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Ik wens u veel leesplezier en indien u carnaval viert: Gaef gaas!
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Tot de volgende maand.
Christy
Eindredactie

28

De Nuutsbaeker in data
week 10 - 2020
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week 45 - 2020
week 50 - 2020
week 1 - 2021

Over tot de orde van de dag.
De maand februari is uiteraard de carnavalsmaand. Alle hoogheden zijn
bekend en ik mag wel zeggen dat de meest “beroemde/beruchte”
hoogheid dit jaar met stip, Prins Rob III van CV de Doorzètters is.
Zijn vliegende start was gewoon briljant. Rob, jou wacht eeuwige roem.
Wij wensen alle hoogheden een geweldig seizoen mit veul sjpass en plezeer.

. . . 19
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Jammer dat u de Nuutsbaeker op 2 februari nog
niet hebt ontvangen, maar dit is een weetje dat ik
u niet wil onthouden.
2 februari is de ultieme palindroom dag:
02-02-2020. Het is tevens de 33ste dag van het
jaar en daarna zijn het nog 333 dagen tot het eind van 2020.
Heerlijk zoiets. Ik ben echt een feitjes/lijstjesmens. Je hebt er niks aan,
maar het is gewoon leuk. (En ach, iedere gek heeft z’n gebrek)

Ondanks we al in februari zitten, ben ik u nog de oplossing alsmede de
winnaar van de kerstpuzzel verschuldigd. Deze vindt u op pagina 16.
Alle mooie wensen en opmerkingen, gericht aan de redactie, waren
hartverwarmend. Dank u wel voor uw deelname. Het is een stimulans om
vaker een puzzel te plaatsen.
Ook heeft de winnaar van de foute foto, Rezie van Geneijgen, ondertussen
haar prijs ontvangen. Ze was er blij mee.

Gemeente info:
-

Van de Redactie

(2 t/m 7 maart)
(6 t/m 11 april)
(4 t/m 9 mei0)
(1 t/m 6 juni)
(29 juni t/m 4 juli)
(31 aug. t/m 5 sept.)
(5 t/m 10 oktober)
(2 t/m 7 novemer)
(7 t/m 12 december)
(4 t/m 9 januari)

Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

Meesterslager gespecialiseerd in:
BARBECUE, BUFFETTEN,
BELEGDE BROODJES, MAALTIJDEN

Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl

2020
PRINSEN & JEUGDPRINSEN

cI
Prins Lu

Jeugdprins Jasper II

Jeugdprin
s Tim I

II
Prins Stan
Prins Rob III

iego I
D
s
n
i
r
P

Jeugdprinses Maartje

s Jesse I
n
i
r
p
d
g
Jeu
3

Vredeslicht in Beek
Op 21 december jl. is het Lucia Comté
voor de vierde keer in historie afgereisd
naar Schloss Merode in LangerweheDuitsland, om aldaar het Vredeslicht in
ontvangst te nemen.
Dit Vredeslicht is ontstoken in
Bethlehem en per vliegtuig getransporteerd naar Wenen.
Aldaar hebben scouting-organisaties uit
heel West-Europa (25 landen) het
Vredeslicht opgehaald.
Scouting Aachen heeft dit ook georganiseerd en is met brandend Vredeslicht
per trein van Wenen naar Aken gereisd.
Vervolgens is dit Licht op 21 december
in Merode overhandigd aan o.a. onze
Lichtkoningin.
Lichtkoningin Sabine, de Hofdames en
het Lucia Comité werden tijdens deze
dag begeleid door de Baeker Hofkapel.

Zij hebben voor een
prachtige muzikale
omlijsting gezorgd tijdens dit spektakel.
Lichtkoningin, Hofdames, Lucia Comité
en Baeker Hofkapel hebben samen de
Gemeente Beek hier prima op de kaart
gezet.
Wat gebeurt er met het
Vredeslicht?
Het Vredeslicht is geen magisch symbool, dat vrede tovert. Het herinnert ons
aan onze plicht ons voor de vrede in te
zetten.
Het Vredeslicht is een teken van hoop
en is in een betrekkelijk korte tijd van
een klein lichtpuntje uitgegroeid tot een
zee van licht.
Op zaterdag 23 december is tijdens een

manifestatie in Utrecht het Vredeslicht
verder verspreid onder Nederlandse
Scouts uit alle provincies.
In Beek maken we echter gebruik van de

Nederlan

eh

Organisa

d
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KIENEN
afdeling Beek en omstreken

G

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.
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banden met Schloss Merode en krijgen
hetzelfde Vredeslicht via Duitsland.

Vredeslicht door Lichtkoningin en
Hofdames doorgegeven aan de bezoekers die dit mee naar huis konden
nemen. Een bijzonder mooi gebaar,
waarvan we hopen dat dit bijdraagt aan

de bewustwording dat werken aan
vrede iets is wat we met z’n allen moeten doen.
Lucia Comité Beek

En wat gebeurt er dan verder in
Beek met het Vredeslicht?
Dit jaar hebben we middels twee
activiteiten het Vredeslicht gepresenteerd/aangeboden aan de inwoners van
de Gemeente Beek.
Allereerst op zaterdagavond 22 december, direct na terugkomst uit Merode.
We zijn te gast geweest tijdens de
Kerstviering, georganiseerd door De
Baeker Kleppermen.
Aldaar is het Vredeslicht aan hun doorgegeven voor alle gasten op die avond.
Op 24 december (Kerstavond) zijn we
aanwezig geweest in de Gezinsviering in
de Parochiekerk in Spaubeek. Na afloop
van deze druk bezochte dienst is het

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 minderdraagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

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

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

lassoo.nl
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Terugblik op de muzikale kerstontmoeting:
WETS TE NOG?
Zondag 15 december jongstleden was
het dan zover: de uitvoering van
Muzikale Kerstontmoeting:
“Wets te nog” in de St. Hubertuskerk te
Genhout, georganiseerd door Toneelvereniging Ons Genoegen, Gemengd
Kerkelijk Zangkoor St. Hubertus, fanfare
St. Antonius, zanggroep Cosi Cantare
en het kerkbestuur.
Na maanden van intensieve voorbereiding
kunnen we terug kijken op een zeer
geslaagd kerstevenement met spel,
muziek, zang en lichtshow in de kerk.
We gingen terug in de tijd en mooie,
spannende, lachwekkende en
emotionele verhalen kwamen aan de
orde zoals:
• 1932: de noodkerk was gevestigd
in de school. In dit jaar werd het
kerkkoor opgericht
• Charles Eijck: hij schilderde het
plafond in de kerk
• Betje en Setje: twee vrijgezelle dames
die de bloemen voor de kerk verzorgden. Ze plukten de bloemen uit de
tuin van familie Henssen en Stassen
• pastoor Welters: hij vierde zijn 40-jarig

•

•
•
•
•

priesterfeest. Anderhalve maand later
begon de Tweede Wereldoorlog en
werden de kerkklokken gestolen door
de Duitsers
Roos Smeets, kleindochter van Harry
Huntjens, die in de oorlog stierf bij
een bombardement, las een mooi,
zelf geschreven, gedicht voor
bezoek van prinses Beatrix in
Genhout
pastoor Lippertz: hij richtte o.a. de
parochieraad en “Oos Nuuts”op
het Trefpunt dat op 7 september 1973
geopend werd
pastoor Van Oss: hij heeft als kerkduif
in de buut in Schimmert gestaan,
volgeplakt met duivenveren

• en nog veel meer verhalen, anekdotes
en foto’s.
Conclusie is dat Genhout een levendig
dorp is met vele verenigingen zoals de
voetbalclub, toneelvereniging, koorzang, carnavalsvereniging, seniorenvereniging, kindervakantiewerk, Zij Actief,
dartclub, fanfare, badmintonclub, buurtverenigingen en daarnaast de school,
kunstcentrum etc.
De organiserende verenigingen
bedanken het publiek dat in groten
getale aanwezig was bij dit unieke
kerstevenement en zeggen:
TOT DE VOLGENDE KEER!

Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een

LIGIER of MICROCAR

ƌƵƚǌĞŶ

ƵƚŽ͛Ɛ

^ƚĂƟŽŶƐƚƌĂĂƚϭϭϱ
ϲϭϵϭĞĞŬ
ϬϰϲͲϰϯϳϭϳϮϳ
ǁǁǁ͘ĐƌƵƚǌĞŶͲĂƵƚŽƐ͘Ŷů
vanaf

ǁĞƌƵŝůĞŶƵǁŚƵŝĚŝŐĞĂƵƚŽŽĨďƌŽŵŵŽďŝĞůŝŶͻŐƌĂƟƐƉƌŽĞĨƌŝũĚĞŶŵŽŐĞůŝũŬ
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€ 299permaand

inclusief onderhoud en
ALL RISK verzekering

Gewijzigde opzet QueensParade
dit jaar met bekende artiesten
De 16e editie van de QueensParade nadert langzaam en
zoals we al eerder hebben vermeld, wordt deze editie
anders dan de voorgaande.
De muziekkorpsen keren dit jaar niet meer terug, maar
maken plaats voor bekende artiesten.
In de vorige editie van de Nuutsbaeker hebben we Baton
Rouge voor het middagprogramma al bekend gemaakt.
Om 18.00 uur starten we met 2 oudgedienden in de muziek,
namelijk Ton & Henk. Met hun Janse Bagge Bend nummers
zullen zij ongetwijfeld de toon zetten voor een gezellige en
muzikale avond.
Nadat Ton & Henk jullie hebben laten meezingen met hun
bekende hits, staat de volgende topper op het programma.
Bekend van haar Duitse repertoire, maar zeker ook van
Carnaval, is deze
artiest bekend in heel
Limburg.
Rond 18.45 uur
maken wij het podium
vrij voor:
Marleen Rutten.
Bekend van hits als
‘Deze Nach!’, maar
ook het repertoire van
Helene Fischer is zeker aan haar besteed.
De afsluiter van deze muzikale avond is de 11 personen
tellende band SKArtacus.

Met hun “Ska repertoire” krijgen zij gegarandeerd de voetjes
van de vloer. Ze spelen 2 uur lang bekende hits uit het heden
en verleden.
Hits die u zeker kent en herkent. Wij zijn ervan overtuigd dat u
menige hit uit volle borst mee zult zingen.
Rond de klok van 22.00 uur eindigt deze 16e editie van de
QueensParade en mogen we hopelijk terugkijken op een
geslaagde nieuwe opzet.
Rest de belangrijkste vraag waar de QueensParade dit jaar
gehouden wordt. Dat onthullen wij in de volgende editie van
de Nuutsbaeker. Dus nog even afwachten.
Bezoek ondertussen onze vernieuwde website
(www.queensparadebeek.nl) en blijf op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen.

Dus: noteer maandag 27 april in je agenda,
want Koningsdag vier je toch in Beek.

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

Weer wunsje
uch’nne sjoane
vastelaovend
Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Maandag 24, dinsdag 25 en
woensdag 26 februari zijn wij gesloten

Beek LB, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat 17
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

16e jaargang nr. 2 (februari 1990)

... Het bloemetje van de maand gaat naar “ Sjeng van de
EDAH “ (J. Decker) uit de Molenstraat.

... In deze aflevering drie pagina’s gewijd aan een voor velen
droevig bericht:
Pierre Smeets hangt zijn vorstelijke steek en scepter aan
de kapstok. Donderslag bij heldere hemel ... nee. Reeds
lange tijd heeft hij aangekondigd dat dit zou gebeuren.
Na Frits Mennens verlaat nu een tweede kopstuk de
Pottentaote. Dinsdagavond , als de maskers begraven
worden is het fini. Dan sluit hij de pottentaoteperiode in
zijn leven af. In dit artikel worden vele vragen gesteld.
De meest in het oog springende is wel “ Waarom ben je
nooit Prins geweest? ”. Een even duidelijk antwoord was:
“Daar heb ik geen tijd voor gehad. Ik hield me liever bezig
met organisatorische zaken.” Vanaf 1963 vorst en nu
33 jaar lid van de pottentaote. Pierre ALLEWIEL!!
... In Spaubeek een merkwaardig jubileum. 35 jaar KAV-VNKV.
Een vrouwenbeweging waarvan de mannen de eerste aanzet hebben gegeven.
De mannen van de plaatselijke KAB (Kath.Arbeiders
Beweging) stimuleerden hun vrouwen om zich te verenigen
in de vrouwelijke tegenhanger, de Kath. Arbeiders
Vrouwen. Veel acties en activiteiten staan steeds op hun
programma.

... Ook de sportcorifeeën van Beek werden gehuldigd. De
aanmoedigingsprijs ging naar de jeugdigen Roderique de
Klein (AV.Caesar ), Nadia en Maurice Maas (Tennisver. GTR)
uit Spaubeek.
Voor het predikaat sportvrouw van het jaar was volgens de
deskunige jury geen geschikte kandidaat voorhanden.
Als sportman 1989 kwam uit de bus Louis Delahaye uit de
Hoolstraat (Triathleet). Sportploeg werd het danspaar Karin
en Henk Vaassen. De kegelklub Poedelhaters kregen een
eervolle vermelding voor het behalen van het Ned.
Kampioenschap.
... Op woensdag 21 maar zal het ASTA omgetoverd zijn in
een Stem-in arena. Ook de Nuutsbaeker is bij deze
organisatie betrokken. De hele dag op de hoogte
gehouden van de voortgang van de verkiezingsuitslagen.
Er zullen interviews plaatsvinden met (eventuele) kandidaten.
Via beeldschermen is alles goed te volgen. Live-muziek zal
uw stemming verhogen.
... En de prins van de Kwakkerte uit Spaubeek is bekend. Na
een geweldige revue, waarbij de lachspieren op de proef

viool voor verliefden
versterk je relatie, ontwikkel je gevoeligheid
Verloofd, verliefd,
͚verstringseld͛. Leer
elkaar op een unieke
manier kennen.
Werk samen. Speel.
Daag elkaar uit.
Groei. Geniet.
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6 weken ΎΦϲϲ͕- per
persoon bij 6 mensen
maximaal * start:
dinsdag 11 februari
2020 * 20.00 ʹ 21.00
uur * Artamuse Beek

Kickstart cursus viool
om een relatie die je
aan het hart ligt, te
vieren, verbeteren en
verrijken

artamuse.nl/kickstarten

werden gesteld, werd de nieuwe prins op een draagstoel
door de raad van elf, de zaal in gedragen.
Prins Math. Meijers IV en prinses Maureen.
... Op de praatstoel hebben we deze maand Piet Knoben
van de Maastrichterlaan. Ex-kantonnier van
Rijkswaterstaat. Heerlijke oude verhalen uit het dagelijkse
leven gegrepen . Met een gezin van 10 kinderen valt heel
veel te vertellen. Ook door zijn werkkring vertoefde hij veel
onder de mensen. Vandaar de vele verhalen.En na zijn
pensionering koos hij als hobby het timmermansvak en
probeerde het contact met de mensen te houden.
... Op 21 maart a.s. staan er voor veel mensen twee belangrijke dingen te gebeuren n.l. de wedstrijd PSV – Bayern
Munchen en de gemeenteraadsverkiezingen. Onze verslaggever John Bannier durft nog geen prognose voor
beide evenementen te geven. Hij geeft wel een vooruitblik
op de verkiezingen, alhoewel dat voor hem ook maar
koffiedik kijken is. Verder in de Nuutsbaeker staan de
acht lijsten vermeld met hun partij programma en mooi
allemaal lachende foto’s van alle kandidaten.

ZOEKERTJE
Als hobby
verzamel ik allerlei
oude spullen,
documenten en
boeken over Beek.
Ik ben op zoek
naar een boek dat
de titel heeft
“Het Mooie
Beek”.
Op de foto is
de voorzijde
afgebeeld.
Het boek is in
1933 uitgegeven
door de
VVV-Beek.

Kunt U mij
helpen?
Groet, Rob Gelissen / tel 06 5373 2266

... De Baeker sjpraok gaat verder met De Sjoester, in het
speciaal met de sjoesterfamilie Hoedemakers.
De foto: Pand Hoedemakers aan de voormalige Dorpsstraat 293 ( Later Lindestraat 31), thans Bourgognestraat
omstreeks 1930. De twee kleine raampjes aan de
voorkant zijn van de winkel. De SJOESTERIE lag boven
de grote poort (de twee linker ramen) en was bereikbaar
via een houten trap.
… De burgemeester en wethouders gebruiken harde taal en
mogelijke gebruikmaking van de hun ter beschikking
staande rechtsmiddelen aan eigenaren van kampeerwagens, caravans e.d. die hun mobiele vakantieverblijf
zodanig stallen dat deze afbreuk doet aan het uiterlijk
aanzien van de omgeving.
… Burgemeester van Goethem koppelt 21 maart, de dag van
de gemeenteraadsverkiezingen, aan het begin van de
lente. Het weer zal veranderen, maar of er politieke
wijzigingen zullen plaatsvinden kan pas na de verkiezingsuitslag vastgesteld worden.

-

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

BACK2BALANCE
•
•
•
•
•

Bindweefseltherapie
Medical Taping
Therapeutische massage
Dry Needling
Reflexzonetherapie
Roger van den Eijnden
Neuromusculair therapeut

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

Gezondheid ... “op de goojen oetsjlaag”
Groetjes, Japo

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl • www.backtwobalance.nl
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Lezing EHBO en een slachtoffer met Hulphond
Op uitnodiging van EHBO vereniging Beek (L) en
EHBO Vereniging Ulestraten verzorgt Erwin Hollemans –
PTSS en Hulphond-deskundige bij uitstek - op donderdagavond
12 maart 2020 een lezing over EHBO en een Slachtoffer met een
Hulphond in “Brasserie de Poort” in Beek.
Erwin Hollemans is ervaringsdeskundige. Van 2001 tot 2007 heeft hij
gediend bij Defensie als korporaal
eerste klas.
In deze periode is hij diverse malen
naar Afghanistan uitgezonden.
In 2012 zijn bij hem de stoppen doorgeslagen en kwam hij erachter dat hij
PTSS had. Tijdens zijn behandeling
heeft hij een PTSS-buddy aangeschaft. Zo ontdekte hij al snel dat de
maatschappij nog lang niet klaar is
voor het fenomeen “Hulphond”.
Hij werkte zich op naar instructeur
EHBO, NIBHV, reanimatie en diverse
opleidingen van Nikta.

Hijzelf kreeg het advies stressvrij door
het leven gaan. Hij wilde echter iets
doen om mensen te helpen.
Zijn hele leven was hij al geïnteresseerd in EHBO en met zijn hulphond
en medicatie is hij de strijd aangegaan.

Wat opviel was dat er nergens iets
stond over hoe EHBO-ers met de
hulphond moeten omgaan als de bezitter iets overkomt.

Weet men welk soort
hulphonden er allemaal zijn?
Hij begon informatie te verzamelen bij
diverse instanties en ging ermee aan
de slag. Hier is lesstof uit voorgekomen met een protocol voor
“Slachtoffer met Hulphond”.
Aan bod komt: welk soorten hulphonden er zijn en hoe er mee om te gaan
als het baasje van de Hulphond iets
overkomt, maar ook zeker wat je niet
moet doen. Ook wordt benadrukt wat
een hulphond betekent voor het
slachtoffer en wat (mogelijk) de gevolgschade kan zijn als de hond
ineens wegvalt door verkeerd handelen van omstanders en hulpverleners.
Bij zijn lezing is zijn eigen Hulphond
natuurlijk ook aanwezig.
De avond vindt plaats in de grote zaal
van “Brasserie ’De Poort”,
Burg. Janssenstraat 26 in Beek en
begint om 20.00 uur in.
Ook deze lezing is gratis en voor alle
geïnteresseerden toegankelijk.

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?
WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE
ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG,
ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOONPRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

T
10

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

046 4363388 | www.cvradvocaten.nl

IVN Spau-Beek
Lezing over
Klimaatverandering of
klimaatverwarring?

Indrukwekkende film over
Iran in Koningskerkje Beek

Zondag 8 maart:

Klimaatverandering is een onderwerp dat de laatste
jaren volop aandacht krijgt in de media. Inmiddels is er
ontzettend veel informatie beschikbaar, maar tegelijkertijd
is de verwarring omtrent dit fenomeen ook groot.

Iran is de laatste tijd veel in het nieuws. In het land is al vele
jaren onderdrukking door machtige leiders. Duizenden
Iraniërs zijn het land al ontvlucht en dat zal waarschijnlijk allen
maar toenemen. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld ook een
flinke groep Iraniers in het AZC van Spaubeek. Jaren geleden
is een indrukwekkend vluchtverhaal van een moeder met
haar kind verfilmd onder de titel: Not without my daugther.
Deze waargebeurde film heeft al op veel mensen diepe indruk
gemaakt.

Tijdens een presentatie van Wim Castenmiller, zal hij
proberen uit te leggen wat er precies aan de hand is.
Achtergronden en gevolgen van de klimaatopwarming
zullen worden behandeld. De politiek is aan zet, maar wat
kunnen we er nú zelf aan doen?
Via een lezing, maar ook via discussie en gesprek is er
ruimte voor een inbreng door het publiek.
De lezing vindt plaats in het IVN-home.
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

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

Op zaterdagavond 8 februari wordt de film in het
Koningskerkje van Beek (Raadhuisstraat 28, Beek) vanaf
20.00 uur vertoond, op groot scherm. De film wordt in het
Nederlands ondertiteld.
Moody is een Iraniër die als dokter werkzaam is en hij woont
met zijn Amerikaanse vrouw Betty en hun dochtertje Mahtob
in de VS. Maar zijn vaderland trekt en hij overtuigt Betty ervan
om met het gezin een vakantie in Iran door te brengen. Betty
heeft haar bedenkingen, maar stemt er toch mee in. Eenmaal
in Iran worden haar nachtmerries waarheid, wanneer Moody
besluit dat het gezin in Iran zal blijven wonen. Betty wil ontsnappen om terug te keren naar Amerika, maar niet zonder
haar dochtertje.
Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee. De entree voor
deze avond is gratis; een vrijwillige bijdrage is wel welkom.
Om een plek te reserveren of voor meer informatie, kunt u
contact opnemen met 06-40466498 of beek-leeft@solcon.nl

Natuurgeneeskundige

Gezondheid Energie Wel-Zijn

Greetje Heus

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?

E.E.N.® therapeut
Lid beroepsvereniging VBAG
en
koepelorganisatie RBCZ

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
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Probeer
Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek
Tel. 046 - 436 24 24
www.readshop.nl
beek@readshop.nl

Servicepunt

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

voor jouw huid!
Microskin is geen crème en heeft niet het uiterlijk zoals
andere camouflageproducten. Eenmaal aangebracht is
Microskin duurzaam, flexibel en zal het niet op kleding
of linnen afgeven. Het is waterdicht en laat de huid
ademen. Microskin is geschikt voor iedereen, alle
huidtypen en bij brandwonden. Het grote voordeel is
dat Microskin 2-5 dagen op de huid aanwezig blijft
waardoor dagelijks camoufleren niet nodig is.

Op zaterdag 15 februari komt de
vertegenwoordiger van Microskin naar
Huidtherapie Beek en kunt u Microskin uit
proberen.
Geef u op zodat er voldoende tijd voor u gereserveerd
kan worden: info@huidtherapiebeek.nl
Tot dan!
Jacolien Plomp Huidtherapie Beek
Weth. Sangersstraat 6
6191 NA Beek
Tel: 06 144 561 18
www.huidtherapiebeek.nl

Walking Football in Beek succesvol gestart.
Nieuwe leden nog welkom.

In het voorjaar van 2019 nodigde de
Gemeente Beek de Beekse voetbalclubs uit, om ondersteund door enkele
stagiairs van het CIOS, Walking Football
in Beek te introduceren. GSV’28 nam
deze uitdaging aan. Na een lange voorbereiding werd er in oktober met 6 personen gestart. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot 14 enthousiaste mannen en
vrouwen waarvan de leeftijd varieert van
59 tot en met 78 jaar. We willen in de
toekomst ook graag wat wedstrijdjes
gaan spelen. De teams hiervoor bestaan
uit 6 spelers. We zijn nog op zoek naar
wat extra aanwas om de teams goed te
vullen. Kandidaat deelnemers mogen
drie keer meetrainen voordat ze defini-

tief beslissen of ze willen aansluiten.
Opvallend is dat alle personen die tot
nog toe een proeftraining hebben meegemaakt ook uiteindelijk zijn gebleven.
Daarbij zijn ook mensen die in het verleden nooit hebben gevoetbald.
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi
te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm
waarbij in wandeltempo op een kwart
veld wordt gespeeld. Walking Football
houdt in dat er tijdens een partijtje niet
wordt gerend. Er mogen geen slidings
gemaakt worden en de bal mag niet
boven heuphoogte komen. Via Walking
Football kunt u een leven lang van voetbal blijven genieten. Bovendien kunt u

bewijzen dat u uw voetbalstreken nog
niet verleerd bent. Daarnaast is het een
uitgelezen mogelijkheid om betrokken te
raken en blijven bij een vereniging.
De trainingen vinden iedere woensdagmorgen om 10:00 uur plaats en duren
ongeveer een uur. Na afloop spreken wij
de trainingen door in de kantine bij een
kopje koffie en een stukje vlaai.
Heeft u belangstelling om vrijblijvend
aan te sluiten of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Huub
Swelsen (06-505030030) of via mail
info@gsv28.nl of kom gewoon op een
woensdagmorgen langs.

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

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

LEMMENS-HOVER
AUTOSCHADE
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

VAN ALLE
MATEN THUIS
DA M ES 33 - 45 & HEREN 37-50

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.
Stationsstraat 43B - 6191 BC Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

Oplossing Kerstpuzzel
december editie
Lieve kerstman, ik heb voor 2020 slechts één wens:
Graag een slank lijf en een vette bankrekening
en niet alweer andersom.
De goede oplossingen stroomden binnen, bijzonder leuk
dat er zo fanatiek gepuzzeld is.
Indien iemand graag alle antwoorden wil, stuur maar een
mailtje.
Eeuwige roem is voor:
Harrie Huveneers, Susan Keulers, Tiny Jetten,
Frans Pustjens, Ron Habets, J. Wijnen, Peter Lodewijk,
Marianne van Menen, Marjon Hounjet, Antoinette van
Dongen, Maria Mingels, Piet Caanen, Lonneke Crompvoets,
Nel Joha, Henriette Speetjens, Annie Blom, Patricia Schmitz,
Ramona Korach-Sieswerda, Arjen Grootveld, Ralf van Laar,
Hanny Walraven, Ella Pauw, Hub en Tila de Bie,
mw. C. Bakkeren, Kitty Steijns, Daisy Janssen,
Albert Hurenkamp, Tonny Meessen-Slangen, Hub Schrouff,
Ton Louis, Maria Boonekamp, Conny van Raaijen,
Ruud Gerards, Henny Metsemakers, Wim Koetsier,
Marga van Mierlo, Lianne Meijs, Martha De Bie,
Astrid Bouwens, Marianne Schwachöfer, Gastonne Tilmans,
Marina Wouters, Francis Meessen, mw. B. Drent,
Jolanda Habets, Jo Dobbelstein, Hans en Yvonne Paumen,
John en Annie Houben.
Iedereen hartelijk bedankt voor het inzenden.
Via een random kiesprogramma op internet kwam als
winnaar uit de bus: Daisy Janssen
Van harte proficiat.
Stuur een mailtje naar de nuutsbaeker@gmail.com
met uw adresgegevens en wij zorgen ervoor dat u
een leuk presentje ontvangt.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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“Beek… wat ben je mooi”

Kleur bekennen
De feestdagen en de feestmaand ligt
alweer even achter ons, maar
nagenieten mag toch zeker wel. Ik zie
op eerste kerstdag nog de lange rij
auto’s geparkeerd staan in de straat
waar vooral oudere mensen wonen.
De kinderen en de kleinkinderen zijn
op bezoek. Daar waar voornamelijk
jonge gezinnen wonen is het opvallend
stil. Mensen versieren graag hun
huizen en het is voor mij een feest als
ik met mijn kleine grote vriend aan
de wandel ben om hier en daar naar
binnen te kijken. Ik zie heel veel
goud, zilver, rood en groen. Lachende
mensen in verlichtende interieurs.
Ze zitten bijeen geschaard rondom de
tafel. Misschien vertelt men elkaar wel
verlichtende verhalen in een lachwekkende stijl? Waar het zich om gaat,
is dat mensen samen komen en
werkelijk samen zijn.
In een televisieprogramma hoorde ik
de conservator van paleis het Loo

uitleggen dat het samen ter tafel gaan
iets van alle tijden is. Ook nu nog gaan
koninklijke lieden aan de maaltijd bij
een staatbezoek en nodigen de
vorsten elkaar uit voor het banket.
En u kent zeker nog wel de plaatjes
uit de geschiedenisboeken van de oude
riddertijd waarin men de afgekloven
botten achteloos over de schouder
wierp ter meerdere eer en glorie van de
huisdieren. Samen eten geeft verbondenheid in een ongedwongen sfeer. Met
een lekker hapje en een (alcoholisch)
drankje komen de tongen los, kweekt
met positieve verhoudingen en goodwill.
Aan tafel kun je beter zaken doen dan
in een andere ruimte. Niet voor niets nodigde minister-president Mark Rutten en
minister Carola Schouten de boeren uit
voor een ontbijt op het Catshuis toen de
gemoederen onder de laatstgenoemden
hoog opliepen inzake het stikstofprobleem.
Mensen zoeken elkaar op. Voor het
samen. Voor de gezelligheid.
Gezelligheid is een woord dat we enkel
in Nederland kennen. Probeer er maar
eens een buitenlands woord voor te
verzinnen dat de lading dekt. U zult er
niet snel een vinden. De Hollandse
kneuterigheid is ook moeilijk uit te
leggen. Want wat wij gezellig vinden,
hoeft elders geen gewicht in de schaal
te leggen. Die gezelligheid verschilt zelfs
van regio tot regio, van provincie tot
provincie. Wat een Fries beleeft bij
zijn Elfstedentocht (het gevoel) is
waarschijnlijk niet over te brengen op
een Limburger.

Het schijnt zoiets te zijn als carnaval,
maar dan anders. Of is het dat carnaval
lijkt op de Elfstedentocht, maar dan
anders?
Gezellig samenzijn is iets dat ons bindt.
Neem nu bijvoorbeeld het voetbal. In de
Oostelijke Mijnstreek verbindt het geelzwart, in de Westelijke Mijnstreek het
geelgroen en in onze hoofdstad het
roodwit. Verschillen ja, maar verbindend
op de kleine vierkante meter. En ik ben
ervan overtuigd dat al die kleine regio’s
van de zomer verbonden zullen zijn in
één kleur: oranje. Dan zijn we weer
samen. Dan is het overal weer gezellig.
We zijn in ons kleine Kikkerlandje
ontzettend goed in het blijk geven van
onze verbondenheid. Of dat nu kerstversiering is, het open laten van onze
gordijnen, de carnaval of ons
Oranjegevoel. En we laten dat zien ook.
Toen de kerstlampjes verdwenen,
kleurde alles rood, geel en groen.
Na die kleuren zullen snel de eerste
echte lentegevoelens komen boven
drijven en daarna langzaam overvloeien
in onze nationale heldenkleur. Ook ons
mooie Beek zal daar niet onder uit
komen. En waarom ook?
De kleuren van de gemeentevlag van
Beek zijn wit met blauwe golven.
Beek is samen. Beek is gezellig, Beek
staat voor gezelligheid en blijft mooi.
Onder welke kleur dan ook!
Misschien wel die van de regenboog?

Roland Willems

“Beek… wat ben je mooi”
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Fanfare St. Antonius presenteert galaconcert:
MIX OF MUSIC
De afgelopen jaren heeft Fanfare St. Antonius uit Genhout u
regelmatig laten genieten van haar muzikale klanken tijdens
een van haar georganiseerde themaconcerten.
Zo heeft u reeds kunnen genieten van een filmconcert en concerten met gerenommeerde artiesten zoals Martin Hurkens,
Wendy Kokkelkoren en René Shuman.
Ook dit jaar heeft de fanfare uit
Genhout besloten weer een concert
voor u te organiseren waarin zij haar
enthousiasme en veelzijdigheid aan u
wil tonen. Vooral de diversiteit en,
zoals de titel van het concert al zegt,
de mix van verschillende soorten muziek zijn leidend tijdens
deze spectaculaire
avond.
Ook deze keer zullen we het concert
weer uitvoeren in samenwerking met
een aantal geweldige artiesten.
Op de eerste plaats kunt u genieten
van de prachtige stemmen van
Pascal Pittie en Daphne Ramakers.

Daarnaast zal Kelly Meijer ook een aantal nummers samen
met de fanfare ten gehore brengen.

Wanneer:
Waar:
Aanvang:
Entree:

Zaterdag 14 maart 2020
Asta Theater Beek
19.30 uur
€ 12,50

Voorverkoopadressen:
Schoonheidssalon Cinthia, Genhout
The Read Shop, Markt in Beek
Muziekland, Makado Beek
Sandra Dreessen: 06 - 20863432
Wij nodigen u uit om op deze avond
samen met ons aanwezig te zijn en te
genieten van de muzikale klanken
van onze fanfare in samenwerking
met de artiesten.

Wie kent Wie

Aflevering 163

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto?
Wat we weten: Carnaval 1960. Met damessupporters van de
Kon. Harmonie St. Caecilia Beek naar optocht Maaseik
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

Reactie foto Wie kent Wie november 2019
Bovenstr rij:
3e van links Mevr. Vrencken Kelmond
2e van links Eugenie Dekkers g/m Sef Moors
Geverik
4e. van links Fiena Dekkers??? Of Philomena
Pisters-Jennekens
5e van links Gusta Dekkers g/m Jacques
Aussems bij het maken van deze foto 1977 was
zij 62 jaar.
3e van rechts Mia Zeijen-Wijsen
Middelste rij:
3e van rechts Thecla Ruiten med.missiezuster
2e rechts Mevr.Solberg
3e links Tina Klinkers-Romans
Zittend:
met knotje Mevr.Tineke Martens
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Leechsjtoet

Vastelaoves
Shakedown

After After Party

Vrĳdag 21 februari

Zondag 23 februari

zaal open om 20.00uur

zaal open om 21.30uur

Asta Theater - Beek
DJ JOHNNY
BE GOOD

Asta Theater - Beek

Eveline Horsch

Rockband PUB

MENTAL THEO
TICKETS VIA:

WWW.STICHTINGBOONTENBLAUW.NL

Mr. Loco Loco

Tonca
TICKETS VIA:

WWW.STICHTINGBOONTENBLAUW.NL

Blauwe

111 daag noa
Oktoberfest

Maandag 24 februari

Dinsdag 25 februari

zaal open om 16.00uur

zaal open om 16.00uur

Maondig
Asta Theater - Beek

Anne Budé
Big Benny

Asta Theater - Beek

Sjräöme en Bäöme
(met Baeker Hofkapel en Julia Fox)

Guido Frissen

Dieter Koblenz

Christel en Quinn

Fred Lloret

Bieske
TICKETS VIA:

WWW.STICHTINGBOONTENBLAUW.NL

Palaver
TICKETS VIA:

WWW.STICHTINGBOONTENBLAUW.NL

De Wèndjhaspelaere
komme noa uch toe deze Vasteloavend
Is het niet geweldig om
een bonte stoet aan
rijkelijk uitgedoste
kinderen voorbij zien
te komen in de straten
van Beek?
Wat staat er te gebeuren hoor ik
u denken.
Op vrijdagochtend 21 februari
zullen alle groepen van de
basisschool St. Martinus in een
optocht naar de Dagbeeker
lopen. De basisschool is tijdens
de Vasteloavend omgedoopt tot
de Wèndjhaspelaere.
Met 2 prinsen paren (onder- en
bovenbouw). Zoals elk jaar zullen
ze ook dit jaar weer een thema
uitdragen in de bonte stoet. Gaat
u het ontdekken wat het thema is
en wie onze prinsen zijn?
De kinderen zouden het ontzettend leuk vinden als er langs
de route een groot Beeks publiek zou staan. We roepen de
bewoners langs de route op, om het huis te versieren/vlag uit
te hangen en het liefst om ook even een kijkje te nemen.
Wat is de planning; We vertrekken omstreeks 09.00 uur vanuit
school, zijn om 09.30 uur bij de Dagbeeker en komen om
10.00 uur weer op school aan.

maken we er, samen met het prinsen paar en de cliënten, een
gezellig feestje van. Om het feest compleet te maken zal bij
terugkomst op de basisschool de Baeker Pottentaote ons
opwachten.
De Wèndjhaspelaer zien jullie graag met velen de 21e en
hopen dat zij het “Vasteloaves hart” in jullie sneller mogen
laten kloppen.

De route is als volgt; Op de Windhaspel, Gerbergastraat,
Mariastraat, Stegen, Hoolstraat en v.v. Bij de Dagbeeker

Allewiel!

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel
Burg. Janssenstraat 14a
6191JC Beek
Tel. 046 - 4371692

www.electrolemmens.nl

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl

Like ons op
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Baeker Pottentaote installére nuuje
heersers euver ‘t Pottentaoteriek!!!
Spitze en natuurlijk de welbekènde
klanke van de Baeker Hofkapel.
‘t Hwoagtepunt waor natuurlik de
oetreuping en instalasie van de nuuje
prins van ‘t Pottentaoteriek:
de 28 jaorige Luc Baltus.

Tiedens ein zeer drök bezochte en
sjprankelende groate zitting in het
ASTA-theater aan de mèrt in Baek is
afsjied genômme van Prins Michael I
(Last). Het publiek woort getrakteerd
op optraejens van ein keur aan
artiesten; o.a. Marleen Rutten,
Spik en Span, Big Benny, Wir sind

20

ein glaeske en gèt
veur de inwèndige
miensj veurzeen.
Luc is op èsjte
kaersjdaag nao ut
kaesjdiner geboare saamen met zien
tjwaeling-zöster Michelle.

Kômmend vastelaovessèzoen zal Luc
Baltus regére ès Prins Luc I.
Luc haet momenteel gein relasie en
woont bie zien auwersj aan het pater
Kusterspad 22 in Baek.
Prins Luc I is geine onbekènde in
‘t Baekse en zeer zeker neet bènne
de Baeker Pottentaote.

Eine èchte laevensgenieter is prins
Luc I; hae hilt d’rvan, om een vôrkje te
prikke en ein drènkske te doon met
zien vrunj. Teeves deit hae af en toe
een stökske wandele of ein rundje
rènne om in shape te blieve.

Luc is reeds menig jäörke actief ès
waageboewer van de groep CV Auw
Bäöm, wèlke dit vastelaovessèzoen
hun 1x11 jaorig besjtaon viere, en is
dus auch menig uurke te vènge in
de optochthal van de Baeker
Pottentaote. Hae haet reeds mede de
basis gelag aan ziene prinsewaage,
womit hae ziene zaegetoch geit
maake door de Baekse sjtraote
tiedens de groate optoch op
vastelaovesmaondig.

Deese vastelaovend bèste
neet allein,
dit viere veer mit eederein!

Prins Luc I is zich momenteel aan het
oriëntére op de arbeidsmèrt. Hij haet
zien sjtudie aafgerond ès technisch
boewkundige, èchter in de horeca
ligk toch zien hart. In ut verléje
haet hae mènige Baekenaer van

De liefsjpreuk van Prins Luc I:

Wilt geer Prins Luc I kômme
felicitére, dan kènt dat op
zaoterdig 22 fibrewarie in ‘t
ASTA-theater aan de mèrt in Baek
vanaaf 20.30 oer.
Wilt geer leever danse mit ziene
dorslustige hwoagheid, dan zeet geer
van harte wèlkom op ‘t prinse
galabal op zaoterdag 15 fibrewarie
auch in ‘t Asta-theater
vanaaf 20.30 oer.

Zondig 12 jannewarie verangerde ’t
Pottentaote-riek in ware circus-sfére.
Dit waor te bekieke in het Asta-theater,
wo Pottentaote-circus ès thema veur
de jeugzitting op ‘t prègram sjtông;
ongermjèr een clown, acrobaat,
goochelaar, dierentemmer en
waarzegster waore van de partie, om
op zeuk te gaon nao de nuuje jeugdprins van de Baeker Jeugpottentaote.
Ein fantastisch decor zörgde auch dit
jaor weer veur de gooje sfeer tiedens
dees jeugzitting. ‘t Ontbraok wèrkelijk
aan niks, om ‘t fjès compleet te maake.

Op ‘t einde van de jeugzitting woort
aafsjied genômme van auwt jeugprins
Gijs I (Akkermans) en hofnar Joep,
wonao Tim Vroemen geinstalleerd
woord pès Jeugdprins Tim I van
de Baeker Jeug Pottentaote.
Tim I wurt ôngersjteund door hofnar
Rim Vroomen.
Tim is 11 jaor auwt en zit op
basissjwoal St. Martinus in groep 8
saamemit ziene hofnar Rim.

Hae sjleit gaer op ein trumke bie de
keuninklikke Hermenie St. Caecilia
en is daonaeve sjportief aktief bie de
lokale atletiek vereining Caesar.
Teeves kiek hae gaer en regelmaotig
nao You-tube-filmpkes; auch sjpot
hae gaer vleegtuuge en is dan auch
reigelmaotig op ut vleegvèld in Baek
te vènge, mèr auch in Düsseldorf en
Amsterdam.
Hae haet ‘t vastelaovesblood door
zien aojers sjtruime en haet ‘t dan
auch mit de paplaepel bènnegekrége.
Ziene opa waor in ut verleeje prins
bie de Kwakkerte oet Sjpauwbik.
Jaorliks löp hae van kleins af
aan mit, in de optochten mit de
vrunjegroep van zien auwèrsj,
zwoawaal bènne èsauch boete
’t Baekse mit ziene pap
Willy en mam Angela.
Jeugprins Tim I zal d’r sjwoan
opsjtaon tiedens ziene
zaegetoch door de Baekse
sjtraote op zondigaovend;
ès de leechstoet ter èjre van
häöm wurd georganiseerd.
Dit wordt vas en zéker genéte ès
hae mit z’n vrundjes van de jeugdraod
door de Baekse sjtraote geit trèkke.
‘t Motto van Jeugprins Tim I is;
Vastelaovend vèng ich super vèt en
kèn ich èch neet laote,
Dit jaor maog ich zèlfs veurop ès
jeugprins van de Baeker
Pottentaote
Veer gaon deese vastelaovend
knalle,
en dat doon veer mit z’n allen!

Wilt geer jeugprins Tim I kômme
felicitére, dan kènt geer häöm
de hand kômme sjudde op
vriedig 21 fibrewarie in café Benelux,
vanaaf 19.00 oer.
Hienao kènt geer auch mit häöm
danse.

Wilt geer allein danse mit jeugprins
Tim I, dan zeet geer van harte
wèlkom op ‘t KÈNJERSJPRÈNGE op
zondig 9 fibrewarie in café Benelux
vanaaf 14.00 oer.
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Prinsen CV De Doorzetters
Prins Rob III
Vrijdag 10 januari kwam een grote wens
uit van Rob Schoonbrood: Prins te
mogen zijn van de Doorzètters en het
dorp tijdens het carnavalsseizoen bij de
hand te mogen nemen.
Een kort verslag over de uitroeping en
een eerste kennismaking met Prins Rob
de 3e, de nieuwe heerser over het
Neerbeekse Doorzèttersrijk.
Tijdens een gezellige en uitverkochte
zitting in het gemeenschapshuis van
Neerbeek is afscheid genomen van het
jubileumprinsenpaar prins Tom I en
prinses Xaviera.
Na diverse spetterende optredens was
het eindelijk tijd om de nieuwe
prins/prinses of paar te gaan onthullen.

De spanning in de zaal was voelbaar.
Na de eerste 5 (van 11) aanknopingspunten waarmee de nieuwe hoogheid
wordt uitgeroepen galmde het liedje
Bella Ciao uit de populaire Netflix serie
La Casa de papel door de speakers.
Zes personages uit de serie met de
bekende Dali maskers en rode overalls
betraden het podium om de laatste 6
punten prijs te geven.
Na het uitspreken van het laatste aanknopingspunt vloog de nieuwe hoogheid letterlijk door een doek waarop een
grote kluisdeur geprojecteerd was.
Gelukkig zonder letsel stond 4 seconden
later Prins Rob de 3e voor de zaal
waarna ook adjudant Roy Notten zijn
opwachting maakte voor het publiek.
Na het omhangen van de medaille,
het opzetten van de veren en het
overhandigen van de scepter werd de
proclamatie en lijfspreuk
uitgesproken. Hiermee is
onder luid applaus de
regeerperiode van
Prins Rob de 3e als 46e prins
van C.V. De Doorzètters
aangebroken.
Prins Rob (Schoonbrood) is
geen onbekende in het
Neerbeekse. In 2018 was zijn
Dochter Emma nog jeugdprinses bij de Doorzètters.
Na dit jaar is Rob toegetreden
tot de raad van Elf en ook
heeft hij de nieuw in het
leven geroepen
PR Commissie bij de hand
genomen en een nieuwe
huisstijl met nieuwe
website ontwikkeld met de
andere leden van de
PR Commissie.
Dit jaar heeft zijn vrouw
Karlijn ook nog zitting
genomen in het bestuur
als een van de penningmeesters.
Zoon Stijn maakt het gezin
compleet en is met zijn
bijna 5 jaar gek van
carnavalsmuziek en zorgt
altijd voor een vrolijke noot
binnen het gezin.
In zijn vrije tijd kijkt Rob
graag een potje voetbal
met zijn vriendengroep in
binnen en buitenland.
Verder bakt hij graag
taarten, wafels en andere
lekkernijen en niet
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verwonderlijk is “Heel Holland
bakt” één van zijn favoriete
1964
TV programma’s.
De leden van de raad evenals
de Dames van de Raad mogen
regelmatig de resultaten proeven in de
vergaderingen van de vereniging. Ook
speelt Rob graag een gezelschapsspel
met zijn gezin. Spelletjes is zelfs zijn
beroep, 2x11 jaar geleden is hij als
Croupier begonnen in het Holland
Casino van Valkenburg. De tijd daarvoor
heeft hij gewerkt bij Muziekland en daar
is ook de liefde voor de Limburgse en
Duitstalige muziek opgebloeid.
Heel vroeger trok hij ook al door de
Beekse en Neerbeekse straten; niet in
een optocht maar met de lekkerste friet
van het Beekse in de rijdende friture
van Bep en Jo. Ook was Rob jarenlang
barkeeper in de beroemde Beekse
discotheek de Globe.
En nu dus prins van de Doorzètters.
Zijn lijfspreuk luidt:
Bie de road en de kemissie zeen
vènj ich ummer sjiek
Mer graote prins te waere,
dat is pas ech uniek
Greutsj draag ich miene septer,
medaljes en mien vaere
En maog ich deze vasteloavendstied
euver de Doorzètters regere
Nirbik Alaaf

Jeugdprins Jesse I
Op zaterdag 11 januari vond de
jeugdzitting in het Doorzèttersrijk te
Neerbeek plaats. Na enkele optredens,
waaronder dat van Springlaevend
en dat van “De Fleur Friends” (ouders,
familie en vrienden van Fleur)
werd afscheid genomen van
jeugdprinses Fleur I.
En toen kwam het moment waar
iedereen naar uitkeek….
Wie is de nieuwe jeugdprins(es)???
…Fake news in Nirbik….
De hele zaal werd in een speciale uitzending van het NOS journaal op het
verkeerde been gezet door reporter
Jack Pot. Vorst Rob bracht uiteindelijk
het verlossende woord: Dit jaar regeert
Jeugdprins Jesse I over de jeugd van
het Doorzèttersrijk.

Jesse (Kohl) is geboren
in november 2008 en nu
dus 11 jaar. Samen met
zijn ouders en zusje
Jietske woont hij in de
Beekerstraat in
Neerbeek. Hij zit op
basisschool De Bron in
groep 7 bij Juf Pauline
en juf Babette. En later?
Dan wil hij zelf graag
meester worden.
Buiten het carnavalsseizoen kun je Jesse
tegenkomen bij
Dansschool Family of
Movements. Als hij nog
tijd over heeft dan
maakt hij dansfilmpjes
op TikTok of kruipt
lekker weg in een
boek. Maar hij gaat
ook graag shoppen,
of gezellig ergens wat
eten en drinken. Je
zou hem zomaar bij de
wok tegen kunnen
komen want hij is dol
op wokken en sushi
eten.

Eve
n ementen car nav al
8 febr.
8 febr.
9 febr.
12 febr.
14 febr.
14 febr.
15 febr.
15 febr.
15 febr.
16 febr.
18 febr.
21 febr.
21 febr.
22 febr.
22 febr.

20.11 uur: Prinsenreceptie in Gemeenschapshuis 't Trefpunt,
CV de Sjravelaire
Receptie CV De Doorzètters vanaf 20.11 uur Café de Keulsteeg
Kènjersjprènge Baeker Pottentaote, Café Benelux 14.00 oer
Verkaup Vastelaovesgezet ‘de Pottentaot’, Baekse Sjtraote,
17.30 oer
20.33 uur: Carnavalsaovend, kantine van GSV'28,
CV de Sjravelaire
Tienerbal vanaf 19.00 uur Café de Keulsteeg,
CV De Doorzètters
Prinsebal Baeker Pottentaote, Asta Theater 20.30 oer
Jeugddisco CV de Kwakkerte, MFC 't Raodhoes, Spaubeek,
19.00 uur
Gekke Pekskesbal vanaf 21.00 uur Cafe de Keulsteeg,
CV De Doorzètters
14.11 uur: 47e Graote Optoch van Genhout, CV de Sjravelaire
Ontvangst Blauw Sjuut, MFC 't Raodhoes, Spaubeek,
16.20 uur
Jeugprinsereceptie mit aansjletend Jeugprinsebal, 19.00 oer
Auwt Prinsebal vanaf 21.00 uur, CV De Doorzètters
Sjleuteleuverdrach, Gemeintehoes 18.00 oer
Prinserecepsie Baeker Pottentaote, Asta Theater 20.30 oer

Carnaval: 23, 24 en 25 februari

Jesse heeft het
carnaval vieren met
de paplepel ingegoten gekregen door beide ouders. En al zo lang
als hij zich kan herinneren droomt hij ervan om jeugdprins te mogen
zijn bij de Doorzètters. Toen hij op de dag van zijn 11e verjaardag
hoorde dat hij jeugdprins zou worden kon hij zijn geluk niet op. “Ich
waor gans verpòpzak... Wow!”
Het meest verheugt jeugdprins Jesse zich erop om samen zijn
jeugdraad, de Doorzètters en alle carnavalsvierders van Neerbeek
voorop te gaan in de vastelaovend.

Prins Rob III en Jeugdprins Jesse I
houden hun prinsenreceptie
op zaterdag 8 februari 2020
in café De Keulsteeg (Keulsteeg 43, Neerbeek)
Aanvang 20.00 uur

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
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De foute foto van Loe

Oplossing van de januari editie:
Waar: kapel in Geverik
Wat is er fout: In het midden mist het kunstwerk van Jo Peters.
Correcte inzenders:
Wim Dormans, Mia Drummen, Paul Ernes, Rezie van Geneijgen, Jose Jansen,
Jo Nijsten 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.

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw

Cafetaria het Heukske

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

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
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Evenementenrooster
2020
9 februari
19 februari
26 februari
1 maart
7 maart
7 maart
8 maart
10 maart
11 maart
14 maart
14,15, 21, 22
maart
15 maart
20 maart
22 maart
26 maart
26 maart
28, 29 mrt, 3,4, 5 april
29 maart
29 maart
30 mrt t/m 2 apr.
4 april
5 april
8 april
14 april
17, 18, 19 april
19 april
19 april
22 april

27 april
30 april
2 mei
9 mei

10 mei
12 mei
13 mei
17 mei
28 mei
6 juni
7 juni

Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
Carnavalknutselen van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden via de Oude Pastorie
KVG Beek: Lezing verzorgd door Bertie Bemelmans. Aanvang 19.30 uur in
Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
Lezing ‘De reizen van de jonge Mozart met zijn familie door Europa’
door Ruud Pricken in de Oude Pastorie, aanvang 11.00 uur
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
"Kiene mer dan angers" in het MFC te Spaubeek. Aanvang 19.30 uur,
Georganiseerd door de Auwt Prinse Spjaubik. Thema Jungle.
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
KVG Beek: Lezing over Noord Korea door Marc Roth. Aanvang 19.30 uur in
Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
Galaconcert Mix of Music. Fanfare st. Antonius Genhout m.m.v. onder andere
Pascal Pittie en Daphne Ramakers Asta Theater Beek Aanvang 19.30 uur
Toneelvereniging Sjpaubik Sjpeelt. Een dialect komedie in 3 bedrijven.
Naam van het stuk is nog niet bekend.
Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Dameskoor Belcanto
Resonance, Valkenburg
Bruidsparenconcert Fanfare St. Caecilia Spaubeek in het MFC in
Spaubeek, aanvang 20.00 uur
Kunstconcert in de St. Hubertuskerk te Genhout m.m.v. o.a. Roermonds
Mannenkoor, aanvang 14.30 uur
Kienavond door het Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek in het
MFC in Spaubeek, aanvang 19.30 uur
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
Toneelvereniging Ons Genoegen brengt haar voorstelling ten tonele.
naam van het stuk is nog niet bekend, locatie is (hopelijk) Zaal Vroemen.
Paasveejaarmarkt
Openstelling Elsmuseum (Paasveemarkt) van 11.00 tot 17.00 uur
Zomerkledingbeurs door het Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
in het MFC in Spaubeek
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Lentetocht, Fanfare St. Caecilia Spaubeek starten vanaf 7.00 uur in het
MFC in Spaubeek
KVG Beek: Duurzaamheid door Mieke Bauduin. Aanvang 19.30 uur in
Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Toneelvoorstelling “de Göt” speelgroep het Nieuwe Masker, locatie nog
nader te bepalen
Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Zanggroep Octet Nog,
Grevenbicht
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
KVG Beek: Lezing over de Limburgse kunstenaar Charles Eijck door
Ingrid Henssen. Aanvang 19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus.
Voor iedereen toegankelijk.
QueensParade
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Voorjaarsconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v. Zangvereniging Oranje
uit Schinveld en de small-bigband SWINGIT. Aanvang 20.00 uur in het
Gemeenschapshuis te Neerbeek. Entree: vrije gave.
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
KVG Beek: Film: Rond beken en poelen door Ton Franken. Aanvang
19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Slavisch Koor Anastasis,
Maastricht
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Lezing ‘De Vroedvrouwenschool, meer dan een naam, meer dan een

opleidingsinstituut’ door Peer Boselie in de Oude Pastorie, aanv. 11.00 uur
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
100 Jaar VV Caesar – Jubileum Dinner Show
100 Jaar VV Caesar – Feestavond “Op naar 100 Jaar!”
100 Jaar VV Caesar – Familietoernooi & Reünie
100 Jaar VV Caesar – Jubileum Receptie
Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Jokola, Brunssum
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
Garageverkoop in diverse Beekse straten org. Drumfanfare Irene/Lucia Beek
5 juli
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
KVG Beek: Fysio-ergo-podotherapie verzorgd door drie therapeuten van Beek.
21 oktober
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
13 december Jaarlijkse kerstmarkt van Gemengd Koor Neerbeek in het
gemeenschapshuis te Neerbeek van 10.45-17.00 uur. Gratis entree.
19 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Brasserie
‘De Poort’, Burg. Janssenstraat. Aanvang 20.00 uur
19 december Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek in het Gemeenschapshuis te
Neerbeek. m.m.v gospelkoor Gioia. Entree: vrije gave
20 december Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Emotion , Elsloo
31 december Oliebollen & Wafelkraam Markt Beek, org. Drumfanfare Irene/Lucia Beek
14 juni
17 juni
19 juni
20 juni
21 juni
21 juni
23 juni
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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, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent gedrag en leerlingenvervoer.

Samen houden we Beek Schoon
Gemeente Beek houdt van 23 tot en met 29 maart de actieweek Beek Schoon. Tijdens deze week wordt
extra aandacht besteed aan het opruimen en verminderen van zwerfafval. Ook u kunt meedoen!
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Tijdens de actieweek worden er op diverse
basisscholen lessen gegeven over afval. Ook
gaan leerlingen, leerkrachten en bestuurders
van de gemeente de wijk in met een knijper
en vuilniszak. Dit is elk jaar een groot succes.
Op zaterdag 28 maart gaan groepen inwoners
aan de slag om zoveel mogelijk zwerfvuil op
te ruimen. Doet u mee?
Wanneer?
Zaterdag 28 maart van 10.00 tot 12.00 uur.
Om 12.15 uur krijgt u een gezellige lunch
aangeboden.
Waar?
Muziekschool Beek:
Dr. Stassenstraat 88
Verenigingsgebouw Beek:
Stegen 35
Voetbalvereniging Genhout:
Op Den Hoogen Boom 61
Gemeenschapshuis Neerbeek:
Callistusplein 9
Voetbalvereniging Spaubeek:
Schoolstraat 5
Aanmelden?
Meld u aan via info@derollen.nl,
06-51851397 of ga naar de
activiteitenkalender op www.derollen.nl.
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Helpt u mee tijdens
NLdoet?
Op 13 en 14 maart 2020 houdt het Oranje Fonds
weer NLdoet! Duizenden vrijwilligers zetten
zich tijdens NLdoet in voor verschillende klussen
door het hele land. Ook in Beek zijn weer veel
klussen aangemeld.

Wilt u helpen?
NLdoet organiseert jaarlijks de grootste vrijwilligersactie
van Nederland, waarbij iedereen uitgenodigd wordt om de
handen uit de mouwen te steken. Ook u kunt zich op
13 en 14 maart inzetten als vrijwilliger! In de gemeente
Beek zijn er weer veel verschillende mogelijkheden om te
helpen met een klus. Wilt u bijvoorbeeld helpen met het
opknappen van kleedlokalen, de speeltuin speelklaar
maken of samen eten met ouderen?
Meldt u dan aan op www.nldoet.nl. De organisatie waarbij
u zich bij aanmeldt, zal dan contact met u opnemen!

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.
Tips & weetjes

Scheidingswijzer

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.

De scheidingswijzer biedt nadere
informatie per afvalcategorie:
wat hoort er wel bij en wat niet.

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!

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.

Scan de QR-tag met uw telefoon
om de app direct te gebruiken.
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Gezocht: enthousiaste begeleiders voor het KidsCool
magazine!

MAGAZINE voor en door de kids van Bee

k

Hallo allemaal, leuk dat jullie onze

KidsCool magazine is een tijdschrift vóór en dóór
kinderen in Beek. Voor de kerstvakantie is het eerste
magazine verschenen. Zo zijn er in de eerste editie strips
getekend en interviews met bijvoorbeeld scouting
St. Martinus en wethouder Thijs van Es gehouden.

eerste editie gaan lezen!!

en
Dit is het KidsCool magazine voor
door de kids van Beek.
bestaat
De redactie van deze eerste editie
,
uit: Moon, Lien, Tygo, Joyca, Maxime
Indy, Jonne, Beau, Roos en Noud.
l
Wij vinden het heel leuk om bij KidsCoo
zelf
te zitten omdat het heel leuk is om
een magazine te maken.
doen,
Je kunt zelf kiezen wat je wil gaan
zoals schrijven, tekenen of foto’s maken.

Wil je ook meedoen??
te
Als jullie het leuk vinden om mee
je je
werken aan de volgende editie kun
aanmelden door een mailtje te sturen
eek.nl.
dscoolb
info@ki
naar:

Het magazine is gemaakt door de KidsCool-redactie, waarin tien
Beekse kinderen zitten. Zij zijn de afgelopen maanden samen
gekomen en hebben hard gewerkt werd om leuke artikelen te
maken. De kinderen gingen ook thuis aan de slag, soms met de
hulp van papa of mama.
Om een mooie, bijpassende lay-out te krijgen, heeft het ‘KidsCool
magazine’ speciale redactionele ondersteuning gekregen van
redactieleden van de Nuutsbaeker.

Veel leesplezier!
Namens de redactie van KidsCool,
Tygo Hendriks

De redactie van Kids Cool

In deze editie o.a.:
n Respe
ek va
We

ct

Kerstrecepten

NJOY Activiteitenkalender

zz z
’s quiz
Let
Mijn kluppie

ws
Inter vie

Heeft u de eerste editie gemist? KidsCool ligt in de hal van het
gemeentehuis en bij Stegen 35.
De redactiebijeenkomsten voor de tweede editie gaan beginnen.
Op woensdag 5 februari en woensdag 4 maart worden van
14.00 uur tot 15.50 uur in Stegen 35 redactiebijeenkomsten voor
het KidsCool magazine gehouden.
Lijkt het jou leuk om de kinderen te begeleiden met het schrijven
van artikelen?
Stuur dan een e-mail naar info@kidscoolbeek.nl .

Wensbus Beek en WOP de Carmel kunnen met uw stem
de Nationale Vrijwilligersprijs winnen
Wensbus Beek en WOP de Carmel dingen mee naar
Nationale Vrijwilligersprijzen. Van 18 februari tot 22 maart
kan iedereen op de Wensbus en WOP de Carmel stemmen via
www.vrijwilligersprijzen.nl. Deze fantastische vrijwilligersinitiatieven maken dan kans op een Publieksprijs van € 2.500,uit handen van minister Hugo de Jonge.

Ook dit jaar hebben weer tientallen gemeenten vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers aangemeld voor de Nationale
Vrijwilligersprijzen. Maar liefst twaalf genomineerden zullen
een promofilm ter waarde van € 3.000,- krijgen én ze maken
kans op een juryprijs van € 6.000,-. Alle kandidaten, ook als
ze niet genomineerd zijn, maken kans op de publieksprijs van
€ 2.500,- en de landelijke eer. De kandidaat met de meeste
stemmen wint de publieksprijs.
Stemmen dus!
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Lokale
aanmeldingen
Gemeenten en
vrijwilligerscentrales
spelen een grote rol bij de
aanmelding van lokale organisaties. Zij konden drie
organisaties en één Passieprijs-vrijwilliger aanmelden.
Zo laten ze hun erkenning en waardering blijken voor het vele
werk dat vrijwilligers doen in hun gemeenten.

Selectiecriteria
De jury beoordeelt de projecten en initiatieven onder andere
op hoe succesvol vrijwilligersinitiatieven zijn in het vinden van
vrijwilligers en hoe zij hun vrijwilligers de credits van het
succes weten te geven. De prijsuitreiking is op 28 maart 2020.
Minister Hugo de Jonge reikt de prijzen uit. De jury bestaat
onder andere uit VNG-voorzitter Jan van Zanen en minister
van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Irene Moors heeft de
presentatie in handen!

Organisatie
De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het
ministerie van VWS en worden ondersteund door de VNG en
de VriendenLoterij, die onder meer de prijzen beschikbaar
stelt.
De organisatie is in handen van de Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Wijkagent Ingrid
van Boekholdt
met zwangerschapsverlof
Wijkagent Ingrid van Boekholdt gaat van
8 maart tot en met 8 augustus met
zwangerschapsverlof.
Inwoners van Spaubeek, Neerbeek,
Kelmond, Genhout, Geverik, Maastricht
Aachen Airport (MAA) en Technoport
Europe (TPE) kunnen tijdens haar verlof
terecht bij collega’s Terence Oey en
Joyce Saive.
Contact met de wijkagent opnemen?
Bel dan naar 0900 - 8844 of mail naar
wijkagentbeek@limburg-zuid.politie.nl.

Oorkonde en medailles voor
Team Poolcafé The Hustler
Op 9 januari reikte wethouder Ralph Diederen (Sport) een
oorkonde en medailles uit aan Team Poolcafé The Hustler.
Tijdens het Europees Kampioenschap Teams werd door René Peeters,
Jim Telfer en Jesse Thehu goud behaald. Jesse werd tevens
Europees straightpool kampioen.
Tijdens het Nederlands Kampioenschap Dames behaalde Tamara Rademakers drie
maal goud met: 9ball, 10ball en straightpool. Lynn Pijpers behaalde goud in de
discipline 8ball.
Wilt u zelf een keer gezellig poolen met vrienden of bent u geïnteresseerd in
competitief poolen? Loop dan eens binnen bij Poolcafé The Hustler!
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Hebt u een uurtje tijd over? Word maatje!
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 met een vrijwilliger
iets leuks willen doen; samen wandelen,
gezellig babbelen, erop uit en zoals
vroeger weer eens naar de markt een
visje eten, samen buiten lekker wat in de
tuin rommelen, buitenshuis een kop koffie
drinken en andere mensen ontmoeten
of gewoon fijn thuis en praten over
gezamenlijke interesses.
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.
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. Meneer
Tijssen is sinds 1986 linkszijdig verlamd en heeft inmiddels
zijn echtgenote en zoon verloren. Volgens meneer Tijssen begint eenzaamheid bij jezelf. Hij staat zeer positief in het leven
en denkt in mogelijkheden. Hij kookt zelf en heeft zichzelf heel
veel geleerd met allerlei zelfgemaakte hulpmiddelen; “Met dat
wat ik heb 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 ook 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 geklust om
mijn bed te verhogen en buitenbeugels voor de wasdraad
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
grootsteijscoupe 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, die zijn heerlijk.
Inmiddels komt Jef elke woensdag, hij is echt een maatje
geworden en betekent veel voor mij”.
Heb jij 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
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Expositie Sjildere biej der Tuen in gemeentehuis
Burgemeester Christine van Basten-Boddin en wethouder Thijs van Es openden 17 januari in het Beekse
gemeentehuis de expositie Sjildere biej der Tuen.

De tentoonstelling laat het werk zien van een
groep leerlingen van kunstenaar/docent
Ton Franssen - ‘d’r Tuen’ - en bestaat uit tal van
kleurrijke werken. De expositie staat voor een
deel in het teken van het portretschilderen.
Een van de modellen was uw burgemeester
Christine van Basten-Boddin. Zij zat twee
ochtenden model in het atelier. Een niet
alledaagse bezigheid voor een burgemeester.
Naast schilderijen van de leerlingen kan ook werk
van Ton Franssen zelf worden bewonderd.
De expositie Sjildere biej der Tuen kunt u
t/m 14 februari 2020 gratis bezichtigen in het
gemeentehuis van Beek:
maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur en
woensdag tevens van 14.00 tot 19.00 uur.

Mantelzorg bijeenkomsten PIW
Als mantelzorger staat u klaar voor een naaste, u doet allerlei zorg- en regeltaken en hebt een luisterend
oor. Wilt u dit graag blijven doen, maar dan is het nodig ook af en toe tijd voor uzelf te nemen en stil te
staan bij wat u bezighoudt. Daarom organiseert Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek (thema)bijeenkomsten voor mantelzorgers, om onder het genot van een kop koffie, een goed gesprek te hebben,
gewoon even op andere gedachten te komen of samen met een gastspreker over specifieke thema’s te
praten.
Hebt u behoefte om met andere mantelzorgers ervaringen uit
te wisselen, zorgen en gevoelens te delen?
Of heeft u gewoon een luisterend oor nodig of heeft u vragen?
Dan bent u van harte welkom op:
Dinsdag 18 februari, 24 maart, 21 april en 26 mei van
14.00 – 15.30 uur in de Aula van Partners in Welzijn,
Molenstraat 158, Beek (ingang via parkeerplaats)
Themabijeenkomst
Op 5 maart nodigen we u van harte uit op een themabijeenkomst waar ervaringsdeskundigen mbt mantelzorg hun
verhalen delen. Tijdens deze middag komen enkele ervaringsdeskundigen van Stichting MEE hun eigen verhaal vertellen.
Er wordt verteld over wat het leven met een beperking/ziekte
inhoudt voor hunzelf en hun omgeving.
Er zal gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en met
elkaar het gesprek hierover aan te gaan. Onze ervaring is dat
dit mooie, soms ook ontroerende, verhalen zijn die meer

inzicht geven dan menig theoretisch kader.
Marjo Cox en Nadine Horembach, consulenten van MEE
Zuid-Limburg, zijn de gesprekbegeleiders van deze middag
Donderdag 5 maart
Tijdstip van 13.30 uur – 15.30 uur
Locatie: Aula van Partners in Welzijn, Molenstraat 158,
6191 KR Beek (aula bereikbaar via parkeerplaats)
Aanmelden
Graag vooraf aanmelden:
Via de website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl of
telefonisch via 046 – 457 57 00.
Wilt u meer informatie over mantelzorg in Beek of wilt u een
afspraak maken bij u thuis om uw mantelzorgsituatie te
bespreken dan kunt u contact opnemen met Astrid Vermeulen
van het Steunpunt Mantelzorg-wm Beek 046-4575700 /
avermeulen@piw.nl
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Last minute
kostuums,
accessoires,
schmink of
nonnevotten
nodig?

Openingstijden
tijdens carnaval
zaterdag
heel Makado geopend

zondag
gesloten. Alleen Albert Heijn
geopend van 10.00 - 17.00 uur.
Ingang via avondentree.

maandag
diverse winkels geopend

dinsdag
heel Makado geopend
Kijk voor meer info op
www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
www.makadobeek.nl

