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De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
15 mrt. 2020 week 15 - 2020 (6 t/m 11 april)

12 apr. 2020 week 19 - 2020 (4 t/m 9 mei)

10 mei 2020 week 23 - 2020 (1 t/m 6 juni)

7 juni 2020 week 27 - 2020 (29 juni t/m 4 juli)

9 aug. 2020 week 36 - 2020 (31 aug. t/m 5 sept.)

13 sept. 2020 week 41 - 2020 (5 t/m 10 oktober)

11 okt. 2020 week 45 - 2020 (2 t/m 7 novemer)

15 nov. 2020 week 50 - 2020 (7 t/m 12 december)

13 dec. 2020 week   1 - 2021 (4 t/m 9 januari)

Maakte ik me vorige maand nog druk over zoiets 
onbenulligs als een nee-nee sticker, nu denk ik aan mijn
jongste dochter die IC verpleegkundige is. Het leven is raar!

Het coronavirus: Het beheerst ons leven. Elke krant, de social media, 
de TV … je leest en ziet alleen maar ellende. En hoewel ik de ernst ervan
volledig inzie, word ik er ook een beetje moe van. In plaats van “het glas is
half leeg” wordt het tijd dat de mentaliteit verandert in “het glas is nog half
vol”. Van lezen wordt u niet ziek, van puzzelen, knutselen of TV kijken ook
niet. Wandelen mag, fietsen mag en het belangrijkste: lachen mag ook
nog hoor. Dat is echt niet verboden. Ook deze crisis komen we samen te
boven, we zijn een sterk volk. Het enige wat van ons gevraagd wordt is:
HOU AFSTAND! Hoe moeilijk kan dat zijn? 

Dat gezegd, wil ik het met u hebben over de editie die u nu in handen
hebt. Een editie die wel 3x opnieuw gemaakt is. Veel artikelen die erin
stonden zijn er weer uitgehaald omdat ze eenvoudig weg niet doorgaan.
Artikelen die er nu wel instaan, kunnen morgen zomaar gecanceld worden. 
Enig lichtpuntje dat stug en consequent blijft: de foute foto, de wie kent
wie, 30 jaar geleden en vanaf deze editie elke maand een Tussendoortje. 
Ook een pluspunt: Bij Supermarkt Spar, Bongerd 8 in Spaubeek liggen
vanaf deze editie losse exemplaren die u kunt meenemen indien u er geen
hebt ontvangen of een extra wil.

Veel meer is er dan ook niet mee te delen. 
Het enige dat ik u toewens is een goede gezondheid, hou afstand en let
een beetje op de mensen die het nodig hebben.

Tot de volgende maand.

Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

16e jaargang nr 4 (april 1990)

... Revue 100 jaar Beeker Liedertafel:
De geschiedenis in muziek, dans en
toneel. Voordat binnen enkele weken
de revue uitgevoerd gaat worden,
eens een kijkje nemen hoe zo een
spektakelstuk tot stand komt. Jaren
geleden opperde men het idee om
de geschiedenis van de lieder-tafel in
beeld te brengen. In levende lijve.
De historische gebeurtenissen 
werden aangedragen door Jacques
Aussems, geruggesteund door Pierre
Smeets. Voor de liederen werden de
tekstschrijvers Lei Smeets, 
Lou Michel, Frans Moonen en Rien
Pijpers verantwoordelijk gesteld, die
op hun beurt de amateur componist
Cees van Oorschot aan het werk 
zetten.
Ondertussen bogen zich de toneel-
tekstschrijvers Frans Augustus, Jan
Pijls en Lei Smeets over de 
historische gegevens. De routinier
Sjef Nijsten bekeek en keurde alles
voor uitvoering goed.
Regisseur Wiel Heijnen kreeg de taak
om “de leden van de zank” om te

kneden tot volwaardige toneel-
acteurs. Ook hulptroepen van Het
Nieuwe Masker, muzikanten van de
Kon. Harmonie en leden van de 
balletgroep TSMK Lucia werden 
ingeschakeld. Het podium van de
ASTA was te klein voor deze 
monsterproductie en moest uitgebreid 
worden. En ook het decor gedeelte
werd verwezenlijkt door de technische
staf Jos van Bilsen, Sef Erckens,
Frans Kerckhoffs, Sef Mullens en
Wiel Smeets. 
Hoeveel mensen hebben hoeveel tijd
gespendeerd voordat het publiek kan
gaan genieten.

... De Martinusparochie viert groot
feest. In de eerste plaats het 25 jarig
priesterjubileum van pastoor E.M.H.
Quanjel s.c.j. Vanaf zijn priesterwij-
ding in 1965 werkte hij achtereenvol-
gens als studentenpastoor in Delft,
als kapelaan in de parochies van
Johannes de Doper in Eygelshoven en
als pastoor van de H. Hartparochie in
Haanrade. Vanaf 1983 is hij werkzaam
in de Martinusparochie in Beek.
Een tweede feestelijke gebeurtenis is
de afsluiting van de restauratie-werk-
zaamheden van de monumentale 
St. Martinuskerk. De kerk is nu weer
een waardig monument in Beek.

... Deze keer komt Sef de Rooy op de
praatstoel. Sef, geboren op de hei,
groeide op in een groot gezin. Het
was dus zaak om een vak te leren.
Opmerkelijk dat Sef zich direct 
relateert met Caesar. Caesar werd
precies een maand eerder opgericht
dan zijn geboorte. 20 juni 1920 op-
richting Caesar, 21 juli 1920 geboorte
Sef. Met aandacht luisteren we naar
zijn verhaal over zijn opleidingen en
zelfstudies. En zijn werkzaamheden
als schilder, op de fruitveiling in
Beek, bij de graanhandel Wouters en
uiteindelijk 32 jaar DSM. Als bijkom-
stigheid hield hij de administratie bij
van de koloniale- en tabakswinkel
van zijn vrouw. En dan zijn hobby:
Caesar. Niet weg te denken. Buiten
de tientalle bezigheden van vrijwilli-
gerswerk was hij voor voetbal Caesar
de allesdoener. Van speler, bestuur in
alle functies tot organisator. Ook de
wedstrijden tegen Gundelfingen.
De prettigste ervaring is het lands-
kampioenschap van Caesar in 1971.

En voor al dat werk kroonde de 
koningin hem in de orde van Oranje
Nassau. “En zwa lang es het nog geit
gaon ich door.”

... Op 5 mei zal er een open dag zijn in
de praktijk van fisiotherapie aan de
veldekelaan. Dhr. H.L.G. Budé stopt
zijn werkzaamheden en Dhr. K. Kuijs
vestigt zich per 1 april 1990 als fisio-
therapeut. De praktijk is ingrijpend
verbouwd en gemoderniseerd.

... Gemeentenieuws. De gemeente
schenkt aandacht aan de 
scheidende raadsleden J.H.Dirx
(raadslid  van maart 1954 tot mei
1990. Wethouder 1962 tot 1974 en
1982 tot 1986) en  J.H. Nijsten
(raadslid van 1974 tot 1990).

... Olympia’s ronde komt voor de 
tweede keer door Beek. 
Na twee plaatselijke rondes van 10,6
km. is de finish van de slotetappe
van dit wielerevenement boven op de
Adsteeg. (27 mei 1990)

... En met grote vreugde heeft de 
gemeente kennis genomen dat de
Europese raad heeft besloten  de
erevlag van de Europese raad uit te
reiken aan de gemeente Beek L. 
Beek is in 1990 de enige gemeente
die deze onderscheiding ontvangt. 
Het vormt de kroon van jarenlange
inspanningen van Beek op het terrein
van internationale kontakten.
Naast de 20 jarige vriendschapsband
met Gundelfingen onderhoudt Beek,
dan wel verenigingen uit Beek, 
kontakten met Sollentuna (Zweden); 
St. Johan (Tirol); Overrath (BRD);
Shannon (Ierland); Keckskemet
(Hongarijë); Callela (Spanje).

En nu maar de vlag uithangen...
Groetjes Japo
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We 
bezorgen
ook aan
huis!

Hou onze 
FaceBook pagina 
in de gaten” 

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

PAASMAANDAG
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

Let op in de mei-editie
van de Nuutsbaeker
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Het verhaal is bekend. Van 1942 tot
1944 vertrokken uit Westerbork meer
dan honderd treinen met Joden in oos-
telijke richting. Zij reden naar de vernieti-
gingskampen Auschwitz en Sobibor.
Daar werden miljoenen mensen ver-
moord in de gaskamer, enkel omdat zij
waren geboren als Joden of als Sinti.
In één van die treinen zaten honderden
Limburgse Joden. Dat was de trein die
vertrok uit Westerbork op 28 augustus
1942. En juist met die trein was iets bij-
zonders aan de hand. Hij reed niet recht-
streeks naar Auschwitz, maar maakte
een tussenstop in Cosel, op een klein
stationnetje 80 kilometer ten westen van
Auschwitz. Tachtig Limburgse mannen
en jongens, allen in de leeftijd van 15 tot
50 jaar, werden met veel geweld uit de
trein gesleurd. Zij moesten dwangarbeid
verrichten in kampen in Silezië. De over-
grote meerderheid kwam nooit thuis.

Onder de tachtig Limburgers die op 29
augustus in Cosel werden gescheiden
van hun gezinnen en hun vrienden,

waren drie Beekenaren: Leo Benedik
(40 jaar), Prins Mauritslaan 67, Karel van
der Horst (15 jaar), Professor
Spronckpark 4, en Silvain Wolf (39 jaar),
geboren in Beek, maar gedeporteerd
vanaf zijn laatste woonadres Steenweg
67 in Sittard. Geen van hen kwam terug.
De Limburgers waren de eersten, maar
niet de enige slachtoffers van de selec-
ties in Cosel. Na hen werden nog bijna
tienduizend mannen uit Nederland,
België en Frankrijk op hetzelfde station-
netje uit de trein gehaald.
De jongste van de Limburgers die in
Cosel werd geselecteerd, was de
Beekse tiener Karel van der Horst. Wij
weten niet wat er met hem is gebeurd en
hoe hij is vermoord. Wij kunnen geen
getuigenis van hem zelf geven. Daarom,
als eerbetoon aan Karel en al die duizen-
den anderen, geven wij het na-oor-
logse getuigenis van een jongen
die tien maanden ouder was dan
Karel en die bij de kleine groep be-
hoorde, die de oorlog wel heeft
overleefd: de juist 16 jaar gewor-

den Israel Rosengarten. Hij
kwam aan in Cosel op 11
september 1942 rond 4 uur
in de nacht:

“Het einde van de rit ge-
beurde abrupt. Laat in de
nacht, rond vier uur, remde
de trein opeens, piepend,
erg luidruchtig. In het don-
ker schrok ik wakker. ‘Alle
Männer raus!!’, werd er ge-
roepen, ‘Alle Männer raus!!

Alle Männer raus!!’. SS’ers stommelden
onze wagon in. Ze overrompelden ons.
Ze grepen ons bij onze schouders en
rukten ons naar buiten. […] Ze vorderen
dus de mannen op, flitste het door mij
heen. Maar ik? 
Was ik zelf eigenlijk een man? Moest ik
met ze mee? Of was ik nog een kind? Ik
had geen tijd om hierover na te denken, ik
greep naar mijn spullen en liet me onder
klappen en stoten met de anderen mee-
gaan. Nog helemaal verward sukkelde ik
naar buiten. Van het ene moment op het
andere, zo realiseerde ik mij, terwijl ik tus-
sen deze opgegroeide personen op het
perron kwam te staan, was ik iemand an-
ders geworden: voorgoed een volwasse-
ne. Ik was nog maar zestien, maar ik kon
niet meer terug. […] Wij werden in rijen bij
elkaar gedreven. […] Ze liepen om ons
heen met honden: grote, indrukwekkende
herdershonden die speciaal voor dit soort
werk waren afgericht.”

Cosel: uit de trein gehaald

Karel van der Horst met zijn moeder en zijn zusje Clara

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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De geschiedenis van de transporten van
Joden naar Cosel en de vele duizenden
slachtoffers is nooit uitvoerig verteld.
Niemand, ook historici niet, konden er
informatie over geven. Men wist zelfs
niet waar het station was, waar deze
dramatische gebeurtenissen hadden
plaatsgevonden. Wij zijn erin geslaagd
deze plek terug te vinden. 
In 2016 heeft de Stichting Gedenkteken
Jodentransporten naar Cosel, onder
voorzitterschap van Ralf Krewinkel,
oud-burgemeester van Beek, daar een
indrukwekkend monument kunnen
onthullen in aanwezigheid van veel na-
bestaanden van de slachtoffers.

Jaarlijks herdenken wij daar de doden,
wanneer wij Cosel bezoeken met een
groep tijdens onze wetenschappelijke
herdenkingsreizen. 
Wij noemen ook jaarlijks de namen van
onze dorpsgenoten Silvain, Leo en Karel
en zeggen op Joodse wijze Kaddish
voor hen. En nu, in april 2020, verschijnt

ons boek ‘Tussenstation Cosel’.
Het boek geeft de tienduizend mannen
een gezicht en een geschiedenis, waar
zij recht op hebben. Het wetenschappe-
lijk onderzoek is door ons uitgevoerd op
verzoek van de Stichting Gedenkteken
Jodentransporten naar Cosel.

Annelies en Herman van Rens,
Holocaust Informatie Centrum Limburg,
www.holocaustlimburg.nl

Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek

Dodenherdenking  
4 mei 2020 
in Beek
gaat niet door. 

De Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek
had op 4 mei 2020 weer
een stijlvolle gezamenlijke
herdenking van de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en de
Holocaust voor ogen. Een virus stak
een spaak in het wiel. De openbare
bijeenkomst gaat niet door.

Toch wil de Stichting de herdenking in
2020 niet ongemerkt laten voorbijgaan.
Zij denkt na over een alternatief. 
Het stilstaan bij de oorlog is te 
belangrijk voor ons allen en voor onze
democratische samenleving. De
Stichting zal de mensen in Beek infor-
meren via de pers en via de website
en facebook van de gemeente Beek.

Op 4 mei kunt u ook zelf stilstaan bij
het monument bij de Martinuskerk, 
bij het Joods monument op de hoek
van de Burgemeester Janssenstraat
en de Raadhuisstraat of bij het
‘Zigeunermonument’ in de Stegen. 
U kunt uw waardering voor het feit
dat u al 75 jaar leeft in vrijheid en
menselijkheid tonen door middel van
een bloem voor mensen die dat 
voorrecht niet kregen.

Namens de Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek

Jos Eggen, voorzitter
Roy Göttgens, secretaris

Het monument op het perron van het station van Cosel, waar de mensen uit de trein werden gehaald

Veel Limburgse mannen bezweken tijdens werk in het dwangarbeidskamp Spytkowitz.
Wij weten niet of daar mannen uit Beek bij waren. De doden werden begraven in een anoniem

massagraf op de nu verwaarloosde nabije Joodse begraafplaats in het stadje Zator.

Paardenvoeders en strooisels 
Verse voederwortelen
Huisdierenvoeders en benodigdheden
Tuinzaden
Pootaardappelen los verkrijgbaar
Bakproducten en stroop
Werkschoenen en werkkleding

Tankstation 24 uur per dag geopend

St. Catharinastraat 4
6235 BE  Ulestraten
Tel. 043 - 364 22 02
www.boerenbondulestraten.nl

Openingstijden:
ma. - vr. :  8.00 - 17.30 uur
zaterdag:  8.00 - 16.00 uur
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Gevestigd 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.

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.

Op veler verzoek gaan we elke maand een tussendoortje plaatsen.
De opdracht is simpel: los de puzzel op en stuur alleen de zin in naar Nuutsbaeker@gmail.com

Net zoals bij de foute foto trekken we in december één winnaar uit alle goede inzendingen en hij/zij ontvangt dan een
leuk presentje. Veel plezier en als tip geef ik u mee: Google is uw beste vriend.

Noteer de laatste letter van elk antwoord.

1. Stad van Aladdin en Jasmine? 
2. Vroeger noemde het men een Joetje? 
3. Franse slak, lekker met knoflookboter? 
4. Dit vel je over iemand? 
5. 2e dochter van koningin Juliana? 
6. Bekend van zijn Glasnost en Perestrojka? 
7. Uit deze stad kwam Da Vinci? 
8. Oudedagsvoorziening? 
9. Het groene broertje van de bloemkool? 
10. Eiland met een Turks en Grieks deel? 
11. Voornaam van voormalig president Obama? 
12. Korte naam voor San Francisco? 
13. Win je een Academy Award, dan win je een … ? 
14. Opwaartse stoot in de bokssport? 
15. Cairo is de hoofdstad van dit land? 
16. Deze Schans trekt jaarlijks miljoenen toeristen? 

17. Eenheid van gewicht van edelstenen? 
18. Toespraak tijdens een diner/bruiloft? 
19. Hij reisde om de wereld in 80 dagen? 
20. Je kunt hiermee omhoog en omlaag gaan? 
21. Land van de cheddar en de fish en chips? 
22. Internationale keten van megabioscopen? 
23. In het oude Rome was dit de 6de maand? 
24. Hij zong Kedeng kedeng, kedeng, kedeng? 
25. Een lekker …  Joppie, oorlog, kapsalon? 
26. Rookwaar in een slachtofferrol? 
27. De sport van Dick Jaspers? 
28. De drie grootste roddelbladen: Story, Weekend en … ? 
29. Mythologisch verhaal, fabel, fictie? 
30. De gezusters Myra en Martha …? 
31. De achternaam van een macabere familie, met o.a.

Gomez en Morticia? 
32. Zeg je Tigris, zeg je ook? 

TUSSENDOORTJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl

IVN Spau-BeekIVN en corona-maatregelen  
IVN Activiteiten.
Kruidenexcursie op woensdag 15 met IVN Spau-Beek komt te vervallen.

Zoals iedereen heeft ook IVN te maken met de corona-maatregelen. We zullen de overheidsmaatregelen en adviezen
blijven volgen. Fysieke activiteiten met meerdere mensen zullen voorlopig niet of zeer beperkt plaatsvinden. 

Raadpleeg voor activiteiten  de website IVNSPAUBEEK.NL

opent haar eerste zonnestroominstallatie

Per 1 april is de eerste zonnestroominstallatie van de Beekse Energie Coöperatie operationeel. Op de loods van
Grondverzetbedrijf Keulers in Groot Genhout ligt een zonnestroom-systeem van 550 panelen genoeg om 
45 huizen van stroom te voorzien. Het kostte anderhalf jaar aan voorbereiding maar nu is er het trotse resultaat!
De installatie zou feestelijk in gebruik worden genomen door de deputé van Energiebeleid van de provincie
Limburg Mevrouw Carla Brugmans, maar dat feestje kon door de Corona-crisis niet doorgaan. De provincie heeft
door middel van een subsidie, waarmee voorbereidingskosten konden worden gedekt, er flink aan bijgedragen
dat deze installatie er gekomen is. 

De Beekse Energie Coöperatie is een burgerinitiatief en een mooi voorbeeld van Burgerkracht. 
Het bestuur van de coöperatie bestaat uit vrijwilligers. De opbrengsten van de coöperatie vloeien naar de leden
van de coöperatie.  

Het eerste project is  gerealiseerd met de zogenaamde Postcoderoos Regeling. Dat is een door de rijksoverheid
ingestelde regeling waarbij de deelnemers in de coöperatie het belastingaandeel op hun elektriciteitskosten terug
krijgen. Die regeling is door de overheid voor vijftien jaar gegarandeerd. De doelgroep zijn eigenaren en huurders
van huizen die niet op eigen woning zonnepanelen willen of kunnen aanbrengen. Ook kleine bedrijven kunnen
deelnemen.
Inwoners van de kernen met postcode 6191 en de postcode gebieden die daar direct aan grenzen konden mee-
doen. Zo zijn er ook deelnemers uit Elsloo, Geleen en  Schimmert.  43 coöperatieleden hebben geïnvesteerd in
de zonnepanelen. Naast dat zij  de energiebelasting terugkrijgen op hun stroomverbruik delen zij ook in de winst
van de coöperatie. Dat samen levert naar verwachting dit jaar een rendement op van 5 á 6 % op de investering. 

De coöperatie heeft een tweede project in voorbereiding. Geïnteresseerden kunnen zich melden via 
info@beekseenergiecooperatie.nl 
In het klimaatakkoord  is aangegeven dat bij opwekking van duurzame energie aan land 50% lokaal  eigendom
zou moeten zijn. Het initiatief van de Beekse Energie Coöperatie is een prachtig voorbeeld hoe dat zou kunnen.

Meer informatie is te vinden op www.beekseenergiecooperatie.nl

beekseenergiecoöperatie
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“Als je het voor jezelf doet, ben je een l*l”.
Dat zijn de eerste woorden waarmee
Coen van Veenendaal, initiatiefnemer
van Alpe d’HuZes“ steevast zijn presen-
taties begint. “Opgeven is geen optie”,
“Niemand meer dood aan kanker” en 
”A life changing experience” zijn in de
loop der jaren de slogans geworden. 
Alpe d’HuZes. Veel Nederlanders gaan
naar Alpe d’Huez om met het beklimmen
van de berg geld in te zamelen voor 
onderzoek naar kanker, ook uit onze
gemeente: Michael Smits van team
“Smitties up the Moutain”, Jack
Broekhoven van “Team60plus” en
Roland Willems van “Team Educatie”.

Wat hen bindt zijn zaken als: onmacht
omzetten in kracht, verbroedering, 
onbaatzuchtigheid, commitment en 
herkenning. Een verhaal dat je niet aan
de grote klok hangt, namelijk je eigen

ervaring met de ziekte kanker. Of dat nu
heel dichtbij komt of verder van je af
staat. Deze vreselijke ziekte, die één op
de twee mannen en één op de drie
vrouwen treft, kan ook verbinden. 
“Het is jij of ik”, zegt Roland, ”en ik ga
voor jou de berg op. Wat doe jij voor
mij? Ik weet dat je achter me staat maar
wil je me dan ook (financieel) steunen?”

Bij onze drie dorpsgenoten lopen 
ervaring en onervarenheid dooreen. 

Michael gaat, samen met zijn vader
Rien, voor zijn eerste deelname. 

Zijn moeder kreeg enkele jaren geleden
de diagnose longkanker. Aanvankelijk
leken de behandelingen aan te slaan.
Op Oudjaarsdag 2018 kregen zij te
horen dat de ziekte terug was en begon
een nieuw jaar met het wederom 

Spaubeek goes Alpe d’HuZes

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

aangaan van de strijd. Michael kende
het evenement Alpe d’HuZes van hun
toenmalige achterburen die voor hun
dochter de berg hebben bedwongen.
Dat leek hem en zijn vader een mooie
manier om hun bijdrage, al wandelend,
te leveren. “Kanker is van invloed op de
hele familie, niet enkel op de patiënt
zelf. Je moet het, hoe dan ook, een
plaats geven. Als het moet ga ik die
berg kruipend op.” Zover zal het wel
niet komen, maar de vastberadenheid
spreekt boekdelen. Ze zijn fiks aan het
trainen in de Limburgse heuvels. 
Ook vader Rien denkt er zo over. Ze zijn
met zijn tweeën en hun motto is “still
going strong”. Ze staan verbaasd over
de vele blijken van medeleven en on-
dersteuning. Rien zal zelfs zijn collega’s
verzoeken een geldelijke bijdrage te 
leveren als hij over een maand met pen-
sioen gaat. Dat de hele familie meeleeft
bewijst ook zevenjarige zoon Xavi die
met flyers langs de deuren gaat en
zeker ook zijn school in Genhout zal
mobiliseren.
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9

Jack Broekhoven gaat in juni voor
de tweede keer naar de Alpe. 

“In 2009 overleed mijn enige zus Mia
aan de gevolgen van slokdarmkanker.
Dat was een hele klap, gezien de zeer
hechte band die wij met elkaar hadden.
Deze ervaring van ziekte en overlijden
was zeer ingrijpend voor mij. Om mijn
gevoel van onmacht een plaats te
geven,  heb  ik in 2012  aan Alpe
d’HuZes  deelgenomen met een team
van mijn toenmalige werkgever APG.
We hebben kunnen zorgen voor een 
financiële bijdrage van ongeveer 
€ 53.000. Dat was een enorm fijn 
gevoel. Ook de saamhorigheid in
Frankrijk tijdens het evenement zelf,
was zeer indrukwekkend.
Met recht “ A life changing experience”.
En Jack besloot aldaar dat het niet bij
die ene keer zou blijven. In de loop der
tijd zijn er meerdere dierbaren van hem
getroffen door kanker. 

“Voor Mia en alle mensen die 
getroffen zijn, maar zeer zeker ook
om de gevolgen van kanker voor
onze huidige en komende genera-
ties terug te dringen.” Dit keer met
een klein team bestaande uit drie
personen.  Karel Mom, ex-collega
en fietsmaatje, gaat mee en ook
zijn broer Ton. Karel was er ook bij
in 2012 in Team APG. Dit keer
onder  de naam: “Team60Plus”.
“Ja, klopt we zijn alle drie de leef-
tijd van zestig jaar gepasseerd. 
Op 4 juni a.s.  wordt er door 5.000
mensen gefietst en gewandeld op
Alpe d’Huez”. Duizend vrijwilli-
gers (!) en de steun van een groot
aantal bedrijven maakt dit evene-
ment mogelijk. 
De gehele organisatie van 
Alpe d’HuZes wordt gerund 
door professionals die zich als
vrijwilliger inzetten. 

Van logistiek, catering, medisch tot
communicatie, educatie en bestuur.  
Zo kunnen alle donaties volledig naar
het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. 
Maar fietsen of wandelen op 4 juni is 
eigenlijk bijzaak. Het gaat om het bij 
elkaar brengen van geld om onderzoek
te blijven financieren.
Dit jaar zal de Stichting Alpe d’HuZes
voor de vijftiende keer dit evenement
organiseren en wederom een mooi 
bij elkaar brengen. De strijd gaat door
totdat het doel bereikt is:  “Niemand
meer dood aan kanker. Daarvoor ga ik
me inzetten.  O ja, en dat fietsen …
Natuurlijk bereid ik me daar ook op voor.
Ik wil minimaal drie keer die berg op en
als het lichaam het toelaat misschien
meer. Onder het alom bekende motto
van Alpe d’HuZes:  
OPGEVEN  IS GEEN OPTIE”.

Lees verder op pagina 11

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!
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In memoriam 

Hub Augustus

(oud redactie-lid 1974-2010)

We hebben  afscheid moeten nemen van een van onze
oud-redacteuren van het Beeker maandblad de
Nuutsbaeker. 

Vanaf het begin in 1974 werkte hij mee aan verspreiding
van het Beeker nieuws. Hub was als leider  van de 
scouting Beek nauw verbonden met de jeugd  en 
verzorgde dan ook de redactionele artikelen  over het
jongerenwerk. Hub heeft 36 jaar de lezers van de
Nuutsbaeker op de hoogte gehouden van nieuws in de
categorie jeugd- en jongerenwerk.
Zijn punctualiteit zorgde ervoor dat de verslagen en
vooral interviews dermate correct en volledig waren, dat
ze meteen gepubliceerd konden worden. 

Hij bracht als een van de jongste medewerkers steeds 
opmerkelijke vernieuwende ideeën op de redactie-
vergaderingen bij het samenstellen van de nieuwe 
editie.

In de beginjaren van de Nuutsbaeker werd summier 
fotomateriaal gebruikt dat verzorgd werd door 
Rob Holthuis. Later werd meer en meer gebruikgemaakt
van fotomateriaal en werd Hub in 1999 vaste fotograaf
om de diverse artkelen te verfraaien.

In 2010 droeg Hub het stokje over aan zijn opvolger.

Hub bedankt dat we als vriend en collega met jou
hebben samengewerkt en bedankt wat je voor 
Beek hebt gedaan.

Redactie en bestuur Nuutsbaeker

• 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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Roland Willems vertrekt op 31 mei
voor zijn achtste Alpe d’HuZes. 

Samen met zijn vrouw Marianna heeft
hij de berg al veertien keer bedwongen.
Dat wil zeggen: 14 x 14 kilometer met
een stijgingspercentage van 11/12%
aan de voet van de berg tot 7/8% op de
top, 21 bochten. Het verschil in hoogte-
meters is ongeveer 1100 meter. 
“Vreemden worden vrienden, vrienden
voor het leven. Het is als Kerstmis en
Pasen in één week; je verjaardag en 
vaderdag op één dag en dat zeven
dagen lang. Eén groot feest van liefde,
saamhorigheid en zorgzaamheid. 
Met een lach en een traan. Het is over-
donderend. Er valt geen onvertogen
woord en iedereen staat voor iedereen
klaar. Onbaatzuchtig. Je helpt elkaar,
ongevraagd. Je bent er namelijk trots

op een Alpe d’HuZesser te zijn.
Dat is een eretitel die je krijgt en die je
verdient. Je bent er meer voor de ander
dan voor jezelf. En daar haal je tenslotte
de grootste voldoening uit.”
Enkele jaren geleden begonnen
Marianna en Roland als leerkrachten
met het geven van huiswerkbegeleiding:
anderen faciliteren. “Kinderen krijgen
niet zomaar vrij om op de Alpe hun 
bijdrage te leveren. Ouders moeten 

buitengewoon verlof aanvragen en het
is een subjectief besluit
van de directeur van de
school om dit verlof te
verlenen. Daar waar de
een zeer soepel is, is de
ander heel stug. Om de
stugge directeur over de
streep te trekken bieden
we de begeleiding aan.
We helpen de kinderen,
kijken hun werk na,
schrijven een leuk be-
richtje voor de leerkracht
en assisteren bij het
maken van bv. een 
presentatie. We zijn er
namelijk van overtuigd

dat kinderen in één week Alpe d’HuZes
meer leren dan op school. Denk maar
eens aan goed burgerschap, jezelf weg-
cijferen, vrijwilligerswerk doen, enz.”

Dit jaar zullen Marianna en Roland niet
meer zelf de berg oplopen (en misschien
toch ook weer wel, maar dan buiten het
officiële programma om). 
Zij zijn de leiders van een nieuw team
binnen de Alpe d’HuZes-familie: Team
Educatie. Zij zullen, met een heel team
van leerkrachten, educatieve activiteiten
gaan verzorgen, zowel die week in
Frankrijk, als door het jaar door in
Nederland. 

Roland Willems

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    

  

Wilt u onze dorpsgenoten steunen? 

Dat kan via hun persoonlijke actiepagina’s:
Michael: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/MichaelSmits
Jack: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/jackbroekhoven

Wilt u Team Educatie steunen (bv met een financiële donatie of met (educatief)
materiaal, kunt u contact opnemen via: huiswerkbegeleiding@alpe-dhuzes.nl
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40PlusRelatie & 60PlusRelatie
Rijksweg Centrum 66

Geleen tel. 046 - 2031566

Lindsy Gabriel

Speciaal voor singles 
vanaf 40 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie. 

www.40plusrelatie.nl

RelatiePlus
Single, maar liever samen!

RelatiePlus6
Wij vinden voor jou een partner!

Speciaal voor singles 
vanaf 60 jaar op zoek 

naar een serieuze relatie. 

www.60plusrelatie.nl

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE LIEFDE?
Ben jij op zoek naar een nieuwe liefde, kom jij je nieuwe liefde maar niet tegen of
ben jij het online daten ook zo moe?

Kies dan voor professionele relatiebemiddeling bij jou in de regio!

40PlusRelatie Limburg is onderscheidend & succesvol door:

- Persoonlijk & betrokken
- Vaste consulente in en uit de regio
- Fysiek kantoor in Geleen
- Discretie & privacy
- Groot singles bestand met serieuze en betrouwbare singles
- Betrouwbaar door een screening en intakeproces
- Het organiseren van single evenementen & workshops
- Persoonlijke begeleiding door een singlecoach
- Het grootste relatiebureau van Nederland met meer dan 15 jaar ervaring

Graag nodig ik je uit, om te samen te bekijken wat ik voor jou kan betekenen!

Iedere eerste zaterdag van de maand ben je van harte welkom op onze
inloopmiddag tussen 13.00 en 16.00. Wij vertellen je dan graag alles over
relatiebemiddeling en onze single evenementen in Limburg!
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Toen was geluk heel gewoon

“Buiten huilt de wind om het
huis, maar de kachel staat te
snorren op…” Gerard Cox schreef
deze Nederlandse woorden op
een nummer van Gilbert 
O’Sullivan (Alone again, naturally)
uit 1972. De titel van het lied is
“1948” en handelt over twee
mensen die verhalen van hun
eenvoudige, maar wel gelukkige
kinderjaren, zeg maar de warme
herinnering aan datgene wat ooit
geweest is. Het verstilde geluk.
Buiten heeft de wind om het huis
gehuild. Ciara en Dennis hebben
ons dorpje van katoen gegeven.
Gevolg van klimaatverandering en
het hebben van een stikstof-
probleem? Ik zou het niet weten. 

Kijkend naar de verre geschiedenis
blijkt dat het weer wel vaker
gekke dingen doet. En is het niet
zo dat ons kikkerlandje ooit op
de hoogte van Sardinië heeft 
gelegen? Moet ik me zorgen
maken over een stikstofprobleem
dat over enkele kilometers bij de
Duitse grens schijnbaar ophoudt
te bestaan? 
Waar ik me wel zorgen over wíl
maken is dat ik deze wereld op
een goede manier wil overdragen
aan mijn (klein)kinderen.

In mijn kinderjaren (niet in 1948,
maar wel in de sixties) speelden
we lekker buiten, in de sneeuw.

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

Metershoge sneeuw waar we in 
ravotten, sneeuwhutten bouwden
met enkel een dikke wollen trui aan
en een sjaal om onze nek. De 
wollen wanten hielden je handen
een beetje warm, maar waren een
regelrechte belemmering bij het
maken van sneeuwballen. 
De sneeuw kleefde nog zo lekker
en de glijbanen waren gladder dan
ooit te voren. Ja, toen was geluk
nog heel gewoon. Als je naar 
binnen werd geroepen, rode kleur
op de wangen en met blauwe 
voeten, deed je je natte kleren uit
in de kelder of in de gang en had
moeder een kop echte warme 
chocolademelk klaar staan. Daar
kikkerde je van op, om meteen
daarna in de “buut” te gaan waar
je ledematen prikkelden van het
heerlijke warme water (waar eerst
je broer al ingezeten had). 
Mensen zijn altijd op
zoek naar geluk. En dan
kom je al vlug uit bij
het feit dat vroeger
alles beter was. Of dat
inderdaad zo was?? 
Het fijne was dat je je
als kind gelukkig nog
nergens zorgen over
hoefde te maken. 
Je ging naar school, 
dat was je taak en 
verder kon je spelen
(de keuze- en prestatie-
stress van onze huidige
jeugd was nog niet aan de orde). 
Maar, beste lezer, geluk zit hem
niet in de grote zaken, maar in de
kleine dingen. In de zaken om je
heen en in jezelf. 
Ook hier geldt: je gaat het pas 
ervaren als je het ziet. 
Het hebben van nauwelijks winter
impliceert dat de natuur veel 
vroeger is dan vroeger. 
De sneeuwklokjes zijn al lang 
uitgebloeid met Kerstmis en vóór
carnaval staken de lenteboden als

narcissen, madeliefjes en krokussen
hun kopjes al boven de aarde uit.
En als je goed luistert kun je 
’s ochtends al heel vroeg het 
roodborstje de nieuwe dag horen
verwelkomen. Als ik met Paddy aan
de wandel ben voel ik reeds de
warme zon, die steeds krachtiger
wordt, op mijn huid stralen. Met
een lichte bries om de oren wandel
ik op het plateau, door de bossen
en over de landweggetjes en voel
me gelukkig. Tijd om adem te
halen. “En langs het tuinpad van
mijn vader..”, zong Wim Zonneveld,
“… ik was een kind hoe kon ik
weten, dat dat voorgoed voorbij
zou gaan”. 
De seizoenen gaan voorbij en 
iedere tijd heeft het recht er het
beste van te maken. Zet uw ogen
wijds open en geniet maar lekker
van al het moois om ons heen. 

We hebben er tenslotte genoeg van
en het kijken ernaar is niet aan 
belasting onderhevig. Het is nog
gratis. 
Het lied van Gerard Cox eindigt met
het terugkijken op een kolenkit en
de stoep waarop geknikkerd werd. 

En gezelligheid, bij de waxine-
lichtjes van Verkade. Ik wens u heel
veel waxinelichtjes-momenten toe!

Roland Willems
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Na 65 jaar valt het doek voor deze Beekse 
vereniging als Drumfanfare.

Het ledenbestand is op dit moment klein, waardoor het
bestaansrecht als drumfanfare ophoudt. 
Dit was geen makkelijke beslissing, maar wel een 
onoverkomelijke.

Drumfanfare Irene/

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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Met onze leden zijn wij in gesprek gegaan welke weg wij 
verder willen gaan bewandelen, en momenteel worden de
mogelijkheden bekeken in welke vorm wij onze nieuwe 
vereniging  gaan vormgeven.
De tijden veranderen, men heeft geen zin meer in de 
verplichtingen die een lidmaatschap met zich meebrengt.
In de afgelopen  65 jaar
heeft de vereniging prachtige
optredens verzorgd in 
binnen- en buitenland, deel-
names aan internationale
concoursen en WMC’s 
meegemaakt.
Hierbij zijn ook de nodige
prijzen meegenomen naar
het Beekse, waar wij 
uiteraard super trots op zijn.

Door de jaren heen zijn er
honderden mensen voor een
kortere of langere tijd lid 
geweest van de “auwt iezer
band”, het latere Drumband
Irene, T.S.M.K. Lucia of de
Irene/Lucia combinatie die
ontstond in 2001. 

Eén daarvan is Piet Caanen.
Hij staat op de allereerste
officiële foto uit 1954 en 
op de allerlaatste officiële
foto die genomen is 
voorafgaand aan de
Carnavalsoptocht in Beek
op 24 februari jl.

Namens Piet en alle andere leden die tot het laatste gebleven
zijn, willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan
ook heeft bijgedragen aan de fantastische herinneringen. 

Namens bestuur en leden Drumfanfare Irene/Lucia Beek.

/ Lucia slaat een nieuwe weg in!

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

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

MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN wo. t/m zo. open van 12.00 uur tot 21.00 uur

NIEUW: BROODJES SERVICE
Wij doen ook thuisbezorgen via thuisbezorgd.nl
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De foute foto van Loe

Oplossing van de februari editie:
Waar: Printhagen Genhout

Wat is er fout: In het midden ontbreekt een bankje.

Correcte inzenders: 

Netty van den Molengraaf, Mia Drummen, Marianne Schwachöfer, Jolande Busio,
Rezie van Geneijgen, Tiny Jetten, Jo Nijsten, Wim Kempener, Wim Dormans,

Jean Vroomen, Paula Feron, Harrie Huveneers, Elly Meevis, José Jansen, Jean Kengen, Eva Teneij en Ray Willems. 

Bovenstaand wederom een “foute” foto.
Onze vraag: Wat ontbreekt op deze foto? (en ja, hij is deze keer best pittig) 

Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com en we vermelden u in de
volgende uitgave. In december trekken we uit alle goede inzendingen weer een naam en de gelukkige winnaar ontvangt

een leuk presentje.

Gezondheid Energie Wel-Zijn
Heb je voldoende energie om je wensen te volgen?

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

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

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

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

www.natuurgeneeskunde-beek.nl

Natuurgeneeskundige

Greetje Heus
E.E.N.® therapeut

Lid beroepsvereniging VBAG
en

koepelorganisatie RBCZ
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Reactie foto Wie kent Wie februari 2020

- De foto is gemaakt op 24-3-1968 (het vermelde jaartal
is onjuist) inderdaad voor het vertrek naar de optocht in
Maaseik. De groep heeft meegelopen in de optocht van
Beek op 26-2-1968.

- Enkele dames:

1e rij knielend v.l.n.r.: 1e: Mevrouw “Berbke” Welzen,
3e: Marij Cuijpers-Nijsten, 4e: Truus Krebbeks-Janssen
“van de drukkerij”, 5e: Marian Franssen

2e rij staand v.l.n.r.:  2e: Mevrouw Tiny Boss,  
8e: Mevrouw Thijhuis, 10e: Mevrouw Mia Schaap,

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto?
Wat we weten: Sportverenigingen..................?

Op de foto staan: v.l.n.r.: Piet Franciscus, Lei Hahn, Cris Luijten, Jo Beckers, Marcel Loosveld,
Willy Venhovens, Cor Frissen, Vic Hermans, Burgemeester van Goethem, Nelis, Hub Hox

Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep 
bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl

  Wie  kent  Wie Aflevering 164
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Evenementenrooster 
2020

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
3 december Kinder knutsel activiteit: Sinterklaas vanaf 4 jaar in Oude Pastorie. 

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie  of via Facebook.
5 december Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
5 december Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
8 december GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
13 december Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
13 december Jaarlijkse kerstmarkt van Gemengd Koor Neerbeek in het 

gemeenschapshuis te Neerbeek van 10.45-17.00 uur. Gratis entree.
16 december Kinder knutsel activiteit: Kerstmis vanaf 4 jaar in Oude Pastorie. 

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie  of via Facebook.
19 december  Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Brasserie 

‘De Poort’, Burg. Janssenstraat. Aanvang 20.00 uur 
19 december Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek in het Gemeenschapshuis te 

Neerbeek. m.m.v gospelkoor Gioia. Entree: vrije gave       
20 december Vriendenviering Sint-Hubertuskerk, 9.30 uur,  Emotion, Elsloo

Evenementen onder voorbehoud dit i.v.m. het coronavirus
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.
22, 23, 24 mei Antiek aan huis bij Victorian House Antiques & Art in Spaubeek

van 11.00 tot 17.00 uur.
23 mei    Concert Mannenkoor Beeker Liedertafel met Mannenkoor Harmonie 

Lindenholzhausen en jazz zangeres Renée Steenvoorden in de 
St. Hubertuskerk te Genhout. Aanvang 20.00 uur.

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
7 juni      Mannenkoor Beeker Liedertafel biedt een muzikaal cadeautje aan in de

vorm van een luchtig concert samen met Isabelle Jennes, de winnares van
het Tiener LVK 2020. Locatie Woonzorgcentrum Franciscus. Aanvang 
14.30 uur. Alleen toegang met een entreekaart i.v.m. de beperkte ruimte.

14 juni Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
14 juni Zeskamp, georganiseerd door CV de Kwakkerte. 

Locatie: speeltuin de Kabouter in Spaubeek
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
21 juni Straatkermis Keulsteeg Neerbeek van 13.30 tot 19.00 uur
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
10 juli    Concert Mannenkoor Beeker Liedertafel met universiteitskoor Tuks 

Camerata uit Pretoria, Zuid-Afrika in de St. Martinuskerk, Beek. 20.00 uur
12 juli Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
9 augustus Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
22 augustus Rock- en coverband Fenix (meer info volgt)
23 augustus Preuve in & van Genhout (meer info volgt)
29 augustus Kelderzoldermarkt vanaf 8.00 uur rond de Molenstraat in Beek.
10 t/m 14 aug. KinderVakantieWerk Beek
5 september Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
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Meer informatie vindt u ook op:

www.rijksoverheid.nl/corona

www.rivm.nl

www.ggd-zl.nl

www.vrzl.nl 

De gemeente Beek roept u op om alle maatregelen op te volgen. 

Let goed op onze ouderen en mensen met een verzwakte gezondheid. 

Wij wensen alle Beekenaren, hun vrienden en familie sterkte toe de komende tijd. 

Wees elkaar tot steun.   

Maatregelen gemeente Beek tegen coronavirus
De gemeente Beek volgt de landelijke richtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus
te voorkomen. Deze maatregelen kunnen snel veranderen en gaan vermoedelijk lang duren. 
Om u op de hoogte te houden van zowel de landelijke maatregelen als de gevolgen voor de 
dienstverlening van de gemeente verwijzen we u naar onze website: www.gemeentebeek.nl
en onze facebookpagina.
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222

F 046 - 43 77 757

www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/gembeek

Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag 

(17.00 tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten 

gebruik gemaakt worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, 

rijbewijzen, uittreksels, gezondheidsverklaringen, gehandicapten-

parkeerkaart, verklaring omtrent gedrag en leerlingenvervoer.
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Het verlies van een partner is vaak een schokkende erva-

ring. Het heeft gevolgen voor uw binnen- en buitenkant. De

genezing kan veel tijd vergen. Gun uzelf die tijd. Vlak na

het verlies bent u met alle energie die u kunt opbrengen

niet met uzelf bezig, maar met de extra pijn van de vragen: 

• heb ik het goed gedaan?

• had ik toen niet dit en dat moeten doen?

• ben ik niet te ongeduldig geweest?

• heb ik hem / haar niet teveel alleen gelaten?

Maar ook met het gemis van het samen een kopje koffie

drinken, het samen overleggen over zaken, het samen lachen

om situaties, het vertellen over hoe de dag is geweest.

De grote wereld waarin elke dag van alles gebeurt is 

teruggebracht tot de bank of stoel waarop u nu zit. 

Rouwen kan een gevoel oproepen van ultieme hulpeloos-

heid en eenzaamheid.

In deze omstandig-

heden kan het praten

met lotgenoten kan 

helpend zijn. Daarom organiseert Partners in Welzijn

samen met het Toon Hermanshuis gespreksgroepen

voor mensen van 55 jaar en ouder die, een half jaar of

langer geleden, hun partner zijn verloren. 

De bijeenkomsten worden in het Toon Hermanshuis in

Sittard gehouden, Paardestraat 31.

De  groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. 

Het zijn tien bijeenkomsten, die steeds twee uur duren. 

De kosten voor de bijeenkomsten bedragen in totaal 

€ 25,-.

U kunt zich aanmelden bij: 

Partners in Welzijn; Leo Hellewig; tel: 046-4575700;

email: leo.hellewig@piw.nl 

Leven na partnerverlies: 
PIW organiseert lotgenotencontact 
Het sterven van een partner geeft een leeg gevoel;
Je voelt je zo verlaten zo droef en zonder doel.
Maar toch eens zal je merken dat het verdriet verdwijnt;
En dat herinneringen komen, herinneringen aan een fijne tijd.
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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.
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Het Beeks Lokaal Akkoord is een uitwerking van het 

Nationale Sportakkoord dat in 2018 door het ministerie van

VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en het NOC*NSF

werd getekend. In het Beeks Lokaal Akkoord staan 

afspraken tussen de gemeente, verenigingen en maat-

schappelijke partners om tot nog meer lokale samenwerking

en verbinding te komen.

Het Beeks Lokaal Akkoord is bijzonder omdat ook de 

culturele verenigingen vanaf het begin betrokken zijn.

Daarom is het niet alleen een sportakkoord geworden,

maar een akkoord waarin sport, zorg en cultuur elkaar

hebben gevonden en de samenwerking opzoeken. 

De gemeente Beek faciliteert en ondersteunt het Beeks

Lokaal Akkoord. De komende twee jaar worden de 

behoeften, wensen en doelen uit het Beeks Lokaal Akkoord

verder vormgegeven. De gemeente onderschrijft het 

belang van onderlinge samenwerking én het uitwisselen

van kennis en ervaring. 

Bent u benieuwd naar het Beeks Lokaal Akkoord? 

Deze kunt u nalezen op www.gemeentebeek.nl. 

Ruim dertig verenigingen tekenen Beeks Lokaal Akkoord

Ruim dertig Beekse verenigingen en andere partijen hebben op 5 maart in de Oude Pastorie
in Beek het Beeks Lokaal Akkoord ondertekend. 

23
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Mantelzorgwaardering: wat is het?

De gemeente Beek wil met een eenmalige jaarlijkse 

financiële bijdrage van € 100 haar waardering uitspreken

voor de zorg en inzet van mantelzorgers voor zorg aan

mensen die wonen in de gemeente Beek. De financiële

bijdrage kan jaarlijks aangevraagd worden. De mantel-

zorgwaardering voor het jaar 2019 kan tot en met 

30 april 2020 worden ingediend bij de gemeente Beek. 

Heeft u iemand die voor u zorgt en zou u graag willen
dat hij of zij daarvoor een mantelzorgwaardering 
ontvangt?  Dan leest u hieronder hoe dit in zijn werk
gaat.

1. Als de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steun-

punt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek dan heeft u het

aanvraagformulier in de eerste weken van 2020 al auto-

matisch thuis ontvangen. Dit formulier kan tot en met 

30 april 2020 worden ingediend bij de gemeente Beek.

2. Indien de mantelzorger nog niet staat ingeschreven bij

het Steunpunt Mantelzorg, dient deze zich eerst te laten

inschrijven en ontvangt hij of zij daarna een aanvraag-

formulier. 

Inschrijven en/of meer informatie? 

Inschrijven kan via de website 

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

Aanvragen mantelzorgwaardering 2019 
(Indienen kan tot en met 30 april 2020)

Ontvangt u, door ziekte of om andere reden, zorg van iemand uit uw naaste omgeving? Dat kan zorg
zijn van uw echtgeno(o)t(e), uw zoon of dochter of van iemand anders uit uw omgeving. Dan komt deze
persoon wellicht in aanmerking voor een mantelzorgwaardering.
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rechtstreeks contact op te nemen met het steunpunt of bij

een van de wijkteams. Hier kunt u ook terecht voor meer

informatie over deze regeling of hulp bij het invullen van

het aanvraagformulier.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
MFC De Molenberg
Molenstraat 158, 6191 KR Beek

Contactpersoon: Astrid Vermeulen

T 046 - 457 57 00

E-mail: avermeulen@piw.nl

Wijkteams:

Beek, locatie Muziekschool Artamuse Beek

Dr. Stassenstraat 88 in Beek: 

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.

Beek, locatie wijkgebouw de Stegen

Stegen 35 in Beek:

donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Neerbeek, locatie gemeenschapshuis:

Callistusplein 9 in Neerbeek: 

maandag van 10.00 tot 11.00 uur.

Spaubeek, locatie Hoever residentie (Wozoco)

Musschenberg 45, 6176 BE Spaubeek: 

maandag van 10.00 tot 11.00 uur.
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Dit zijn allemaal onderwerpen die met een duur woord tot ‘de

energietransitie’ behoren. De energietransitie omvat eigenlijk

alles wat te maken heeft met het omschakelen van fossiele

brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkolen naar 

duurzame energie.

Het omschakelen naar een gezonde en duurzame omgeving

is een grote uitdaging.  We moeten onze manier van leven

veranderen. Hele woonwijken moeten van het aardgas af en

de energiebehoefte moet duurzaam worden opgewekt.

Complexe puzzel
In Beek zien we de energietransitie als een complexe puzzel

die de komende decennia gelegd moet worden. De Raads-

werkgroep Energietransitie Beek is vorig jaar aan deze 

moeilijke puzzel begonnen. Het eerste onderwerp waarover

de raadswerkgroep zich nu buigt, is het verduurzamen van de

Beekse elektriciteitsbehoefte.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opstellen van een

concept Omgevingsbeleid voor zonneparken. De gemeente

zet in op de ontwikkeling van grootschalige Zonneparken

omdat op daken en gevels onvoldoende ruimte is en 

windmolens zijn geen optie met een luchthaven in de buurt.

Uw mening telt
Het mogelijk maken van grootschalige zonneparken is echter

nieuw voor de gemeente Beek. Bij het opstellen van een 

dergelijk plan is alle kennis, ervaring en feedback dan ook

meer dan welkom. Daarom zullen we een inwonersbijeen-

komst gehouden zodra de maatregelen tegen het coronavirus

dat toelaten.

Om iedereen toch al kennis te laten maken met de voorzet is

het plan reeds verzonden aan diverse milieuorganisaties, 

omliggende gemeenten, provincie Limburg en netbeheerder

met de vraag om erop te reageren.

Uiteraard is de raadswerkgroep ook nu al benieuwd naar uw

mening. Wij kunnen u ook het genoemde concept via de mail

aan toezenden. Als u een exemplaar wilt ontvangen, stuur

dan een mail aan william.vandewauw@gemeentebeek.nl. 

Eventuele feedback kunt tot 1 mei 2020 mailen naar 

info@gemeentebeek.nl onder vermelding van‘Feedback 

concept Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente

Beek’.

Raadswerkgroep maakt werk van beleid voor de 
ontwikkeling van grootschalige zonneparken en zijn 
benieuwd naar uw mening

In de media wordt vaak geschreven over duurzaamheid en zonder dat je het door hebt, praat je er zelf
ook best vaak over. Zo’n gesprek gaat dan bijvoorbeeld over plastic soep, afval, stikstofproblemen, het
isoleren van je huis, elektrisch rijden, het dichtdraaien van de gaskraan of de aanschaf zonnepanelen.
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Vrijwilligers gezocht voor 
Adelante on Wheels

Op het Sportlandgoed De Haamen in Beek wordt op 

zaterdag 15 augustus door de paracycling vereniging 

Adelante on Wheels voor de derde keer Adelante on

Wheels georganiseerd. 

‘s Middags om 13.30 uur gaan handbikers uit heel 

Nederland op de handbikebaan deelnemen aan een tijdrit.

De wedstrijd die begint op de handbikebaan van het sport-

park en gaat vervolgens door de straten van Neerbeek om

uiteindelijk te finishen op de handbikebaan.

Onder de overkoepelende slogan “Haal het beste

uit jezelf”  vindt dit jaar voor de eerste keer de

‘Kids Triathlon Beek’ plaats, een (h)eerlijke 

sportieve dag voor kinderen en minder valide

sporters.

De organisaties “Adelante on Wheels”, 

Alpe d’HuKids Nederland en de gemeente Beek

(NJOY), IKS, TAS, De Haamen en het basis-

onderwijs organiseren in de ochtenduren een

kindertriatlon (groepen 6, 7 en 8 van het basis-

onderwijs) voor het goede doel. De kinderen

gaan zwemmen, fietsen en lopen voor KWF

Kankerbestrijding. Aansluitend, in de middag-

uren, staat de jaarlijkse handbiketijdrit op het

programma. Het dagprogramma zal omkleed

worden met clinics en stands met activiteiten 

en informatie. 

Het doel van deze dag is de breedtesport een

impuls te geven door op een laagdrempelige,

verantwoorde en leuke manier mensen in 

beweging te brengen. U bent van harte uitgeno-

digd om de toppers van de Adelante on Wheels

Tijdrit en de Kids Triathlon Beek aan te moedigen, 

maar u kunt ook zelf de handen uit de mouwen steken,

want voor deze dag is de organisatie op zoek naar 

vrijwilligers die deze dag tot iets bijzonders willen maken.

Vindt u het leuk om een hand toe te steken en heeft u een

beetje tijd? Stuur dan een e-mail naar Milan Dijkstra van

NJOY, gemeente Beek (milan.dijkstra@gemeentebeek.nl). 

Ook kunt u hier terecht voor meer informatie. 

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.
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In Beek gaan acht senioren- en damesverenigingen 

samenwerken onder de vlag Beek Samen. Doel van de

samenwerking is het activiteitenaanbod voor de leden

uitbreiden. Wethouder Thijs van Es: “Ik ben er trots op

dat verenigingen zo’n mooi samenwerkingsverband zijn

aangaan. Het een prachtig voorbeeld van hoe we in

Beek samenwerken aan  gemeenschappelijke doelen,

zoals de strijd tegen eenzaamheid.” 

Activiteiten

De gezamenlijke activiteitenkalender wordt elk kwartaal

verspreid onder de leden van de aangesloten verenigin-

gen en is te vinden op www.njoybeek.nl/beeksamen. 

Leden kunnen op vertoon van de Beek Samen-Pas, 

die ze via hun vereniging krijgen, deelnemen aan alle

activiteiten op de kalender. Soms zijn hier kosten aan

verbonden, zoals bij busreizen. Voorzitter Theo van 

Mulken: “Geweldig om te zien dat deze verschillende

verenigingen over hun eigen schaduw kunnen heen

stappen om samen meer te kunnen betekenen voor de

Beeker gemeenschap.”

En Beek Samen is goed begonnen, Het samen-

werkingsverband ontving onlangs een cheque van

BEEKFM om nog meer activiteiten te kunnen 

ontwikkelen in de strijd tegen eenzaamheid. 

Aanmelden

Beek Samen bestaat uit Vereniging voor Ouderen 

Neerbeek, Zonnebloem Spaubeek, Seniorenvereniging

/ KBO Beek, Senioren Genhout, Zij-Actief Spaubeek,

GON en het Katholiek Vrouwengilde werken. Bent u nog

geen lid, maar wilt u wel lid worden van een van de 

verenigingen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Contactinformatie en de actuele activiteitenkalender

vindt u op www.njoybeek.nl/beeksamen.

Beek Samen: 
Beekse verenigingen 
bundelen krachten

Samenwerking 
Anytime Fitness, 
Sportlandgoed De Haamen
en Partners in Welzijn

Denkt u er al langer over na om iets te doen voor

uw medemens? Dan is dit het moment! 

Word vrijwilliger bij Partners in Welzijn en krijg een

gratis sportprogramma aangeboden bij 

Anytime Fitness. 

Vanuit de gedachte dat samenwerking tussen 

organisaties in de informele zorg van toegevoegde

waarde is voor kwetsbare burgers hebben 

Partners in Welzijn, Anytime Fitness en Sportland-

goed De Haamen de handen ineen geslagen. 

Partners in Welzijn heeft momenteel een tekort

aan maatjes en wil cliënten aanzetten tot bewegen

en ontmoeten. 

De samenwerking tussen Partners in Welzijn, 

De Haamen en Anytime Fitness zet in op het 

stimuleren van bewegen en ontmoeten en op het

werven van nieuwe vrijwilligers. 

Anytime Fitness gaat zich inspannen om 

vrijwilligers te werven en te behouden voor 

Partners in Welzijn in Beek. Anytime Fitness 

biedt een programma van vijf weken aan waarbij

deelnemers kennismaken met de club, een 

op-maat-gemaakt trainingsschema ontvangen,

toegang krijgen tot de fitness-app en gebruik

mogen maken van groepslessen.

Sportlandgoed de Haamen gaat cliënten van 

Partners in Welzijn die willen bewegingen 

stimuleren om mee te doen aan activiteiten.

Wilt u maatje worden en gebruikmaken van dit

aanbod, neem dan contact op met Partners in

Welzijn Beek: 046 - 4575700. 
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1e Paasdag
gesloten

2e Paasdag geopend
12:00 - 17:00 uur*

AH 

en Lidl 

2e Paasdag 

geopend

9:00 - 18:00 uur

PASEN BIJ 
MAKADO BEEK

*Afh ankelijk van de dan geldende 
maatregelen inzake het coronavirus.
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