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Het leven van een eindredacteur gaat niet altijd over
klaproosjes, oftewel don’t shoot the messenger…

Zoals u op de voorpagina kunt zien, gaat
er iets veranderen in de bezorging van de
Nuutsbaeker. Kijkt u vooral op pagina 26,
daar staat het haarfijn uitgelegd.

Het enige dat ik u wil vragen is een beetje tolerantie. 
Onze jeugdige bezorgers kunnen wel eens een fout maken. Vergeef ze dat.
Ze doen hun best. 
Het is zeer kinderachtig om meteen te dreigen een klacht in te dienen bij
de Reclame Code Commissie. Mijn mailbox dreigt te ontploffen door de
creativiteit van een niet nader te noemen meneer. Heel veel geschreeuw
en weinig wol. Totaal niet voor rede vatbaar. Zeer frustrerend en nergens
voor nodig. Een gewoon, vriendelijk mailtje, waarin een adres staat 
vermeld, waardeer ik veel meer. En gelukkig ontvang ik deze mails ook.
Dus…, een beetje geduld graag, het komt allemaal goed. 

Een ander punt is de oplossing van de kerstpuzzel. Er is echt maar één prijs.
En wel voor de winnaar en niet een presentje voor elke deelnemer. 
Als dit onduidelijk was, mijn excuses. Ik zal het de volgende keer iets 
anders omschrijven. 

Ook is er deze maand geen “foute foto”. 
Sorry hiervoor, maar volgende maand komt de uitslag van februari, 
incl. vermelding van de goede inzenders. 

Toch hebt u weer een mooi exemplaar in handen.
Wat dacht u van 26 jaar Choman, 100 Caesar, Paasvee Jaarmarkt, 
de locatie van Koningsdag, verschillende geweldige toneelstukken, 
noem maar op.
Bomvol, lekker lang lezen. En daar gaat het tenslotte om.

Tot de volgende maand.
Christy
Eindredactie
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De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
9 febr. 2020 week 10 - 2020 (2 t/m 7 maart)
15 mrt. 2020 week 15 - 2020 (6 t/m 11 april)
12 apr. 2020 week 19 - 2020 (4 t/m 9 mei0)
10 mei 2020 week 23 - 2020 (1 t/m 6 juni)
7 juni 2020 week 27 - 2020 (29 juni t/m 4 juli)
9 aug. 2020 week 36 - 2020 (31 aug. t/m 5 sept.)
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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
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En met wie zou je dat beter
willen vieren dan met je ploeg-
maten van weleer. Van kort of of
lang geleden. 
Vanuit de jeugd, de senioren, de
veteranen, de dames of minder
validen. 
Maar ook met trainers, scheids-
rechters, vrijwilligers, sponso-
ren, supporters en anderen die
Caesar een warm hart toe-
dragen. Nog een strak gezicht
of al grijs met rimpels. 
De doelstelling van de Grote
Reünie is duidelijk: met zoveel mogelijk
Caesarianen uit het heden en verleden
een mooie avond vieren. 
Gezelligheid en verhalen uit het verleden
nogmaals samen tot leven brengen in
een vertrouwde omgeving.

Hoe gaan we dat doen?

Eén van de 12 commissies is de reünie
commissie. Deze kan dit zeker niet al-
leen! We hopen genoeg hulp te krijgen
vanuit de zogenaamde ambassadeurs
gedachte. 

Leden en oud-leden die in een leuk
team gespeeld hebben en ons willen
helpen dat team nogmaals bij elkaar te
brengen zijn van harte welkom. De eer-
ste teams hebben we zelf al benaderd,
waaronder de kampioensteams van
1971 (landskampioen amateur), 1980
(hoofdklasse C), 1997 (4e klasse) en
2003 (3e klasse). Maar dit feestje is na-
tuurlijk niet alleen voor eerste elftallen,
ook voor alle andere teams. En ook daar
hebben we al een aantal personen kun-
nen strikken waarvan wij dachten dat ze
in prachtige teams gespeeld hebben.
Als jij graag mee zou willen helpen jouw
team bij elkaar te krijgen omdat je daar-
mee een leuke tijd hebt (gehad), dan
horen we dat graag! Wij kennen natuur-
lijk niet alle teams.

Hoe kun je je opgeven?

Er staat een inschrijfformulier klaar staan
op de website van “Caesar 100”
(https://www.vvcaesar.nl/100/). 
Dat formulier kun je invullen om
aan te geven dat je die avond
komt. 
We hebben op dat formulier ook
nog wat vraagjes staan waar-
mee we iets zouden kunnen
doen rondom de organisatie van
deze reünie. 
Denk bv aan het opschrijven van

“je leukste Caesar
momenten”. 
Vanuit deze inschrij-
vingen en anekdotes
hopen we natuurlijk ook weer
wat ambassadeurs te kun-
nen werven. 
Vele handen maken licht
werk. 
Dus geef het gerust op als je
ambassadeur wilt worden
voor jouw team!

In deze editie van de Nuutsbaeker willen we u al wat meer vertellen
over de reünie, meer informatie over de andere dagen zal volgen in de
komende edities.

Caesar 100 - Reünie

De Paasbestellijsten
liggen vanaf 23 maart

voor u klaar in
de winkel

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

PAASMAANDAG EN
27 APRIL KONINGSDAG

ZIJN WE GESLOTEN

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

Wat gaan we
doen tijdens de
reünie?

We zullen rond
18.00 uur starten met
een unieke wedstrijd
tussen Caesar Old Stars. 
Nog 1 keer zullen afgevaardigden van
de hier boven genoemde kampioens-
teams het veld betreden. De oude glorie
zal nog 1 keer te bewonderen zijn!

Daarna gaan we met zijn allen de feest-
tent in, waar het met name de bedoeling
zal zijn dat we met (oud) teamgenoten
en andere Caesarianen die we mis-
schien al lang niet meer gezien hebben
lekker kunnen bijpraten. 
De DJ van die avond zal de sfeer aan-
voelen en op basis daarvan zijn plaatjes
draaien. 

Natuurlijk ga je op diverse manieren ook
nog wat zaken herleven uit het roemrijke
Caesar verleden. En een feest is geen
feest zonder Big Benny. Het belooft nu
al een topavond te worden!

“Op naar Caesar 100 jaar”, een
weekend voor en door Caesarianen!
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Na 26 jaar hun alom geliefde en gewaar-
deerde zaak te hebben gerund, maakte
de familie Soumang in september 2019
bekend per 1 januari 2020 hun deuren te
sluiten. Om hier bij stil te staan en de
mooie jaren te eren, blik ik met Paul
terug op hoe Choman is ontstaan en de
mooie herinneringen die hij heeft aan de
zaak. 

Voor het begin moeten we terug naar
het jaar 1993 in Kelmond. Paul begon
toen aan huis met het vervaardigen van
chocolade. Paul had de patisserieoplei-
ding gevolgd en de passie voor choco-
lade droeg hij al vroeg met zich mee. Hij
maakte aanvankelijk chocolade voor de
mensen en scholen in de buurt. Pauls
vrouw Tresie hielp hem mee met het in-
pakken van de chocolade. Verhalen over
de lekkere chocolade werden van
mond-tot-mond verspreid en er kwam
steeds meer vraag naar. Paul werd uit-
genodigd om een demonstratie over
chocolade te geven aan een vrouwen-
vereniging. De vrouwen vonden het
hartstikke leuk en het verspreidde zich
als een lopend vuurtje naar andere vrou-

wenverenigingen. Zijn bereik bleef niet
beperkt tot Beek, maar ook verenigin-
gen uit onder andere Voerendaal en
Born nodigden Paul uit om een demon-
stratie te geven. 

De vraag naar Pauls zelfgemaakte cho-
colade werd op een gegeven moment
zo groot dat zijn locatie in Kelmond niet
meer toereikend was. Zodoende heeft
Paul zich in augustus 2001 gevestigd in
het pand aan de Burgemeester
Janssenstraat dat we allemaal kennen.
Aanvankelijk begon hij hier alleen zijn
chocolaterie, maar omdat in de zomer
de vraag naar chocolade minder was
dan in de rest van het jaar, begon hij ook
met het maken en verkopen van ijs. Ook
in Beek was er veel vraag naar de cho-
coladecreaties van Paul en het leverde
zoveel werk op dat zijn vrouw Tresie
haar toenmalige baan heeft opgezegd
en in de zaak is gaan werken. Ook zoon
Dennis is meegegroeid in de zaak en
heeft drie jaar geleden de zaak van hen
overgenomen. Paul en Tresie hebben in
die drie jaar altijd klaargestaan om te on-
dersteunen in de drukke perioden.   

Paul blikt terug op de vele mooie her-
inneringen die hij heeft aan de zaak.
Zo vertelt hij dat hij een keer is uitge-
nodigd om een demonstratie te
geven aan een vrouwenvereniging in
Ulestraten. Hij nam een aantal kratten
met chocolade mee met de gedachte
er misschien wel een aantal te verkopen.
Aan het einde van de avond zat er in
geen enkele krat meer chocolade,

maar waren de kratten gevuld met geld
dat de vrouwen hadden achtergelaten.
Ook heeft Paul een keer een demonstra-
tie gegeven op een school in Sittard. Hij
liet de kinderen zien hoe hij van vloeiba-
re chocolade, figuren maakte. Hij had
een kommetje van zijn hand gemaakt
met vloeibare chocolade erin.
Vervolgens sloeg een van de kinderen
hard op zijn hand en de vloeibare cho-
colade spatte alle kanten op en alle kin-
deren zaten onder de chocolade. Voor
een andere demonstratie op een school
in Genhout had Paul een grote blok cho-
colade meegenomen. Hij had deze op
een werktafel neergelegd waarop een
van de kinderen een kleine hap nam uit
de grote blok. Paul kon er wel mee la-
chen en liet alle kinderen een hapje
nemen uit de blok chocolade. Je kunt je
voorstellen dat er binnen een mum van
tijd alleen nog een klein blokje chocola-
de over was. Ook aan het geven van
workshops heeft Paul veel goede herin-
neringen overgehouden. Hij begon een
workshop altijd met een kwartiertje tekst
en uitleg geven over chocolade en ver-
volgens leerde hij de deelnemers in 3,
3½ uur tijd om zelf heerlijke chocolade-
creaties te maken. De deelnemers
mochten aan het einde van de dag hun
eigen creatie en een in chocolade ver-
vaardigde groepsfoto mee naar huis
nemen. De deelnemers verlieten dan
ook altijd laaiend enthousiast de zaak.
Allemaal fijne herinneringen die Paul niet
zal vergeten en altijd bij zich zal dragen. 
Choman was zowel bekend en geliefd in
Beek en omstreken als in het buitenland

26 jaar Choman: een terugblik

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
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erland
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(onder andere in België en Duitsland
hadden ze veel klanten). Zowel particu-
lieren als bedrijven behoorden tot de
vaste klantenkring. Particuliere vaste
klanten hadden ze al toen de zaak nog
in Kelmond lag. Toen was Choman maar
een paar uurtjes per week geopend en
lieten ze de klanten ook meekijken hoe
de chocolade gemaakt werd. Toen ze de
zaak in Beek openden, ging dit natuurlijk
niet meer zo makkelijk. Om er toch voor
te zorgen dat ze de mensen nog konden
zien en met ze konden praten, hadden
ze in de nieuwe zaak een open keuken
gemaakt. Over de bedrijven die tot de
vaste klantenkring behoorden geeft Paul
een voorbeeld van een bedrijf, door de
jaren heen uitgegroeid tot een onderne-
ming met 2000 werknemers, dat ieder
jaar het verzoek deed om een nieuwe
chocoladecreatie te verzinnen voor het
personeel. Een grote uitdaging, maar
het is ieder jaar weer gelukt. 

Het talent om steeds weer nieuwe crea-
ties te verzinnen, heeft ervoor gezorgd
dat Choman zich heeft onderscheiden
van andere zaken. Ook het met de hand
vervaardigen van alle chocolade die bij
Choman verkocht werd, heeft hieraan
bijgedragen. Tijdens het vroege begin
van Choman tekende Paul zelfs met de

hand afbeeldingen op de chocolade.
Deze handtekeningen maakte later
plaats voor de in chocolade gedrukte fo-
to’s die we allemaal weleens in de zaak
hebben zien staan en velen van ons ook
weleens zelf besteld hebben. Van bijna
alle creaties die Paul heeft gemaakt,
heeft hij foto’s genomen en hij hoopt hier
in de toekomst een mooi gebundeld
boek van te kunnen maken.  

De bekendmaking van familie Soumang
om na 26 mooie jaren de deuren te slui-
ten, is hard aangekomen bij de mensen
en het ongeloof was dan ook groot. Er
volgde een stroom van hartverwarmen-
de reacties zowel in de zaak zelf als op
de Facebookpagina van Choman. Ook
hebben veel klanten bloemen en wijn
gebracht als bedankje aan de familie.
De beslissing om de deuren te sluiten,
hebben ze met veel pijn in hun hart ge-
nomen. 

Met deze beslissing houdt de naam
Choman definitief op met bestaan. Wat

er met de winkel gaat gebeuren is nog
onduidelijk. Familie Soumang gaat de
winkel in ieder geval te huur zetten, want
het zou jammer zijn als deze prachtige
winkel op deze mooie locatie leeg blijft.  

Wel is per 1 februari 2020 de chocolate-
rie van Choman, samen met Dennis,
overgegaan naar bakkerij Voncken in
Kerkrade. Dit betekent dat de chocola-
deliefhebbers van Choman niet meer in
Beek terecht kunnen, maar in een van
de winkels van Voncken. Familie
Soumang is trots dat vele van hun
mooie producten in de toekomst te ver-
krijgen zijn in een van de winkels van
bakkerij Voncken. 

Voor nu wil de familie Soumang vooral
graag alle klanten hartelijk bedanken
voor de mooie jaren en de leuke mo-
menten die ze beleefd hebben in de
zaak. Ze zullen alle klanten van de zaak
in Beek erg gaan missen. 

Lara Frissen 

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
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Gevestigd per 1 april

In het nieuwe 
Medisch Centrum Beek

Voor reparaties en dringende

behandelingen is in overleg een afspraak in

de avonduren of in het weekend ook mogelijk.

Het maken van afspraken is reeds mogelijk.

GRATIS prothese controle & adviesgesprek.

Dr. Beckersstraat 7m - 6191 DA Beek 

046 – 426 48 11

info@annedormans.nl

www.annedormans.nl

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

✔ Advies & controles
✔ Reparaties
✔ Aanpassingen / Opvullen
✔ Noodprothese
✔ Kunstgebit
✔ Klikgebit 
✔ Verzekerde zorg uit de basis-

en aanvullende verzekering.
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Locatie QueensParade Beek 2020! 

Vorig jaar heeft het bestuur van de QueensParade besloten
om terug te keren naar het centrum van Beek. Daarnaast is
gekozen voor een nieuwe opzet. 
In de vorige edities van de Nuutsbaeker zijn alle artiesten be-
kend gemaakt die Koningsdag tot een muzikaal spektakel
gaan maken. Baton Rouge,  Marleen Rutten, Ton & Henk en
SKArtakus maken er een gezellige en swingende feestdag
van. Dit zoals Koningsdag bedoeld is!

Wat wordt de nieuwe locatie?

Hier gaan al vanaf het begin veel geruchten over, door
het Beekse. Wordt het de Markt of toch het Onze Lieve
Vrouweplein? 
Dit jaar zal de QueensParade plaatsvinden op het evene-
menten-/parkeerterrein achter het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat.
Deze locatie is door de diverse voorzieningen en de aan-
grenzende horecagelegenheden  uitermate geschikt voor het
vieren van Koningsdag in Beek.

Om 13.00 uur start hier het middagprogramma met work-
shops, vrijmarkt, verrassingsactiviteit en live muziek. Vanaf
18.00 uur wordt de aftrap gegeven van het avondprogramma
door Ton & Henk.

In de volgende editie wordt  het volledige middag- en avond-
programma bekend gemaakt.

Houd ondertussen ook onze sociale media kanalen in de
gaten.

Noteer dus in uw agenda: maandag 27 april 2020!

Want… 
KONINGSDAG VIER JE IN BEEK!

BAEKER BLUES SIDE organiseert op 
zaterdag 21 maart a.s. een STONES-NIGHT in café d’n
Dobbele Vônck in Beek met de band Spider & the Fly.

Het semi-akoestische Stones blues-duo Spider & the Fly brengt
het repertoire van ’s werelds Greatest Rock & Roll Band terug
naar de essentie met 2 gitaren en 2 stemmen. Tijdens een op-
treden worden megahits als Satisfaction, Honky Tonk Women
en Brown Sugar afgewisseld met minder bekende pareltjes en
bluesnummers van de afgelopen vijf decennia.
Beide muzikanten hebben, net als the Rolling Stones, een blues
achtergrond en hebben hun duo logischerwijs genoemd naar
een bluesy Jagger & Richards compositie.
Ter ere van het 50-jarig bestaan van The Rolling Stones
brachten The Spider & The Fly in 2012 hun tribute en tevens
debuut-cd uit. 

Aanvang: 21.00 uur. 

©Spider & the Fly. 

BAEKER BLUES SIDE 

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 
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peuterpret 

voor (groot)ouders met kinderen 

Creëer een onvergetelijke 
ervaring samen. Bel met 
046 428 01 00 of mail ons 
via info@artamuse.nl 
o.v.v. Peuterpret 

Van wiegeliedjes tot 
stampvoeten, rollen 
en springen. Samen 
zingen in een kring,  
Peuterpret is King!  
Goed voor de 
ontwikkeling en de 
onderling band 

Peuterpret is in Beek, 
Geleen en Sittard. 
Diverse tijden. 
Verschillende groepen 
i.v.m. leeftijd. Slechts  

3,- voor 15 lessen  

artamuse.nl/peuterpret 

Paasvee Jaarmarkt 2020;
een aantal vernieuwingen 

Zondag 29 maart 2020 staat de
Paasvee Jaarmarkt in Beek op de ka-
lender. Stichting Marktcommissie Beek
organiseert voor de 78ste keer dit
groots evenement in het centrum van
Beek. Tussen 11.00 uur en 17.00 uur
zullen op meerdere plekken in en rond-
om het Beekse dorpscentrum een grote
diversiteit aan activiteiten plaatsvinden. 
Deze editie bevat een aantal grote ver-
nieuwingen! 

NIEUW – Dierenplaza

Na jaren een groot tentpaviljoen te 
hebben geplaatst op de markt, wordt
het tentpaviljoen en het programma
hiervan drastisch gewijzigd. Tevens zal

dit geheel verplaatst worden naar een
andere locatie. Het dierenplaza, een
complex van verschillende aaneen-
gesloten tenten, zal worden geplaatst
op de parkeerplaatsen aan de zijkant
van het Gemeentehuis. Iedere tent af-
zonderlijk zal zijn eigen invulling krijgen
op het gebied van dier en natuur.

Wat is er zoal te vinden:
• Een kinderboerderij
• Een schaapskooi
• De vereniging “Kleindierliefhebbers

Zuid Limburg”, met een uitgebreide
presentatie van kleinvee

• Stal aan ’t Kanaal met diverse
Tinkerpaarden en pony’s

• Alpaca’s
• Een valkenier, welke een educatieve

presentatie zal geven op het gebied
van werken met roofvogels

NIEUW – de Markt

De Markt, zal door het verplaatsen van
het dierenplaza een andere invulling
krijgen. De Markt wordt deel van het
vertrouwde marktparcours; een lus van
marktkramen, aangevuld met entertain-
ment en kermisattracties. Slenter langs
de kramen en loop eens binnen bij de
Beeker ondernemers, die de deuren op
deze dag ver voor u open zetten en di-
verse (ludieke) acties hebben.

PAASVEE
JAARMARKT

BEEK
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AAN HUIS TE LEVEREN VOOR € 3,95 PER ZAK VAN 40 LITER

Evenals afgelopen jaar zal de Koninklijke Harmonie St. Caecilia wederom een potgrond actie
organiseren in de kern Beek en wel op zaterdag 28 maart. 

De werkwijze is iets anders dan afgelopen jaar. 

We zullen op deze zaterdag 28 maart tussen 10.00 uur en 15.00 uur bij
u aanbellen en vragen of u potgrond wenst. De aantallen potgrond
zakken bepaalt u zelf. Deze zakken zullen dan direct geleverd worden.
Betaling zal geschieden aan de personen die bij u aanbellen.

Dit zal in een groot aantal wijken van Beek geschieden. We kunnen
echter niet garanderen dat we elke straat of elk adres in Beek dan
bereiken. Indien u zeker wilt zijn van deze aan-huis levering, kunt u uw
bestelling ook opgeven via het mailadres 
potgrond@harmonie-beek.nl
We zullen dan zeker de gewenste hoeveelheid bij u thuis afleveren.

Deze potgrond actie levert voor beide partijen voordelen op nl. de
gebruiker krijgt de potgrond aan huis geleverd en sponsort via deze
aankoop ook de Harmonie.

Potgrond actie 28 maart

Een niet meer weg te denken onderdeel
van de Paasvee Jaarmarkt is natuurlijk
“Baek Voiture”, een evenement voor de
oldtimer bezitters die hun wagens mid-
dels twee mooie oldtimer toertochten
weer uit de winterstalling halen. De
tochten, met een lengte van 60 km of
125 km hebben als begin- en eindpunt
het Wolfeynde. Aansluitend aan de
tochten zal om 15.00 uur een defilé van
deze oldtimers op de Maastrichterlaan /
het Wolfeynde plaatsvinden. De ware
auto- en motorliefhebber kan zijn hart
ophalen aan een groot aantal juweeltjes
uit de auto- en motorindustrie van de

vorige eeuw. Wil je deelnemen aan één
van deze tochten, vul dan het inschrijf-
formulier op de website (www.paasvee-
jaarmarkt.nl) in.

De muzikale omlijsting van het evene-
ment zal dit jaar verzorgd worden door
diverse muziekgezelschappen uit Beek
zelf. Onder andere De Baton Rouge
Band én het Jeugdorkest van de
Koninklijke harmonie St. Caecilia Beek
zullen op het marktparcours hun muzi-
kale kunsten laten horen. Daarnaast
staan er op diverse plekken straatmuzi-
kanten.

In het Gemeentehuis exposeert foto-
graaf Luttie Esser onder de titel “Het
perfecte moment”. De tentoonstelling
omvat de thema’s Surrealisme, Food,
Portret, Boudoir en Landscape/City. 

Ook andere expositieruimtes, zoals het
Elsmuseum en Hoeve den Erver, zijn
een bezoek waard. 

Na al dat geslenter en geshop toe
aan een pauze? 

De diverse gezellige cafeetjes en 
restaurantjes zijn hier bij uitstek 
geschikt voor! Geniet onder het genot
van een hapje en een drankje van de
gezellige sfeer waar de Paasvee
Jaarmarkt  van Beek voor staat. 

Tijdens de Paasveejaarmarkt in Beek
zijn alle winkels in het centrum geopend. 

Dus: noteer zondag 29 maart in je
agenda, wij ontmoeten je graag!

Foto’s: Levy Spronken en Lindy Wintraecken

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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Van 5 t/m 11 april a.s. vindt de jaarlijkse collecte van de
Hartstichting plaats. Al voor de 53ste keer gaan collectanten
langs de deuren om een bijdrage te vragen voor de strijd
tegen hart- en vaatziekten. Ook dit jaar willen de  
collectanten, waarvan ruim 65 in Beek, Neerbeek en
Genhout weer zoveel mogelijk geld ophalen voor het werk
van de Hartstichting. 

Ook dit jaar zouden we weer graag in alle straten willen
collecteren, maar wegens een tekort aan collectanten is
dit helaas niet mogelijk. Voor de volgende straten vragen
we nog collectanten die in de aangegeven periode iets
willen en kunnen betekenen voor dit goede doel:

Neerbeek: Aldenhofstraat, Langweide, Beyensweide,
Spaubeekerstraat, Prins Mauritslaan,
Haardboomstraat, Herenhofstraat,
Laurentiusstraat, Callistusplein, Kerklaan,
Binsveldhofstraat, Banensweide,
Neerbekerstraat, Neerbekerhof,
Nieuwenhofstraat, Leenhofstraat, Limpenshof,
Hoppekoolhof, Tomeik en Stukkenderhof.

Beek: Raadhuispark (woningen en flats), Achter de
Kerk, Achter de Beek, Smedestraat,
Broekhovenlaan, Bourgognestraat, Marktstraat,
Elsstraat, Burg. Lemmensstraat, Irenestraat,
Marijkestraat.

Het zou natuurlijk fijn zijn om in je eigen, vertrouwde straat te
kunnen collecteren!

Mogen we op u rekenen ?

Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met:
Mevr. Ingrid Delleman, 046-4377841
Mevr. Tiny Greven, 046-4375679

Alvast hartelijk dank!      De vrienden van Hartstichting Beek

Collecte van de Hart-
stichting afdeling Beek

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
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Beste mensen,

Het is het weer zo ver. De spelers zijn weer met volle
inzet bezig om dit jaar weer een mooi toneel stuk op
de planken te brengen.

Het toneelstuk  “Witte wien en Rooj kaarte” 
(gespeeld in dialekt)  Een komedie in drie bedrijven.

Toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt” brengt dit jaar het stuk 
“Witte wien en Rooj kaarte” op de planken. Een doldwaze
komedie die ’t Roadhoes op zijn grondvesten laat schudden en
waarbij u dubbel zult liggen van het lachen. 
De spelers hebben zich ruim een half jaar de ziel uit het lijf 
gerepeteerd en ik kan u vertellen dat zelfs zij bij tijd en wijle niet
meer bijkwamen van de lach. Ook nadat ze veel scenes  al tig
keer gespeeld hadden.

Jo en Magda Logister zijn 25 jaar getrouwd. Magda wil haar 
huwelijk met Jo een nieuw elan geven want Jo heeft sinds zijn
pre- pensioen alleen nog maar andere interesses. Magda heeft
een reis naar Kreta geboekt, maar Jo ziet dit helemaal niet zitten.
Hij heeft meer interesse in het Europees kampioenschap voetbal-
len en samen met zijn buurman Wim beraamt hij een plan om
maar niet te hoeven gaan. In hoeverre dat plan gaat lukken en
welke rollen de moeder van Magda, buurvrouw Corrie, een arts
met verborgen agenda, de tweelingzus van Magda en en petekind
Laurent hier een rol in spelen of een duit in het zakje doen, dat
moet u maar zelf komen bekijken. Er zijn in ieder geval voldoen-
de ingrediënten aanwezig om u een heerlijk ontspannen avond te
bezorgen, waarin de lachsalvo’s niet van de lucht zijn.

Ed Gubbels, regisseur.

Het stuk word gespeeld op zaterdag 14, zondag 15 maart 
en op zaterdag 21, zondag 22 maart  2020 
in het MFC Musschenberg 101 Spaubeek. 

Toneel ook iets voor jou…?

Als je iemand vraagt is toneel niks voor jou dan luidt het
antwoord meestal; “nee, dat durf ik niet”.

En toch raden we aan om over deze drempel heen te stap-
pen. Ten eerste als je toneel speelt sta je op de bühne als
een ander persoon dan jezelf. Een presentatie houden
voor een groep lijkt meestal “eng” omdat je jezelf bloot
moet geven. Op toneel sta je ook wel voor een groep maar
je speelt een persoon. Daarbij zie je de mensen in de zaal
niet omdat je door de lichten nauwelijks ziet wie er in de
zaal zit.

Het geeft je meer zelfvertrouwen en het is leuk om je in een
ander persoon te verdiepen. Het laatste is ook goed voor
je empathisch vermogen.

Maar wat vooral belangrijk is, het is een “uitlaatklep”. Je
repeteert tijdens een gezellige repetitie-avond. Er wordt
veel gelachen en plezier gemaakt tijdens de repetities. Je
werkt met zijn allen naar de uitvoering toe.  Je start met
een klein rolletje en kunt langzaam wennen. Maar je zult
zien het werkt verslavend en je hoopt steeds op een wat
grotere rol. Echter de grootte van de rol is niet belangrijk,
ieder zijn aandeel is van groot belang.

En de uitvoering is uiteraard het hoogtepunt. Wanneer
je de mensen hoort en ziet genieten in de zaal dan put je
hieruit ook zelf weer energie.

Zelf genieten en anderen laten genieten, wat wil je nog
meer.

Kom eens kijken tijdens een repetitie-avond op dinsdag
vanaf 20.00u in het M.F.C ’t Roadhoes te Spaubeek en
ervaar dat het niet zo “eng” is. Je bent van harte welkom,
neem contact op met het secretariaat.

Speeldatum 14/15 en 21/22 maart 2020

Math Wachelder 
lid van de toneelvereniging “Sjpaubik Sjpeelt”

14, 15, 21 en 22 maart 2020

Sjpaubik Sjpeelt 
veur uch: 

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
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Kienavond 26 maart 2020

Op donderdag 26 maart a.s. om 19.30 uur vindt een 
ouderwets gezellige kienavond plaats in MFC ’t Raodhoes
Spaubeek. Deze kienavond wordt georganiseerd door het
ereledencomité van Fanfare St. Caecilia Spaubeek. 
Uiteraard zijn er prijzen te verdelen, waaronder geldprijzen en
levensmiddelenpakketten. U bent van harte uitgenodigd op
26 maart a.s. in het MFC. 
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.

Zomerkledingbeurs damescomité
Fanfare St. Caecilia Spaubeek: 
30 maart t/m 2 april 2020

Van 30 maart t/m 2 april 2020
organiseert het damescomité
van Fanfare St. Caecilia
Spaubeek de zomerkleding-
beurs  in MFC ’t Raodhoes,
Musschenberg  101
Spaubeek.
De kledingbeurs is bestemd

voor kinder-, tiener-, dames- en herenkleding (in goede staat,
d.w.z. zonder vlekken en heel), met uitzondering van heren-
kostuums en kinderkleding tot maat 80.

Inbrengen kleding: 
Maandag 30 maart van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 31 maartvan 10.00 - 14.00 uur 

Verkoop kleding:
Woensdag  1 april van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag  2 april van  10.00 - 12.00 uur

Uitbetalen en afhalen niet-verkochte kleding: 
Donderdag  2 april van 19.00 - 20.30 uur
Kijk voor de geldende regels tijdens de kledingbeurs op
www.fanfarespaubeek.nl 
Voor eventuele vragen, bel 046-4432056 of 046-4432359

Op woensdag 1 april staat om 10.00 uur de koffie voor u klaar.

Beleefd uitnodigend,
Bestuur Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Lentetocht te Spaubeek 

Op zondag 5 april 2020 
organiseert het Wandel
Comité St. Caecilia
Spaubeek, aangesloten bij
FLOW (Federatie Limburgse
Onafhankelijke
Wandelverenigingen), haar
jaarlijkse Lentetocht. De routes van 5-10-14-18-22 en 25 km
gaan zoveel mogelijk over onverharde paden, door natuur,
holle wegen en langs eeuwen- oude carréboerderijen. 
Na een lange winterperiode worden wel de ergste modderpaden
vermeden. Op alle afstanden, behalve de 5 km, is gezorgd
voor binnenrustplaatsen met toiletten. 
Voor deze tocht zelfs op een geheel nieuwe rustplaats waar
nog nooit een wandeltocht een pauze heeft gehad.

Inschrijfgelden:
€ 1,50 voor leden van alle wandelbonden
€ 2,50 voor overige wandelaars 
€ 0,25 voor een sticker
kinderen onder 14 jaar gratis mits onder begeleiding
IVV stempel verkrijgbaar. Op rustplaatsen consumpties 
verkrijgbaar tegen wandelaar vriendelijke prijzen.
Let op: gebruik toegestane parkeerplaatsen, niet op de stoep s.v.p.

Bereikbaarheid:
Met de auto via de A76 afrit 3 en bewegwijzering volgen.
Met de trein NS station Spaubeek 15 minuten lopen.
Arriva buslijn 54 rijdt niet op zondag.

Starttijden:
7.00 – 11.00 uur voor 25km en 22 km, tot 12.00 uur voor
18km en 14 km, en tot 14.00 uur voor 10 km 
en 5 km. Het startlokaal sluit om 17.00 uur.

Startplaats:
Multifunctioneel Centrum ’t Roadhoes, Musschenberg 101,
6176 BE Spaubeek

Info: www.fanfarespaubeek.nl / www.flow-wandelen.eu 
Download de gratis app

Dhr. H. Stevens  tel. +31(0) 46 443 3490 

Tot ziens in Spaubeek.

Fanfare St. Caecilia Spaubeek

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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Ook in 2020 gaan we bij AV CAESAR
weer starten met een nieuwe serie
START TO RUN  Wil je in een 
blakende conditie verkeren als de
dagen lengen, en lekker fit het zomer
seizoen ingaan dan kun je aan een
nieuwe START TO RUN cursus in
Beek deelnemen. 

START:

woensdag 11 maart 2020 om 18.00 uur.
De training duurt altijd tot ongeveer
19.30 uur. In totaal 12 weken (maar we
houden rekening met de mei vakantie),
en vindt plaats op de atletiekbaan in
Beek.
De laatste 12e woensdag sluiten we het
Start to Run programma af met een 
officieel geklokte 3 of 5 km. Deze wordt
gelopen op de atletiekbaan in Beek
onder aanmoediging van eigen suppor-
ters en de vervolggroep FUNRUNNERS
genaamd.  

PROGRAMMA: 

Les 1:
Ontvangst  met een consumptie.
Praktische zaken als voeding, kleding,
schoeisel en blessurepreventie met trai-
ningsopbouw worden besproken en
vragen beantwoord. Hierna maken we
ons klaar voor onze eerste training, met
warming up, programma en cooling
down. Na de training krijgen jullie uitleg
over de eerste trainingsweek en wordt
het schema per email toegestuurd. 

Les 2 t/m 11:
Opbouwend schema tot het lopen van 3
of 5 km. (evt. vakantieweken huiswerk)

Les 12: 
Afsluiting met het lopen van een 3 of 5
km., diploma uitreiking met een con-

sumptie en gezellig samen zijn. Tevens
zal er informatie verstrekt worden over
de mogelijke overstap naar de atletiek-
vereniging en de mogelijkheden die hier
bestaan. 

ELKE LES van 18.00 tot 19.30 uur 
BESTAAT UIT: 

Inlopen
Warming-up
Loopscholing voor langzame
verbetering van de loop-
techniek
Loopprogramma (de kern)
Coolingdown

KOSTEN:
65,00 euro over te maken op nr: 
NL05 RABO 0104 9022 64 t.n.v. AV
Caesar Beek onder vermelding van
start to run en je naam.                                              
Dit bedrag dient voor de start van de
start to run op de rekening van AV
Caesar te staan. 

INSCHRIJVEN: 

elsrovers@gmail.com (trainster) of
info@avcaesar.nl onder vermelding start
to run.
Vermeld naam, adres en woonplaats en
als het kan je emailadres. Op die manier

Start to Run

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

kan er voordat de cursus begint een
aantal vragen gesteld worden, rekening
houdend met ieders privacy, maar
waardoor er preventieve informatie be-
kend is en de kans op succes groter
wordt. 

TRAINER (s):

Start to run wordt gegeven
door een gediplomeerde

looptrainer opgeleid bij
de Ned. Atletiek
Bond, die tevens 

als maatschappelijk
werker kennis heeft van

geestelijke en verstandelijke
en lichamelijke beperkingen.

Er bestaat de mogelijkheid dat
ook een tweede trainer de training

mee gaat begeleiden. 
Ook EHBO en reanimatie kennis is aan-
wezig. 

Aarzel dus niet en durf je loopschoenen
aan te trekken en ervaar hoeveel ener-
gie het lopen kan geven en hoe gezond
het is voor geest en ledematen.

VOOR MEER INFORMATIE: 

Els Rovers te  bereiken op
Elsrovers@gmail.com of  0642282403

MAART 2020 - NB no. 3:Layout 1  20-02-2020  07:53  Page 13



14

G’day wie gaat er mee?
Sonja Vranken neemt u mee naar Australie. 
Gepassioneerd laat ze u kennis maken met een Australië
zoals de meesten het niet kennen en ervaren hebben. Na een
leven van 10 jaar reizen wonen en werken op het platteland
laat ze u meegenieten over alles wat dit land te bieden heeft.
Maar ook de harde kanten van een redelijk geïsoleerd en
door droogte geteisterd leven op een farm komen aan bod.
Nieuwsgierig naar dit land, of heimwee…..? 
Kom dan zondag 5 april langs en geniet mee.

You are all welcome!

Datum : Zondag 5 april
Tijd : 11.00 tot 13.00 uur
Lokatie : Oude Pastorie
Beek
Adres : Oude Pastorie 25

7 juni 2020 Lezing ‘De Vroedvrouwen-
school, meer dan een naam, meer dan
een opleidingsinstituut’ door Peer Boselie

De heer Drs. Peer Boselie, theoloog/kerkhistoricus en archi-
varis, werkt als stadsarchivaris en regioarchivaris van Sittard-
Geleen, Beek en Stein. Hij houdt zich al sinds de jaren tachtig
bezig met de geschiedenis van vroedvrouwen en de opleidin-
gen daarvoor.

De vroedvrouwenschool is een niet weg te denken instituut
voor generaties Limburgers. Sinds ruim 100 jaar geleden in
Heerlen de vroedvrouwenschool van start ging, zijn er meer
dan 80.000 kinderen geboren binnen de muren. Bijna iedereen
heeft hierdoor familie die daar geboren is, óf is er zelf geboren.

Maar de Vroedvrouwenschool betekent niet alleen Heerlen,
haar geschiedenis strekt zich ook uit over Kerkrade en
Maastricht, en zelfs Sittard komt voor in het verhaal. Hoe
komt dit? Waarom werd het instituut in Heerlen gevestigd en
niet in Breda of Den Bosch bijvoorbeeld? Wie waren de men-
sen (letterlijk) achter de schermen? In de powerpointlezing
worden bekende en onbekende feiten, bekende en onbeken-
de borelingen en medewerkers getoond. Samen geven ze
een beeld van een meer dan levend instituut, dat momenteel
nog steeds bestaat, meevarend met de wereld om haar heen.

Dag : zondag 7 juni 2020
Tijd : 11.00-13.00uur
Locatie: Oude Pastorie, educatieve ruimte de Koeienstal, 

Oude Pastorie 25, Beek

Lezingen Oude Pastorie

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt 
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.

U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.

Roger van den Eijnden
Neuromusculair therapeut         

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

BACK2BALANCE

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

• Bindweefseltherapie
• Medical Taping
• Therapeutische massage
• Dry Needling
• Reflexzonetherapie    
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

16e jaargang nr. 3 (maart 1990)

... Op de voorpagina een jubileum dat er zijn mag. De bouw-
en houtbond F.N.V. afd. Beek-L 70 jaar. In een paginagroot
verhaal schetst men de geschiedenis van deze bond in
Beek, die mede zorgt voor een broodnodig evenwicht, te
vinden in zowel werkgevers- als werknemersbelangen.

... De heemkundevereniging Beek duikt de geschiedenis in
naar het jaar 1551 om te onderzoeken hoe de Heer van
Gelder een directe heersende band had met Beek. En dit
alles naar aanleiding van het ontdekken van een grafsteen
in de St. Martinuskerk. De grafsteen van de adellijke familie
Huyn D’Amstenraedt - van Groesbeek. Het voornemen 
bestaat om de grafsteen medio maart  onder de huidige
tegelvloer te verwijderen en met 4 eerder ontdekte graven
in de vloer van de oostelijke kruisbeuk te leggen. 
De benodigde gelden zullen via een sponsoractie bijeenge-
bracht worden.  

... Theo van Winkel heeft
zijn oog laten vallen op
de bebouwing bij de
Hofstraat aan de
Keulsteeg in Neerbeek.
De Keulsteeg loopt
evenwijdig aan de open
keutelbeek. Het dwars-
straatje, de Hofstraat,
herinnert aan de 
geweldige hoeve die hier
ten zuiden lag, de
Neerbekerhof, die helaas
in 1916 gesloopt is. In de
kaarten van 1840 staat
nog geen bebouwing
vermeld, maar in 1843
staat reeds “bebouwde
grond”. In de bevol-
kingsboeken van 1850
staat de eigenaar al ver-
meld als “kroeghouder”.
Uitgebreid verhaalt Theo over de verbouwingen in 1973 als
Gus Janssen en Paula Banens de zaak verder runnen. 
Het verenigingsleven viert hoogtij. En zo komt hij tot de
slotsom dat na “effe get kalle” het goed toeven is in 
“Café de Keulsteeg”.

... Het is weer dikbillenkijken op de 48e paasveetentoonstelling

op de paasvee/jaarmarkt. Er zullen meer dan 200 stuks vee
aangevoerd worden om door een deskundige jury gekeurd
te worden. In 23 categoriën is een prijs te behalen. 
Na de kampioenenparade zal de burgemeester de bekers
uitreiken. 
Ook de jaarmarkt zal er gevarieerd uitzien. Naast de 160
marktlui zullen ook een tiental standwerkers hun plaats 
innemen. Ook de mobiele kinderboerderij Habets Locht 80
uit Kerkrade is van de partij. En BEEK BLOEIT zal gaan
stunten met mooie prijzen die te winnen zijn.

... Het evenementen service comité is nog steeds op zoek
naar pruiken en haarstukjes en dikke velours gordijnen om
straks in 1992 mee te genieten van een middeleeuws
spektakel.

... De handbalsters van Blauw Wit werden in de derde divisie
kampioen en promoveren. Proficiat en groot feest.

... Jongerentoneelgroep Jontonne uit Neerbeek bestaat 10
jaar en komt met een jubileumvoorstelling op de planken.
“De Brokkemakers” zullen u een genoeglijke avond bezorgen.
De leeftijd van de spelers varieert van 11 tot 17 jaar. (Marc
Reiter, Davy Limpens, Roger Kamps, Joyce Nicoll, Saskia
Heuser, Joris Muris, Tamara van Duin, Peter Krekels en
Vera Akkermans. De regie is in handen van Mike Fölker.)

... Prins Rob II van de Pottentaote pinkte op carnavalsmaandag
een traantje weg. Jammer dat de optocht niet doorging
vanwege de hevige storm. Maar de week erna was het nog
drukker in Beek. Dat maakte weer veel goed.

... Ze zitten er weer op. De raadsverkiezingen. Alle plakkaten
zijn opgeruimd en iedereen is klaar voor de nieuwe 
zittingsperiode. Nieuwkomers zijn Hub Gelissen en Robert
Swelsen. Hub Nijsten en Rie Dirx komen niet meer terug,
maar dat was al bekend. Er zijn wel wat verrassingen in het
aantal verworven stemmen. De resultaten hiervan zullen
zich in de toekomst wel bewijzen.

... Het gemeentenieuws beperkt zich deze keer tot de 
melding dat rijden door rood een riskante zaak is. Er komt
een nieuwe gemeentegids en de sociale research geeft
een jaaroverzicht.
Interesant is de volledige uitslagenlijst (aantal stemmen)
van de afgelopen raadsverkiezingen op 21 maart 1990.
(er waren 96 kandidaten waarop gestemd kon worden).

En dat voor één rood puntje...
Groetjes Japo
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Op 20 juni 2020 bestaat onze oudste Beekse 
voetbalvereniging 100 jaar. Een unieke mijlpaal!

Inmiddels zijn maar liefst 12 commissies aan de slag met de organisatie
van het feest dat wij samen gaan vieren. Op 17-19-20-21 juni 2020
gaat het gebeuren. Een feest van en voor de Caesar familie.

Elke dag binnen het programma krijgt zijn eigen thema. Van een
Jubileum Gala Dinner Show op 17 juni tot een knalfuif met topband
Blizzert en de in verre omstreken bekende ERWIN op 19 juni 2020. Een
familietoernooi met 100-jarig sausje en een fantastische Caesar reünie
met diverse verrassingen op 20 juni. Last but not least een jubileum
receptie op zondag 21 juni waar we onze vereniging mogen feliciteren
met haar 100 jarige geschiedenis.

Een geschiedenis met vele hoogtepunten doch zeker ook enkele diep-
tepunten. Deze storyline van de vereniging wordt vastgelegd in een
heus jubileumboek. De redactie en de vormgevers zijn hier al heel ver
mee gevorderd. Dit wordt een echt  collectorsitem voor de Caesariaan!

Noteer de dagen 17 t/m 21 juni 2020 nu alvast in uw agenda, dit mag u
niet missen!

Uiteraard houden wij u in de aanloop naar het feestweekend via De
Nuutsbaeker en andere mediakanalen op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen en organisatie.

Op naar 100 jaar V.V. Caesar, be there!

Op naar 100 jaar V.V. Caesar

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

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Maud, Marco en Susanne van Daemen DELA
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ZijActief Spaubeek heeft kunsthistorica
mevrouw R. van Romondt uitgenodigd om
een tweetal lezingen te geven voor de leden
en niet-leden. De eerste lezing vindt plaats
op 10 maart 2020 en de tweede lezing is
gepland op 12 mei 2020. Het is mogelijk om
per lezing in te schrijven. 

Wandel met ons mee door Valencia
Mevrouw R. v. Romondt neemt ons tijdens
een boeiende lezing  mee op een wandel-
tocht door deze prachtige Spaanse stad.
Kom samen genieten van de architectuur
en de prachtige Spaanse pleintjes en mis
het verhaal van het prachtige topstuk van
architect Santiago Calatrava niet.
De lezing vindt 10 maart a.s. om 14.00 uur
plaats in het MFC ’t Roadhoes in Spaubeek.
De kosten zijn € 5,- per persoon per lezing. 
Aanmelding door overboeking op ZijActief
Spaubeek NL16RABO0148303358 o.v.v.
Valencia. Aan de zaal betalen mag ook.

Architectuur en pleintjes
Valencia is de stad van sinaasappels, zon-
overgoten pleintjes en van de schilder
Joaquin Sorolla. U wordt meegenomen langs
het Art Nouveau station, Plaza del Ayun-
tamiento, het statige stadhuis en de mid-
deleeuwse Lonja. Er is zoveel moois te zien
in deze bijzondere stad die vele musea telt.

Santiago Calatrava
Het topstuk van de stad is het Ciutat de Les
Arts i Las Ciences van de ster architect
Santiago Calatrava. Het gebouw strekt zich
kilometerslang uit in de gedempte rivier en
bestaat uit reusachtige spierwitte skelet-
achtige gebouwen. Het middelste gebouw
heeft de vorm van een enorm oog. Zeer de
moeite waard. 

Wij hopen u te ontmoeten op deze ‘virtuele’
wandeling door het prachtige Valencia!

Ook dit jaar kunnen jullie weer genieten van een heerlijk avondje lachen en
plezier. Toneelvereniging Ons Genoegen speelt op 28, 29 maart en 3,4 en 5
april as. “ONTREIGELD” onder regie van onze regisseur Marcel Lemaire. 
Het zal zeer waarschijnlijk de laatste keer zijn dat wij kunnen spelen in onze
vertrouwde Zaal Vroemen dus we gaan er sowieso een feestje van maken. 
Of onze spelers dat ook zo ervaren, laten we even in het midden want de boel
is, zoals de titel al aangeeft, behoorlijk ontregeld. Als dat maar goed komt…

Wat een rommel! Wat een rotzooi! Overal stapels wasgoed. Kranten en tijdschrif-
ten op de grond. Weet Maud niet dat je je jas gewoon aan de kapstok kunt op-
hangen? En dat je die moderne, mooie kasten kunt gebruiken om je spullen in op
te ruimen? Mooie meubels heeft ze wel. Ze woont in een groot appartement op
de vierde verdieping. En omdat het bij haar zo lekker ruim is, komen haar vrien-
dinnen iedere vrijdagavond bij haar op bezoek. Maar wat doen ze dan? In plaats
van lekker te roddelen, of ondeugend over seks te praten, zitten ze met zijn zes-
sen rond de tafel te Trivianten! Nu is het wel begin jaren 80 en was er ook nog
niet de mogelijkheid om de hele avond met je mobiel of tablet in de weer te zijn.
Ze kunnen dus ook niet even appen naar Florence, die er vanavond nog niet is.
Waar blijft ze? Dan blijkt dat haar man Sjors, een einde aan hun huwelijk heeft
gemaakt. Arme Florence. Hoe gaat ze hier mee om? Ze gaat zichzelf toch niets
aandoen? De vriendinnen zijn ongerust en bezorgd. Zal Maud haar opvangen?
Bij zich in huis nemen? De super nette en degelijke Florence? En wat hebben de
twee sexy Spanjaarden die een verdieping hoger wonen met dit alles van doen? 

Komt het zien! 
Een heerlijke voorstelling waarbij u uw lachspieren veel zult nodig hebben! Wij
verwelkomen jullie  graag in Zaal Vroemen, Hubertusstraat 14 in Genhout op
28 en 29 maart,3, 4 en 5 april . Aanvang 20.00 uur. Zaal is open vanaf 19.00
uur. Ringleiding aanwezig.
Reserveren kan via ontreigeldonsgenoegen@gmail.com of via 
telefoon 046 4370999 tussen 18.00 en 20.00 uur. Entree 10 euro.

Tot dan!

Toneelvereniging Ons Genoegen
Genhout speelt “ONTREIGELD”
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Zondag 15 maart

Expositie Schilder Willem van
Konijnenburg (1868-1943)

Op zondag 
15 maart 14.00 uur
opent het kunst-
centrum Genhout
een unieke en 
gratis expositie
over het leven en
werk van Van
Konijnenburg. 
De expositie omvat
meer dan 
40 werken van de
befaamde kunstenaar die vaak in één adem met Jan Toorop
en Roland Holst wordt genoemd. De bijnaam van
Konijnenburg, “Leonardo van de Lage Landen” maakt meteen
duidelijk dat de nieuwe tentoonstelling in de Sint-Huber tus-
kerk van Genhout bijzonder wordt. 
Van Konijnenburg werd als zoon van een Meerssense moeder

geboren in 1868. Hij heeft lange tijd als land-
schapsschilder in Limburg gewerkt. Uit zijn
vroegste periode worden  o.a. zijn werken
'Stationsstraat te Meerssen' (1894) en 'De
oliemolen te Rothem' (circa 1889) ten toon
gesteld. De begenadigd kunstenaar stu-
deerde aan de Academie in Den Haag.
Charles Eyck heeft les van Willem van
Konijnenburg gehad. Van Konijnenburg

zat in de jury toen Eyck de Prix de
Rome won. Ook was hij de privé-te-
kenleraar van Rie Cramer en konin-

gin Wilhelmina. Voor onze vorstin
ontwierp hij een serie postzegels.

Hij ontwierp glas-in-lood
ramen in de Nieuwe Kerk

in Delft en de Nieuwe

kerk in Amsterdam en monumentale beelden. Zijn teken- en
schilderwerk was heel divers; van boekbanden tot portretten
en van spotprenten tot diep religieus werk. 
Niet alleen het werk van van Konijnenburg is interessant, ook
zijn levensloop. Zo was hij heel actief in het culturele leven in
Den Haag waar hij bij het schilderkundig Genootschap
Pulchri Studio en de Haagsche Kunstkring een belangrijke
plaats innam. In 2018 werkte kunstliefhebber van de Klundert
mee aan de tentoonstelling 'De gank nao Meersje' in
Erfgoedhuis Meerssen. Sindsdien heeft hij veel research naar
van Konijnenburg gedaan. 
Op zondag 19 april 14.00 uur verzorgt hij in Gasterie Genhout
Treft een lezing over het leven en werk van de schilder. 
Zowel de lezing als de expositie bevelen wij u van harte aan. 

Tijdens de derde zondagen van de maand is onze kerk van
de Limburgse kunstenaars Eyck, Nicolas, Vos en Jonas ge-
opend van 14.00 tot 17.00 uur en zijn er gratis rondleidingen. 

Zie voor meer informatie www.Sinthubertuskunstcentrum.nl.
U van harte uitnodigend, namens het bestuur, J. van Oss,
smm, pastoor. 

Zondag 22 maart

Op zondag 22 maart 2020 kunt U voor de
9e keer in het St. Hubertus Kunstcentrum
te Genhout genieten van Kunst voor, 
tijdens en na een concert

Het concert wordt opgeluisterd door het Koninklijk
Roermonds Mannenkoor,  Huayu Gu, een 11-jarige pianiste
en winnares van het Prinses Christina Concours en Christian
Martens, een virtuoos op de saxofoon. Niet alleen muziek,
maar ook kunst is te bewonderen. In dit centrum waar kunst
met een grote K wordt geschreven zullen Lon Hamaekers en
Nadinja Hettinga hun mooiste werken tentoonstellen. Zij zullen
ook aanwezig zijn om U te informeren over hun stukken.

Vanaf 13.30 uur kunt U de Kunst al bewonderen.

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

St. Hubertus Kunstcentrum te Genhout

KUNST EN CONCERT IN
ST. HUBERTUS KUNSTCENTRUM
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ANNASTRAAT 25, GELEEN      /      +31 (0)46 474 23 11      /      WONINGINRICHTINGDEZON.NL

BUITENZONWERING
Screens, knikarmschermen, uitvalschermen, 
rolluiken en markiezen 

Een stijlvolle, functionele en duurzame  
oplossing voor elke situatie 

Je zonwering bedienen met je smartphone? 
Bestel nú buitenzonwering en ontvang de 
Somfy Connexoon (t.w.v. € 169) GRATIS!

KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit
voor een serie kunst-lezingen door Luc Laudy
op woensdagmiddag 1, 8, 15 en 22 april

Luc Laudy is de zoon  van beeldend kunstenaar
Eugene Laudy en studeerde o.a. aan de Academie
voor beeldende kunsten in Maastricht. Hij was 40
jaar als docent “kunsteducatie” werkzaam o.a. aan
de leraren opleiding in Sittard en aan de Academie
in Maastricht.

De 4 lezingen zijn een zeer diverse greep uit het
rijke aanbod van voordrachten dat door Luc Laudy
wordt verzorgd.

1. Vrouwelijke kunstenaars, met name
Nederlandse en Italiaanse vrouwen in de perio-
de 1400-1700; onbekend maakt onbemind,
maar dat is na deze lezing zeker voorbij.

2. Jan van Eijck, 15e eeuw, zijn Lam Gods is re-
cent gerestaureerd en opnieuw te bewonderen
in de Sint Baafskathedraal in Gent. Let op 2020
is het Van Eijckjaar, daarom ook veel aandacht
in het Museum van Schone Kunsten in Gent.

3. Leven en werk van Edvard Munch, 1863-
1944, bekend van “De Schreeuw”. Noorse
grondlegger van het expressionisme en daar-
mee van de “moderne kunst”.                                           

4. Over kunst, kunstverzamelaars en kunstver-
zamelingen. De prachtige verzameling 17e-
eeuwse Hollandse schilderkunst van het echt-
paar Eijk en Rose-Marie de Mol van Otterloo
wordt als voorbeeld gebruikt voor het verzame-
len van kunstobjecten die later aan de basis
hebben gestaan van onze huidige musea.

De kosten voor de 4 lezingen, inclusief koffie/thee,
bedragen € 20,-- voor leden van KBO/senioren-
vereniging Beek en € 25,-- voor niet-leden.
De lezingen worden gehouden in De Kring, 
De Stegen 35 in Beek op 1, 8, 15 en 22 april van
14.00-16.00.
Opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 

Het concert begint om 14.30 uur, de entree bedraagt € 10,- 
De jeugd tot 13 jaar betaalt slechts € 4,50 entree. 
Voor dit unieke kunstconcert zijn kaarten verkrijgbaar bij:
Gemeenschapshuis, Hubertusstraat 14, Genhout
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek
Bloemenhuis ManJefiek, Hoofdstraat 41, Schimmert
en bestellen via wubaghs@gmail.com of telefonisch 046 - 4375457

Kunstenaars:

Lon Hamaekers 
schilderkunst/beeldende kunst
Na zijn pensionering was en is Lon actief bezig op
het gebied van beeldende kunsten. Hij woont mo-
menteel in Spaubeek. 

Nadinja Hettinga
fotografie www.nadinjahettinga.nl
Ruimte, overleven, vrijheid en oog
voor detail komen als rode lijn steeds
terug in mijn series. De kracht van
eenvoud en eenzaamheid. 

Artiesten:

Koninklijk Roermonds
Mannenkoor
Het Koninklijk
Roermonds Mannenkoor
is opgericht in 1880 en
bestaat dit jaar dus 
140 jaar. Dat wil zeggen dat zij een van de oudste mannenkoren van

Nederland zijn.

Huayu Gu, een muzikaal fenomeen van 11 jaar.
Tijdens dit kunstconcert speelt zij op de prachti-
ge Grotrian Steinwegvleugel, voor onbepaalde
tijd in bruikleen gegeven aan de Kunstkerk door
Piano – Technica
uit Beegden.

Christian Martens 
Hij speelt in diverse bands en experi-
menteert in het mengen van diverse mu-
ziekstijlen. Sinds kort timmert hij aan de
weg met zijn projectmatige band The
Music Mates.

KBO/Senioren-
vereniging Beek 
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Voor de 21de keer georganiseerd door 
Bridgeclub ’t Roadhoes

Vanwege te geringe deelname aan de traditionele 
wandelingen vooraf, hebben we deze laten vervallen.
Dientengevolge zal er ook geen koud/warm lunchbuffet
meer worden aangeboden.

Datum Zondag 29 maart 2020
Plaats ’t Raodhoes, Musschenberg 101, Spaubeek

046 - 443 1689

Dagindeling

13.15 uur inschrijven
13.30 uur start bridgedrive bestaande uit 6 rondes van 

4 spellen
15.00 uur pauze na 3de ronde met koffie en vlaai
15.30 uur start laatste 3 rondes van 4 spellen
17.15 uur uitslag en prijsuitreiking

Kosten € 10,50 per persoon
€ 10,00 per persoon indien NBB-lid; lidnummer
doorgeven via mail
€ 8,00 per persoon voor leden

inschrijving door overmaking van het inschrijfgeld op reke-
ningnummer NL53 RABO 0146 4229 29 t.n.v. Bridgeclub ‘t
Roadhoes onder vermelding van:
hvd 2020, beide voor- en achternamen van het deelnemen-
de paar en uw telefoonnummer
Uw betaling is uw bewijs van inschrijving. U ontvangt van
ons verder geen bevestiging. 
Mocht u het toch op prijs stellen een bevestiging van uw
definitieve inschrijving te ontvangen, dan verzoeken we u dit
via mail kenbaar te maken.
De inschrijving sluit op 25 maart 2020

Gezelligheid is troef en in deze zin zal de arbitrage geschie-
den.

Inlichtingen: Marcel Ploemen, Tel. 043 - 327 2058
mmf.ploemen@gmail.com

Halfvasten bridgedrive
in Spaubeek

• 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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Fanfare St. Antonius Genhout,
zaterdag 14 maart 2020  
Asta Theater Beek

Na het fantastische jubileumjaar in 2017
waarin fanfare St. Antonius haar 100-jarig
jubileum vierde, moest weer nagedacht
worden over de planning voor de aanko-
mende maanden en zelfs jaren. Er werd
gesproken over de jaarlijks terugkerende
activiteiten waar onze fanfare altijd acte-
de-presence geeft, maar ook over deelname aan een con-
cours of WMC en over de organisatie van een bijzonder con-
cert. Uiteindelijk is besloten dat onze fanfare in 2021 wederom
zal deelnemen aan het WMC in Kerkrade en er daarnaast op-
nieuw een groots themaconcert georganiseerd zou worden. 

In het verleden heeft u al vaker mogen genieten van de
mooie klanken van onze fanfare tijdens themaconcerten. 
Zo hebben we een filmconcert georganiseerd waarin we film-
beelden synchroon hebben geprojecteerd met de bijbeho-
rende muziek die de fanfare ten gehore bracht. Vervolgens
hebben we een concert gegeven in samenwerking met
Reïncarnatus en René Shuman. Twee verschillende muziek-
stijlen die we in één concert hebben samengebracht. 
En tenslotte heeft u nog kunnen genieten van een concert in
samenwerking met Martin Hurkens en Wendy Kokkelkoren.
Beide gerenommeerde artiesten in de klassieke zang.

In het voorjaar van 2019 hebben Ben Wouters, Laura Pricken
en Sandra Dreessen de koppen bij elkaar gestoken en zijn ze
gestart met brainstormen over dit concert.  En na maanden
van voorbereiding, kunt u op zaterdag 14 maart genieten van
fanfare St. Antonius uit Genhout met: Mix of Music.

Zoals de titel van dit concert al doet vermoeden, heeft de or-
ganisatie deze keer bedacht om al deze verschillende mu-
ziekstijlen uit het verleden en de diversiteit, die de fanfare
verder nog in huis heeft, allemaal in één concert ten gehore
te brengen.  Dit vergt natuurlijk van de dirigent en leden de
nodige inzet en discipline. Zij hebben de afgelopen maanden
hard gerepeteerd om alle muziekwerken fantastisch uit te
kunnen voeren.

De fanfare gaat de avond vullen met muziekwerken waarbij
onder andere filmbeelden geprojecteerd worden en muziek-
werken waar solisten hun kwaliteiten ten gehore zullen

brengen. Tevens zal de fanfare prachtige muziekwerken spelen
zoals “Nesson Dorma” en “The Phantom of the Opera” in sa-
menwerking met de gerenommeerde zangers Pascal Pittie en
Daphne Ramakers. Met Kelly Meijer zullen we swingende num-
mers als “Walking on Sunshine” samen spelen. 
Kortom…, een echte Mix of Music !

Wij hopen u allen in grote getalen te mogen verwelkomen op
zaterdagavond 14 maart 2020 in het Asta Theater in Beek en u
te verwennen met een spectaculaire, verassende, muzikale avond.

Aanvang: 19.30 uur - Entree: € 12,50

Voorverkoopadressen:
Schoonheidssalon Cinthia in Genhout
The Read Shop, Markt in Beek
Muziekland, Makado Beek
Sandra Dreessen: 06 - 208 634 32

Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een  LIGIER of MICROCAR

vanaf€ 299per maand

inclusief onderhoud en 
ALL RISK verzekering

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

Mix of Music
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“Er bestaat een wonderbaarlijk verband
tussen muziek luisteren en onze hersen-
functies”, aldus hoogleraar prof. dr. Erik
Scherder van “De Universiteit van
Nederland”.
Dat is de boodschap waar Mannenkoor
Beeker Liedertafel de komende tijd op
gaat voortborduren. Het is al langer be-
kend dat zingen zeer gezond is. Het is
een probaat middel tegen stress en het
ontspant lijf en leden.

Het koor gaat de komende weken met
onder andere dit gegeven aan de slag in
de regio Beek. Met behulp van een “huis
aan huis brochure” start een grote le-
denwervingsactie, waarbij een beroep
wordt gedaan op de mannen van Beek
en omgeving. 
Daarbij wil MBL  vooral benadrukken dat
men er naar streeft om nieuwe wegen te
bewandelen. 
Er zijn plannen in ontwikkeling waarbij
deelname aan grootschalige zangeve-
nementen in onze provincie tot de mo-
gelijkheden behoort. 
De extra ondersteuning van nieuwe zan-
gers is hierbij meer dan welkom.

• Hoe kunnen we het voor 
muziekliefhebbers 
aantrekkelijk maken om 
over de drempel te stappen? 

• Hoe kunnen we hen ervan
overtuigen dat een nieuwe
wereld voor ze opengaat? 

Allereerst moeten we rond het
thema “koorzanger” enkele
hardnekkige vooroordelen wegnemen.
Daarover wil het koor graag met geïnte-
resseerden van gedachten wisselen. Het
is nu zo dat er na afloop van een concert
vaak wordt gesproken met mannen die

reageren met: “Ik zou wel willen, maar ik
kan niet zingen”; “Ik kan geen noten
lezen”; “Ik hou niet van klassieke mu-
ziek”; “Ik heb geen tijd”.  
Heren, het zal jullie verbazen wat de “er-
varingsdeskundigen” in ons koor hier-
over te melden hebben.

Mannenkoor Beeker Liedertafel wil de
brochure - die binnenkort in de brieven-
bus valt - van harte onder jullie aandacht
brengen. 

Hebben jullie de oproep  om enige
reden gemist? Geen nood: telefonisch
contact opnemen is nú al mogelijk via: 
06 12 23 00 18. De lijn staat open.
Bellen dus.

Mannenkoor Beeker Liedertafel al 130 jaar
boegbeeld van de zangcultuur in de regio
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Korfboogpoort

Mijn vorige auto was een blauwe KIA
Sportage met een hoge instap. Toen
hij mankementen begon te krijgen en
het tijd werd voor een nieuwe auto,
heb ik mijn oog laten vallen op een
Dacia Duster. Opvallend was dat ik
daarna overal Dacia Dusters tegen-
kwam. Zelfs de politie in Frankrijk
reed in zo’n exemplaar. Toch bleek
mijn liefde voor de Kia niet geheel 
uitgeblust en kijk ik nog steeds met
enige weemoed (en ook wel jaloers-
heid) als ik weer zo’n mooi karretje
voorbij zie komen. Wat ik eigenlijk wil
zeggen: ons brein is op de een of 
andere manier zo geprogrammeerd (en
waarschijnlijk doen we dat ons zelf
aan) dat we selectief gaan waarnemen
op het moment dat iets heel sterk in
onze hersenen gekliefd is, als je op
iets opmerkzaam wordt en het opeens
overal gaat zien.
Zo liep ik met Paddy laatst de
Dorpstraat in Spaubeek af, en in het
verlengde daarvan de Kupstraat, om
te gaan kijken naar de kippen en de
ganzen in de kleine huisweide op de
hoek richting de Hegge. De beesten
beschikken over een mooie en ruime
huisweide met een moestuin in hou-
ten bakken. Daar zijn de seizoenen en
de wisseling daarvan ook schitterend
waar te nemen. Tegenover dit weitje
staan enkele huizen en mijn oog viel
op één van hen, meer omdat het een
afwijkende kleur heeft (geel), er een
mooi modern beeld voor de deur

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

staat, maar veel meer nog een klein
bordje dat het historisch belang van het
pand aangeeft:
“Voormalige carréboerderij (± 1650) met
links een korfboogpoort. In de 17e en
18e eeuw was de hoeve een rustplek
voor de koetsier en werden hier de
paarden gewisseld.”
Kijk, en met die gegevens gaan bij mij
de radertjes draaien en komt mijn 
fantasie naar boven. 

Wie was die koetsier? Woonde hij daar
of kwam hij alleen maar even voorbij?
Kwamen er meerdere koetsiers hun paar-
den verversen? Was er een uitspanning
en kon er overnacht worden? Wie waren
de toenmalige bewoners? Hoe zag de
wereld er tijdens de bouw uit (de 80-
jarige oorlog was net voorbij en de
vrede van Munster getekend). 
Is Frederik Hendrik in deze contreien 
geweest of misschien wel d’Artagnan
van de Drie Musketiers die bij Maastricht
waarschijnlijk zijn laatste rustplaats
heeft? Lag deze boerderij aan een 
handelsweg en/of waarom kwamen 
koetsiers hier langs? Waar kwamen ze
vandaan en waar gingen ze naartoe? 
Wie hadden ze bij zich? 
Vragen, vragen en nog eens vragen,
waar ik het antwoord niet op weet. 
Wil ik ze weten? Ik weet zelfs dat niet, 
ik vraag het me wel af. Maar dat heb ik
met vele historische plekken waar ik
kom. Soms wil ik dan de trappen 
belopen, de muren aanraken, de voor-
werpen voelen en waan ik mij een 
handdruk weg van Willem van Oranje,
Caesar, Sissi, Maxima, Johan Cruijff of
prinses Diana. Machtig gevoel.

Waar ik wel enige invloed op heb is het
achterhalen van wat ik niet weet over de

korfboogpoort. Mijn eerlijkheid gebied
mij toe te geven dat ik hier nog nooit
van gehoord heb. In deze tijd van
Google is het antwoord vlug gevonden.
Wikipedia geeft de volgende uitleg: 

Een korfboog is in de architectuur een
boog die qua ontwerp is opgebouwd uit
drie of vijf aansluitende cirkelsegmenten.
Dit versieringselement werd toegepast in
de late gotiek en in de renaissance in de

17e eeuw toe. Korfbogen kunnen
worden toegepast in poorten en
boven vensters, waarbij soms in
het midden een sluitsteen kan
worden aangebracht. Vaak is de
ruimte tussen de boog en het
rechte bovendeel van het kozijn
dichtgemetseld, wat de gevel een
levendig aanzien geeft, etc, etc,
etc (de waarde lezer die 
belangstelling heeft kan zelf even
Wikipedia opstarten)
Omdat de korfboog bij het 
bedoelde huis deels schuilgaat
achter pleisterwerk is het niet
goed waarneembaar uit hoeveel

segmenten deze poort bestaat en ook
een sluitsteen is niet te zien. Men moet
het dus maar voor waarheid aannemen.
Sinds het lezen van dit bord en het 
bestuderen van de poort ben ik gaan
vergelijken. Opeens valt het me op dat
Beek heel veel stadboerderijen heeft
met veelal een ronde poort. 

Of het allemaal korfboogpoorten zijn
waag ik te betwijfelen. Maar opvallend
te ervaren dat me de boogpoorten
opeens opvallen. Zou dat bij u ook het
geval zijn, na het lezen van deze co-
lumn? Om met Cruyff te spreken: “Je
gaat het pas zien, als je het ziet.”

Roland Willems
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In samenwerking met de Belastingdienst biedt De
Domijnen het gratis belastingspreekuur aan. 
Tijdens het gratis belastingspreekuur helpen financiële
dienstverleners je bij het invullen van jouw belastingaangif-
te. Ook weten ze raad met het aanvragen van een toelage.
Het spreekuur is gratis en op individuele basis. Het
spreekuur is toegankelijk voor iedereen, je hoeft geen lid
van de bibliotheek te zijn. Maar het is wel nodig om je
vooraf aan te melden zodat er een heel uur voor jou inge-
pland wordt. 

Wat moet je meebrengen?
Om de belastingaangifte of eventuele aanvragen te laten
invullen, moet je een aantal zaken meenemen naar de af-
spraak.

- Een werkende DigiD. Heb je nog geen DigiD? Deze kan
je aanvragen op de website van de overheid. Controleer
je DigiD door thuis alvast een keer in te loggen.

- Jaaropgave over het afgelopen jaar

Documenten die relevant kunnen zijn:
- Een overzicht van de hypotheekschulden als je in 

aanmerking wilt komen voor hypotheekrente aftrek.
- Een rekeningoverzicht als er meer vermogen is dan

± 20.000 euro.

Adres:
Leeswinkel Beek, Pr. Mauritslaan 25, 6191 EC Beek

Datums:
Woensdag 4-11-18-25 maart en 1-8-15-22-29 april 
10.00-13.00 uur

Aanmelden: 
Aan de balie van de leeswinkel (ma t/m do en za 

van 10.00 tot 17.00 uur en vrij van 13.00 tot 20.00 uur)
of 088-5995620 of bibliotheek.beek@dedomijnen.nl of 
www.dedomijnen.nl

Muziekkorps Sint Callistus
Neerbeek tovert zichzelf een 
keer per jaar om in een wandel-
vereniging. De wandelgroep heeft
inmiddels weer vier gloednieuwe
routes bedacht van 6, 12, 18 en
24 kilometer. 
De kortste route is speciaal voor
mensen die niet veel wandelen of
gezinnen met kinderen die de

mooie natuur in de omgeving eens willen ontdekken. 
U loopt dan van het startpunt, café de Keulsteeg (Neerbeek),
naar het rustpunt, IVN gebouw Spau-Beek en wordt 
vervolgens met een busje teruggebracht naar het startpunt.
Alle routes komen minimaal een keer uit bij het rustpunt, waar
u kunt genieten van soep, een broodje, stukje vlaai of iets te
drinken. 
Ook kunt u meer informatie over de omgeving of de natuur
vragen bij vrijwilligers van IVN Spau-Beek.

U kunt zich op 29 maart vanaf 7.30 uur inschrijven in café de
Keulsteeg. Inschrijven voor 18 en 24 kilometer kan tot 12.00
uur en 6 en 12 kilometer tot 14.00 uur. 
Kosten zijn slechts 4 euro of 3 euro voor leden van de bond.
Voor deze prijs krijgt u een unieke route, die volledig door 
vrijwilligers wordt mogelijk gemaakt. De route is volledig 
gepeild en in de weken voorafgaand aan de tocht getest.

Deze wandeltocht is
dus ideaal voor de
echte wandelaar, maar
ook voor gezinnen die
dit niet vaak doen.
Ontdek onze mooie
omgeving en verbeter uw fysieke én mentale gezondheid! De
organisatie hoopt u op 29 maart in café de Keulsteeg
(Keulsteeg 43, 6191 HR Beek) te zien. Op de facebook pagi-
na en op de website van Sint Callistus Neerbeek kunt u meer
informatie vinden.

Gratis spreekuur belastingaangifte in
Leeswinkel Beek De Domijnen

Muziekkorps Sint Callistus Neerbeek: De Notekrakerstocht

VOORKOM
LETSEL
DOOR
STRUIKELEN
Trapliften, hellingbanen,
badkameraanpassing en
advies woningaanpassing

MONTAGE
AL VANAF
€ 69,-
inclusief beugel

Berkenboslaan 8, Beek
Tel. 06 - 13 88 36 11

Snelle service via

WhatsApp
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Evenementenrooster 
2020

25 mei Lezing Henri Jonas, schilder van de Limburgse school, 14.00 uur in Gasterie
Genhout Treft

28 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
6 juni Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
6 juni Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
7 juni Lezing ‘De Vroedvrouwenschool, meer dan een naam, meer dan een

opleidingsinstituut’ door Peer Boselie  in de Oude Pastorie, aanv. 11.00 uur
11 t/m 14 juni BFC Toernooi
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
24 juni Kinder knutsel activiteit: Vakantie vanaf 4 jaar in Oude Pastorie. 

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie  of via Facebook.
25 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
4 juli Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
4 juli Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
5 juli Garageverkoop in diverse Beekse straten org. Drumfanfare Irene/Lucia Beek
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
5 september Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
6 september Herfsttocht, Fanfare St. Caecilia Spaubeek start v.a. 7.00 uur, 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
16 september Kinder knutsel activiteit: Herfst vanaf 4 jaar in Oude Pastorie. 

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie  of via Facebook.
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
3 oktober Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
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
11 oktober Unicefdrive 13.00-18.00 uur - Bridgeclub 't Roadhoes - MFC Spaubeek 
14 oktober Kinder knutsel activiteit: Halloween vanaf 4 jaar in Oude Pastorie. 

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie  of via Facebook.
18 oktober Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Meerssens mannenkoor
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
7 november Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
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.
11 november Kinder knutsel activiteit: St. Maarten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie. 

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie  of via Facebook.
15 november Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Vocal Group Mes Amie, 

Amby Maastricht
15 november Belcanto concert met Italiaanse aria's door Carla Maffioletti en 

Jutta Böhnert, om 14.30 uur Sint-Hubertuskerk
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

7 maart Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
7 maart "Kiene mer dan angers" in het MFC te Spaubeek. Aanvang 19.30 uur,

Georganiseerd door de Auwt Prinse Spjaubik. Thema Jungle.
7 maart Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
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 Mix of Music. Fanfare st. Antonius Genhout m.m.v. onder andere

Pascal Pittie en Daphne Ramakers Asta Theater Beek Aanvang 19.30 uur
14,15, 21, 22 Toneelvereniging Sjpaubik Sjpeelt: “Witte wien en Rooj kaarte”
maart Een dialect komedie in 3 bedrijven.
15 maart Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Dameskoor Belcanto 

Resonance,  Valkenburg
15 maart Opening expositie schilder Willem van Konijnenburg, lid van de 

Meerssense school, om 14.00 uur in Sint-Hubertuskerk, Genhout
18 maart Kinder knutsel activiteit: Voorjaar vanaf 4 jaar in Oude Pastorie. 

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie  of via Facebook. 
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 maart Toneelver. Ons Genoegen brengt  haar voorstelling “ONTREIGELD” ten
3,4, 5 april tonele in Zaal Vroemen, aanvang 20.00 uur, entree € 10,-.
29 maart Bridgeclub 't Roadhoes de jaarlijkse Halfvastendrive, MFC in Spaubeek.
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
1 april Kinder knutsel activiteit: Palmpasen vanaf 4 jaar in Oude Pastorie. 

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie  of via Facebook.
4 april Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
4 april Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
5 april Lentetocht, Fanfare St. Caecilia Spaubeek start v.a. 7.00 uur, MFC in Spaubeek
5 april G’day wie gaat er mee? Oude Pastorie Beek, van 11.00 tot 13.00 uur
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 Beek, locatie 

zaal Vroemen, Genhout
19 april Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Zanggroep Octet Nog, Grevenbicht
19 april Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
19 april Lezing over het leven en werk van schilder Willem van Konijnenburg door

kenner en verzamelaar Bas van de Klundert, 14.00 uur Gasterie Genhout Treft
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
2 mei Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
4 mei  Lezing Charles Eyck, aanvang 14.00 uur in Gasterie Genhout Treft
9 mei 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.

10 mei Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
11 mei Lezing Joep Nicolas, glansrijk glazenier, 14.00 uur in Gasterie Genhout Treft
12 mei GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
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 St. Hubertuskerk, 9.30 uur, Slavisch Koor Anastasis, Maastricht
18 mei Lezing Charles Vos, bourgondisch beeldhouwer, 14.00 uur in Gasterie

Genhout Treft
20 mei Kinder knutsel activiteit: Bijenhotel vanaf 4 jaar in Oude Pastorie. 

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie  of via Facebook.

MAART 2020 - NB no. 3:Layout 1  20-02-2020  07:54  Page 25



26

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.

De Nuutsbaeker, wel of niet 
in uw brievenbus?
De laatste tijd krijgt de Nuutsbaeker vaker vragen over het wel of niet 
bezorgen van de Nuutsbaeker in uw brievenbus.

Wettelijk betekent een NEE–NEE sticker dat u geen enkel week/maandblad of reclame in uw brievenbus ontvangt. 
In de praktijk gaat het iets moelijker. Hoewel de bezorgers er proberen op te letten, gaat het wel eens verkeerd. 
Bovendien is gebleken dat een aantal inwoners, ondanks hun NEE–NEE sticker, toch graag de Nuutsbaeker 
ontvangen.

Om een hoop onnodig mailverkeer met de redactie van de Nuutsbaeker te voorkomen, verzoeken wij u, indien u 
de Nuutsbaeker toch graag wilt ontvangen, uw NEE–NEE sticker te vervangen door een NEE-JA sticker. Deze is
gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis.

Bent u niet in staat om een sticker op te halen?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@gemeentebeek.nl met uw adresgegevens. Als u in de onderwerpregel
van uw bericht schrijft welke sticker u wenst te ontvangen (NEE-NEE of NEE-JA) dan zorgen wij dat u er een 
ontvangt.

Met ingang van april ontvangen brievenbussen met een NEE–NEE sticker, mits deze duidelijk zichtbaar is, ook in
het donker, geen Nuutsbaeker meer. 
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Afval¯app: actuele informatie op maat
Inmiddels maken al duizenden inwoners van uw gemeente wekelijks 
gebruik van de gratis afval-app. Naast de inzameldata van afval 
in uw straat biedt deze app meer handige informatie over 
afval en hoe ermee om te gaan.

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

Tips & weetjes
Via de app wordt u met korte berichten 

geïnformeerd over incidentele afwijkingen 

in het inzamelschema, bijvoorbeeld door 

weersomstandigheden. Maar u krijgt ook 

tips over het scheiden van uw afval. 

Daarnaast is er aandacht voor afval dat 

gratis kan worden ingeleverd en staan er 

handige weetjes in over het schoonhouden 

of aanbieden van uw containers bij hoge en 

lage temperaturen. Kortom: u bent altijd 

goed geïnformeerd.

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

restcontainer, PMD-zak of GFT-bak hoort? 

Zoek het op in het AfvalABC en u weet het! 

Scheidingswijzer
De scheidingswijzer biedt nadere 

informatie per afvalcategorie: 

wat hoort er wel bij en wat niet.

Inzamellocaties
Op zoek naar de dichtstbijzijnde 

glas- of textielcontainer? 

U vindt ze met de 

afval-app!

Doorontwikkeling
De app is continue 

in ontwikkeling 

om u van actuele 

informatie te 

voorzien.

En de winnaar is: uw burgemeester Christine van Basten-Boddin!

Inderdaad, dinsdag 4 februari  mocht uw burgemeester in de 
radiostudio van L1 de Vrouw in de Media-award voor Limburg in
ontvangst nemen.

Aanmoedigen
De Vrouw in de Media awards zijn een initiatief van Vaker In De
Media en Zij Spreekt. "Met de awards willen we vrouwelijke 
rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en
redacties verleiden om vaker vrouwen uit te nodigen", vertelt
Janneke van Heugten van Vaker in de Media.

Uw burgemeester mocht deze bijzondere prijs in ontvangst
nemen vanwege haar enorme betrokkenheid bij Beek in het 
bijzonder en Limburg als geheel. Maar om te kunnen winnen
was uw stem belangrijk. En dat heeft u massaal gedaan. 
Waarvoor een hele dikke merci!

Burgemeester Van Basten wint Vrouw in de Media award 
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Met trots presenteren wij u
onze geheel vernieuwde
online platform: 
www.dehaamen.nl. Omdat
de tijd en ontwikkelingen
niet stilstaan werd het
hoog tijd om onze website
te vernieuwen en door te
ontwikkelen naar een 
online platform. Ook het
Trainingscentrum Aange-
past Sporten (TAS) heeft
een plek op dit platform
gekregen. Het TAS 
ondersteund en faciliteert
talenten met een 
lichamelijke beperking in
hun sportieve ambities.

Overzicht
Het platform wordt dan ook met trots gepresenteerd! U
kunt hier terecht voor algemene informatie over Sportland-
goed De Haamen en het TAS. Ook het project Iedereen 
Kan Sporten (IKS) heeft een mooie plek op ons platform
gekregen. 
Het platform biedt ook een overzicht van sport- en 
beweegactiviteiten, lestijden, reserveren en openingstijden
van De Haamen. Met de toevoeging van een nieuws- en
evenementenmodule willen we groeien tot hét online 
platform voor aangepast sporten in de regio.

De grootste veranderingen op een rij:
• Met onze vernieuwde huisstijl heeft de website een ge-

heel frisse en nieuwe look & feel gekregen.
• De website is overzichtelijk en sneller.
• De website is ook goed te bekijken op mobiele appara-

ten zoals telefoons en tablets.
• De uitgebreide nieuws- en evenementenmodule biedt

partners meer en beter de mogelijkheid om evene-
menten en nieuws kenbaar te maken en activiteiten en
evenementen te promoten.

• Online aanmelden voor o.a. activiteiten, beweeg-
programma’s en evenementen is nu ook mogelijk.

• De website is toegankelijk voor mensen met o.a. een
audio-/visuele beperking door een contrast button
(zwart-wit) en readspeaker (voorleesfunctie).

• Zoals eerder genoemd heeft het Trainingscentrum 
Aangepast Sporten en Iedereen Kan Sporten een plek
gekregen op de website.

Neem dus snel een kijkje op www.dehaamen.nl! 

Wilt u als vereniging, maatschappelijke- of zorgorganisatie
nieuwsberichten, activiteiten of evenementen plaatsen
specifieke gericht op het thema (aangepast) sport en 
bewegen? Neem dan contact met ons op via 
info@dehaamen.nl.

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
Nieuw online platform voor Sportlandgoed De Haamen en
Trainingscentrum Aangepast Sporten
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U kunt de sociaal werkers persoonlijk spreken tijdens de 
diverse spreekuren van het wijkteam, als u hen op straat 
tegenkomt, bij één van de vele activiteiten/festiviteiten waarbij
ze aanwezig zijn of door hen te bellen of te mailen.

Lonneke.meijers@piw.nl -  06-36502274
Koen.vanspauwen@piw.nl -  06-22380736
Miranda.brangers@piw.nl -  06-10036153

Spreekuren wijkteams:
• Gemeenschapshuis Neerbeek: maandag 10.00 - 11.00
• Hoeverresidentie Spaubeek: maandag 10.00 - 11.00
• Muziekschool Beek: dinsdag 13.30 – 14.30
• Stegen 35 Beek: donderdag 10.00 - 12.00 

De opbouwwerkers zijn de laatste tijd o.a. betrokken bij:
• Project “KOE” van WOP “De Carmel” en het vormen van

een nieuw bestuur van Wijkraad “De Carmel”.
• Ondersteunen meer dan 100 Beekse inwoners en/of 

bewonersgroepen bij hun hulpvragen: formulieren invullen,
vrijwilligerswerk, overlast, de weg vinden naar de juiste 
organisatie/dienstverlener, eenzaamheid, organiseren 
activiteiten.

• Ondersteunen project HOME.
• Ondersteuning bieden bij opzetten bewonerscommissie

Hoeverresidentie.
• Witte voetjes actie Spaubeek.
• Genhout voor Groot en Klein.
• Gezonde BMV.
• Plan van aanpak Wijkgericht Werken.
• Stegen 35.
• Beeks Lokaal Akkoord

Partners in Welzijn was aanwezig bij het Beeks Lokaal 
Akkoord. Buiten alle mooie dingen die hier besproken zijn,
zijn er ook andere (mooie) zaken besproken, zoals: 
“Kinderen haken af bij de vereniging omdat Jeugdsport- of

cultuurfonds niet alle kosten kan dekken; Kinderen kunnen
niet deelnemen aan Kindervakantiewerk omdat de kosten
te hoog zijn.” 

De ouders van deze kinderen kunnen verwezen worden
naar de inloopmomenten van het wijkteam. Partners in
Welzijn, daar aanwezig, kan vaak alsnog een mogelijkheid
vinden zodat kinderen toch mee kunnen doen aan KVW of
bij een vereniging blijven.

Vrijwilligers vinden is een probleem
Partners in Welzijn zal zeker niet ontkennen dat vrijwilligers
vinden geen probleem is, met name bestuursfuncties zijn
niet gemakkelijk. Echter vele andere functies zijn wel 
‘populair’. Samen met de vraagsteller is tijdens het 
wijkteamspreekuur de website van vrijwilligerscentrale-wm
bekeken en is verduidelijkt wat deze site voor verenigingen,
musea en organisaties kan betekenen.

Bij de volgende activiteiten zijn de opbouwwerkers aanwezig:

NL Doet
De Sociaal Werkers van Partners in Welzijn zullen ook dit jaar
weer aansluiten bij NL Doet activiteiten op 14 maart 2020.

Beek Schoon
Op zaterdag 28 maart wordt Beek Schoon afgesloten met 
diverse activiteiten in de wijken. O.a. HOME en WOP 
“De Carmel” zullen actief deelnemen. Op deze plaatsen zullen
de sociaal werkers van Partners in Welzijn ook deelnemen. 

Opening Speeltuin “De Speeltrein”
Op Paaszaterdag wordt het speeltuinseizoen in de speeltuin
gelegen tussen de twee Rooseveltlanen weer geopend. Het
Sociaal Werk ondersteunt WOP “De Carmel” indien nodig en
is ook op deze dag aanwezig.

Sociaal werkers in de wijk noemen we opbouwwerkers!
Bij de sociaal werkers van Partners in Welzijn (Lonneke Meijers, Koen Vanspauwen en Miranda 
Brangers) kunt u terecht met al uw vragen over het wonen en leven in uw wijk. Wilt u samen met een
andere Beekenaar iets organiseren, maar weet u niet hoe? Heeft u hulp nodig (persoonlijk, u maakt 
zich zorgen over iets of iemand, papieren invullen is lastig) maar weet u niet wie u het beste daarbij 
kan helpen? Spreek de sociaal werkers aan, zij helpen u graag verder!

29

Nieuwe energie in Limburg

Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is om uw huis
te verduurzamen? 
Neem dan eens een kijkje op www.nieuweenergieinlimburg.nl, 
selecteer de gemeente Beek en ontdek wat er allemaal mogelijk is.
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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 is er
een gezellige lunch. 

Waar?
Muziekschool Beek: Dr. Stassenstraat 88
Verenigingsgebouw Beek: Stegen 35
Voetbalvereniging Genhout: Op Den Hoogen Boom 61
Gemeenschapshuis Neerbeek: Callistusplein 9
Scouting Spaubeek: Schoolstraat 3

Aanmelden?
Meld u aan via info@derollen.nl, 06-51851397 of ga naar de
activiteitenkalender op www.derollen.nl.

Samen houden we Beek Schoon
Gemeente Beek en CNME De Rollen organiseren van 23 t/m 29 maart de actieweek Beek Schoon. Tijdens
Beek Schoon wordt extra aandacht gevraagd voor het opruimen en verminderen van zwerfafval. Ook u
kunt meedoen!
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Sport en vrijetijdsmarkt: maak kennis met activiteiten
voor mensen met een beperking 

Op deze markt zijn verschillende organisaties en 
verenigingen aanwezig die sport-, beweeg- en vrijetijds-
aanbod voor mensen met een beperking aanbieden. 
De markt brengt sportliefhebbers en aanbieders samen.
En op iedere vraag kan een antwoord worden gegeven. 
Bent u benieuwd naar het sport- , beweeg- en vrijetijds-
aanbod voor mensen met een beperking in de regio? 

Kom dan zeker naar de sport- en vrijetijdsmarkt. 

Bent u een organisatie dat sport- en beweegactiviteiten
aanbiedt voor mensen met een beperking? En wilt u uw 
organisatie graag presenteren tijdens de markt? 
Er zijn nog een paar plekken over. Neem contact op met
Judith van Veen via e-mail: Judith.vanveen@ecsplore.nl.

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

Beweegmakelaar

Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen 
met Milan Dijkstra via 046 – 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl
Of kijk voor meer informatie op www.dehaamen.nl.

Sporten, vrijetijdsbesteding, mensen ontmoeten en zingeving zijn belangrijk om een volwaardig leven te
leiden. Ook voor mensen met een beperking. Om mensen met een beperking en aanbieders van sport, be-
wegen en vrije tijd met elkaar in contact te brengen, wordt op 14 maart op Sportlandgoed De Haamen
een sport- en vrijetijdsmarkt gehouden. Deze markt duurt van 10.00 tot 13.00 uur.
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U mag deelnemen aan alle activiteiten ongeacht of u woon-
achtig bent in de gemeente Beek. Aanmelden is wenselijk.
Mocht u zich niet hebben aangemeld maar toch op het laatste
moment willen komen, dan ben u altijd welkom. Onderstaande
bijeenkomsten gelden voor de eerste helft van het jaar. In mei
volgt de activiteitenkalender van de tweede helft van het jaar.

Themabijeenkomst: ervaringsdeskundigen
aan het woord
Donderdag 5 maart 2020 om 13.30 uur. 

Tijdens deze middag komen enkele ervaringsdeskundigen
van Stichting MEE hun eigen verhaal delen. Er wordt verteld
over het leven met een beperking of ziekte en wat dat inhoudt
voor henzelf en hun omgeving. Er is gelegenheid om vragen
te stellen en met elkaar het gesprek te gaan. Onze ervaring is
dat dit mooie en 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. Locatie: MFC De
Molenberg, Molenstraat 158, 6191 KR Beek

Mantelzorgers ontmoeten elkaar
Dinsdag 24 maart 2020  van 14.00 tot 15.30 uur. 

U deelt u ervaringen met 
andere mantelzorgers. 
Het gesprek kan en mag
overal over gaan. 
Voor koffie en wat lekkers
wordt gezorgd. Locatie:
Aula van Partners in 
Welzijn, Molenstraat 158,
6191 KR Beek

Themabijeenkomst: Omgaan met dementie
Dinsdag 7 april 2020 om 10.00 uur. 

Aangezien we regelmatig mantelzorgers aan tafel krijgen, die
een naaste hebben met (beginnende) dementie, hebben wij
voor deze bijeenkomst gastspreker Claudia Lemmens, 
coördinator dementie van vrijwilligersorganisatie de Brug 
uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer 
informatie gegeven over dementie, alsook handige tips voor
de omgang met iemand met (beginnende) dementie en hoe u
uw grenzen kunt bewaken. Verder is er volop gelegenheid
voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.
Locatie: Wijksteunpunt Hof van Eynatten, Hof van Eynatten 1,
6141 CG Limbricht.

Mantelzorgers ontmoeten elkaar
Dinsdag 21 april 2020 van 14.00 tot 15.30 uur. U deelt u 
ervaringen met andere mantelzorgers. Het gesprek kan en mag
overal over gaan. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd.
Locatie: Aula van Partners in Welzijn, Molenstraat 158, 
6191 KR Beek

Mantelzorgers ontmoeten elkaar
Dinsdag 26 mei 2020 van 14.00 tot 15.30 uur. U deelt u 
ervaringen met andere mantelzorgers. Het gesprek kan en
mag overal over gaan. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd.
Locatie: Aula van Partners in Welzijn, Molenstraat 158, 
6191 KR Beek

Aanmelden 
Via de website: https://www.steunpuntmantelzorg-wm.nl/
activiteiten-steunpunt-mantelzorg bij de betreffende activiteit,

of telefonisch via 046 – 457 57 00 en vragen naar 
Astrid Vermeulen van Steunpunt Mantelzorg-wm in
Beek. Iedereen is welkom. 

N.B.
De activiteitenkalender kan gedurende het jaar nog
worden aangevuld. Voor een actueel overzicht ga
naar onze website www.steunpuntmantelzorg-wm.nl     

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek 
Activiteitenkalender - eerste helft 2020
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek organiseert verschillende bijeenkomsten in de 
gemeente Beek. U bent van harte welkom als het onderwerp u aanspreekt.
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Maak kans

op een

make-over

t.w.v. 

€400,-

Van
23 t/m

29 maart

Leuke acties
en kortingen!

28 en 29 maart
mobiele

modeshows

MAKADO’S
FASHION WEEK
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