd. 

Project Koken
Ontmoeten
Eten

januari 2020 Nuutsbaeker:Layout 1  19-12-2019  08:43  Page 31



Gemeente Beek Informatiepagina | januari 2020

Mantelzorgwaardering: wat is het?
De gemeente Beek wil met een eenmalige jaarlijkse financiële

bijdrage van € 100 haar waardering uitspreken voor de zorg en inzet

van mantelzorgers voor zorg aan mensen die wonen in de gemeente

Beek. De financiële bijdrage kan jaarlijks aangevraagd worden. 

De mantelzorgwaardering voor het jaar 2019 kan tot en met 30 april

2020 worden ingediend bij de gemeente Beek. 

Heeft u iemand die voor u zorgt en zou u graag willen dat hij of zij
daarvoor een mantelzorgwaardering ontvangt? Dan leest u 
hieronder hoe dit in zijn werk gaat.
1. Als de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt 

Mantelzorg Westelijke Mijnstreek dan ontvangt hij of zij het aan-

vraagformulier in de eerste weken van 2020 automatisch thuis. 

2. Indien de mantelzorger nog niet staat ingeschreven bij het 

Steunpunt Mantelzorg, dient deze zich eerst te laten inschrijven

en ontvangt hij of zij daarna een aanvraagformulier. 

Inschrijven en/of meer informatie? 
Inschrijven kan via de website 

https://www.steunpuntmantelzorg-wm.nl/, dan wel

door rechtstreeks contact op te nemen met het

steunpunt of bij een van de wijkteams. Hier kunt u

ook terecht voor meer informatie over deze regeling

of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek

Contactpersoon: Astrid Vermeulen

T 046 - 457 57 00

E-mail: avermeulen@piw.nl

Wijkteams:

Beek, locatie Muziekschool Artamuse Beek

Dr. Stassenstraat 88 in Beek: 

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.

Beek, locatie wijkgebouw de Stegen

Stegen 35 in Beek:

donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Neerbeek, locatie gemeenschapshuis:

Callistusplein 9 in Neerbeek: 

maandag van 10.00 tot 11.00 uur.

Spaubeek, locatie Hoever residentie (Wozoco)

Musschenberg 45, 6176 BE Spaubeek: 

maandag van 10.00 tot 11.00 uur.

Aanvragen mantelzorgwaardering 2019
Ontvangt u, door ziekte of om andere reden, zorg van iemand uit uw naaste omgeving? Dat kan zorg
zijn van uw echtgenoot(e), uw zoon of dochter of van iemand anders uit uw omgeving. Dan komt deze
persoon wellicht in aanmerking voor een mantelzorgwaardering.

Maar voordat er een schop de grond in gaat, moet er nog een

omgevingsvergunning worden aangevraagd en mogelijk is

ook een natuurvergunning nodig. Als de benodigde vergunnin-

gen zijn geregeld, dan kan bouwbedrijf Jongen beginnen met

de uitvoering. 

In de BMV worden straks alle Spaubeekse verenigingen 

gehuisvest. Het gebouw biedt tevens onderdak aan een 

gezondheidscentrum en de Spaubeekse basisschool. 

De realisatie van de BMV Spaubeek is het resultaat van 

een burgerinitiatief en levert een belangrijke bijdrage aan de

leefbaarheid van het dorp. 

Gemeenteraad stemt in met extra krediet voor bouw BMV Spaubeek
De gemeenteraad van Beek heeft op donderdagavond 12 december ingestemd met een aanvullend krediet
voor de bouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek. Het aanvullende krediet was
nodig omdat de bouwprijzen het afgelopen jaar fors zijn gestegen. Met het beschikbaar stellen van 
1,9 miljoen extra kan de bouw daadwerkelijk beginnen. Als alles volgens planning verloopt, dan opent
de BMV in het voorjaar van 2021 de deuren.
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Meneer Tijssen uit Spaubeek zocht een jaar

geleden een maatje. Zijn huisarts kwam af

en toe bij hem over de vloer en adviseerde

hem om contact op te nemen met PIW. Me-

neer Tijssen is sinds 1986 linkszijdig ver-

lamd en heeft zijn echtgenote en zoon

verloren. 

Volgens meneer Tijssen begint eenzaam-

heid bij jezelf. Hij staat zeer positief in het

leven en denkt in mogelijkheden. Hij kookt

zelf en heeft zichzelf veel geleerd met aller-

lei zelfgemaakte hulpmiddelen: “zo maak ik

er het beste van”. 

Sinds mei 2018 is vrijwilliger Jef Knubben

het maatje van meneer Tijssen. Jef vindt de

sociale factor heel belangrijk. “Als je van

mensen houdt, kun je iets betekenen voor de

ander”. Meneer Tijssen: “Ik krijg veel hulp van Jef, hij vraagt

altijd of ik iets wil doen….het moet nooit. We gaan wel eens

naar de Cranenbroek of de Naanhof. Samen hebben we ge-

klust om mijn bed te verhogen en buitenbeugels voor de was-

draad getimmerd. We hadden meteen een klik, vooral omdat

we dezelfde interesses hebben, daar komen dan weer leuke

ideeën van. Laatst zijn we naar Duitsland gereden om de

grootste ijscoupe te bestellen die op de kaart stond, daar 

trakteer ik Jef dan op. Af en toe maak ik wel eens een 

pannenkoek voor hem, dat is mijn specialiteit. Inmiddels komt

Jef elke woensdag, hij is echt een vriendschappelijk maatje

geworden en betekent veel voor mij”.

Heeft u interesse om vrijwilligerswerk te doen en maatje
te worden voor iemand die er alleen voor staat? 

Neem dan contact op met Partners in Welzijn, 

Astrid Vermeulen 045-4575700 of via avermeulen@piw.nl

Hebt u een uurtje tijd over? Word maatje!
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Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie collectieve

vertrouwenscontactpersoon. Als collectief vertrouwenscon-

tactpersoon voert u de taken van een vertrouwenspersoon uit

voor een of meerdere Beekse verenigingen. Een vertrouwens-

persoon is het aanspreekpunt voor iedereen die ongewenst

gedrag binnen de vereniging(en) wil melden of daar vragen

over heeft. 

Heeft u interesse in de functie collectieve vertrouwenscontact-

persoon? Neem dan contact op met Tom Eijkelenberg, 

verenigingsconsulent van de gemeente Beek via 

tom.eijkelenberg@gemeentebeek.nl.

Om ervoor te zorgen dat u de rol van vertrouwenscontact-

persoon op een juiste manier kunt uitvoeren, stelt gemeente

Beek plaatsen beschikbaar voor de cursus ‘Vertrouwens-

contactpersoon’ van het CVS Nederland.

Beeks verenigingsleven zoekt vertrouwenscontactpersonen
Ongewenst gedrag zoals pesten, bedreigen en seksuele intimidatie kan overal voorkomen, ook bij 
verenigingen. De gemeente Beek wil verenigingen ondersteunen bij de preventie en bestrijding van 
ongewenst gedrag. Daarom is de gemeente Beek op zoek naar mensen die aan dit gedrag iets willen doen.

Als u een uurtje in de week over heeft dan kunt u van grote betekenis zijn voor iemand in uw omgeving.
Bij Welzijnsorganisatie Partners in Welzijn (PIW) staan kwetsbare, oudere mensen op de wachtlijst die
graag samen met een vrijwilliger iets leuks willen doen. U kunt ook worden ingezet bij mantelzorgers,
zodat zij een momentje voor zichzelf hebben en onbezorgd de deur uit kunnen wanneer u bij de 
zorgvrager bent. 

januari 2020 Nuutsbaeker:Layout 1  19-12-2019  08:43  Page 33



Gemeenten hebben de wettelijke plicht

om meldingen en klachten van discrimi-

natie te behandelen en te registreren. 

De gemeente Beek heeft deze wettelijke

taak bij ADV Limburg ondergebracht. 

Wanneer melden?
U kunt een melding maken als u wordt

gediscrimineerd op grond van onder 

andere uw leeftijd, afkomst, handicap,

chronische ziekte, godsdienst en 

seksuele gerichtheid. Discriminatie kan

overal plaatsvinden en het kan iedereen

overkomen:

• u wordt afgewezen voor een sollicitatie

omdat u te oud bent;

• u wordt geweigerd in een restaurant

omdat u in een rolstoel zit;

• u mag niet sporten met een hoofddoek

op;

• u krijgt geen contractverlenging omdat u zwanger bent;

• u wordt uitgescholden vanwege uw afkomst of huidskeur;

• u bent bedreigd vanwege uw seksuele voorkeur.

Wat wordt met uw melding gedaan?
Uw melding wordt door de klachtbehandelaars van ADV Lim-

burg in behandeling genomen. Zij nemen contact met u op,

bieden een luisterend oor en bespreken met u wat de beste

wijze van klachtbehandeling in uw specifieke geval is. Daar

waar kan worden bemiddeld heeft dat de voorkeur. Onder-

steuning bij een officiële klachtenprocedure of ondersteuning

bij aangifte bij de politie is ook mogelijk. Zonder uw toestemming

worden geen stappen ondernomen. Uw persoonsgegevens

worden geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. De dienst-

verlening van ADV Limburg is bovendien gratis.

Heeft melden zin?
Melden heeft altijd zin! 

Alleen door te melden kan

er daadwerkelijk iets wor-

den gedaan aan discrimi-

natie. Door te melden helpt

u niet alleen uzelf maar

ook anderen. De klacht-

behandelaar adviseert en

begeleidt u bij de afhande-

ling van uw klacht. U staat

er niet alleen voor. Daar-

naast leveren meldingen

waardevolle informatie 

op voor onder andere de 

gemeente, politie en 

overheid waarmee zij 

discriminatie effectiever

kunnen aanpakken.

Hoe kan ik melden?
U kunt uw melding doorgeven via het meldformulier op

www.advlimburg.nl of telefonisch via 043-3218489.

Voorlichting en preventie
Werkgevers, scholen en (maatschappelijke) organisaties 

kunnen bij ADV Limburg terecht met vragen over discriminatie

en ongelijke behandeling.

Sint Servaasklooster 24a

6211 TE Maastricht

T : 043 - 321 84 89

E : meldpunt@advlimburg.nl

W : www.advlimburg.nl

Wordt u gediscrimineerd? Melden helpt!
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van discriminatie? Meld dit dan bij Antidiscriminatie 
voorziening Limburg (ADV Limburg). 
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Op 1 januari 2020 veranderen RWM en de gemeente Beek het ophalen van afval op een aantal punten.
Wij zetten kort voor u op een rij wat er mogelijk voor u verandert.
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RWM en de gemeente veranderen het ophalen van uw afval

Grof tuinafval
Grof tuinafval werd in 2019 vier keer per jaar huis-aan-huis

opgehaald. Komend jaar komt RWM nog twee keer het grof

tuinafval bij u ophalen. In 2021 moet u voortaan zelf uw tuinaf-

val aanbieden op mini-milieupark De Haamen. Grof tuinafval

mag u het hele jaar gratis aanbieden op het milieupark.

Meld het bij ADV Limburg

www.advlimburg.nl  |  043 - 321 84 89

Gediscrimineerd? 

Of getuige van discriminatie?

Wijziging tarieven
De tarieven op de milieuparken in de Westelijke Mijnstreek

wijzigen per 01-01-2020. Het inleveren van grof restafval en

asbest kost per 1 januari € 0,20 per kilo en het inleveren van

hout en puin € 0,08 per kilo. Deze tarieven gelden niet voor

mini-milieupark De Haamen. Hier kunt u alleen afval kwijt dat

u gratis kunt inleveren, zoals PMD, Klein Chemisch Afval

(KCA), snoeiafval, glas, textiel en oud papier.
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Afvalkalender
De gemeente Beek stopt met het verstrekken van een afval-

kalender. Wilt u weten wanneer bij u het afval wordt opge-

haald? Check dan www.rwm.nl of download de RWM-app.

Vind u het bezoeken van een website of het downloaden van

een app lastig? Dan kunt u bellen met de gemeente en leggen

wij een uitgeprinte versie van de kalender voor u klaar. U kunt 

de gemeente bereiken op telefoonnummer: 

046 - 43 89 222.
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Chemokar
De chemokar rijdt vanaf januari 2020 niet meer door Spaubeek,

Geverik, Genhout en Kelmond. Inwoners van deze dorpen

moeten hun chemisch afval voortaan inleveren bij de chemokar

op milieupark De Haamen. De chemokar staat elke eerste en

derde woensdag van de maand tussen 14.00 en 18.00 uur op

mini-milieupark De Haamen. Niet-gebruikte medicijnen kunnen

voortaan ook bij de chemokar worden ingeleverd. Deze hoeft u

dus niet meer terug te brengen naar de apotheek.

Ophalen afval Spaubeek en Neerbeek
In Spaubeek en Neerbeek wordt het restafval en gft-afval

vanaf 1 januari 2020 met een andere vuilniswagen 

opgehaald. De routes in deze dorpen worden voortaan 

gereden met een 

zogenoemde ‘zijlader’. Dit betekent dat de vuilnisbakken

voortaan op een iets andere manier langs de straat moeten

worden aangeboden. De inwoners van Spaubeek en 

Neerbeek worden hierover met een brief geïnformeerd.

Hondenpoepzakjes
De gemeente Beek stopt met het verstrekken van honden-

poepzakjes. Hondenbezitters moeten voortaan zelf voor 

zakjes zorgen.

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.
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GELUKKIG
NIEUWJAAR!

Ruim
70 winkels

onder 1 dak

gratis

kinderopvang

altijd gratis

parkeren

Makado Beek
heeft het
allemaal!

www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
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