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Live long and prosper…

Als ik dit voorwoord schrijf is er nog niet veel veranderd.
Langzaamaan begint de versoepeling, stapje voor stapje. En dat is mooi. 
Ik ben de laatste die daar tegen protesteert. 
Allemaal voor de lichamelijke gezondheid van 17 miljoen mensen. 
Helaas wordt gemakshalve vergeten dat depressies, faillissementen, 
eenzaamheid en verdriet ook bij die 17 miljoen horen. 
“Hou vol!” Tis heel gemakkelijk gezegd als je aan het hoofd van de 
voedselketen staat.
“Ik beloof u …” is ook zo’n gevleugelde uitspraak.

De coronacrisis zal uiteindelijk worden opgelost, maar ik vraag me af wat
het verhoudingspercentage tussen lichamelijke ellende en geestelijke ellende
zal zijn. En ik ben bang dat de mentale kant een stuk hoger zal uitvallen. 

Ga ik over tot de orde van de dag, want volgens de geleerden is dit voor-
woord daarvoor bestemd. U heeft een goedgevuld exemplaar in handen.
Er staan mooie en ontroerende artikelen in. Bijvoorbeeld weer een lekker
lang tussendoortje en deze keer wel een heel bijzondere foute foto. 
Tevens een prachtig artikel van Dianne Schraven, een zeer to the point 
column van onze Roland Willems en nog veel meer. Enjoy!
Sluit ik af, als fervente Trekkie (Star Trek Fan) met een uitspraak van Spock.
“The Needs of the many outweigh the needs of the few”
(vertaald ongeveer: De behoefte van de meerderheid weegt zwaarder dan
de behoefte van de minderheid)

En zoals Mr. Frank Visser zegt: 
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. 

Tot de volgende maand en blijf gezond. 

Christy
Eindredactie

Van de Redactie



3

“Een onderhoudend en ontspannend mu-
ziekprogramma aanbieden aan senioren
en aandacht besteden aan eenzamen in
de samenleving.”

Dat is het idee dat enkele jaren geleden
onder de naam “EEN MUZIKAAL CA-
DEAUTJE” in het leven werd geroepen
door de Stichting Mannenkoor Beeker
Liedertafel.
Voor het realiseren van deze sociaal-
maatschappelijke evenementen is bin-
nen het koor een luchtige samenstelling
geformeerd waarmee deze groep zich
onder de naam MBL - LITE presen-
teert.(Los van het normale concertpro-
gramma van Mannenkoor Beeker
Liedertafel).

Tevens zijn er begunstigers gevonden
die projecten, gericht op “ouderenzorg”
en “eenzaamheid in de samenleving”,
financieel ondersteunen. Hierdoor kunnen deze activiteiten
gratis  aan de doelgroep worden aangeboden.Bij zorginstellin-
gen in de regio Beek is MBL - LITE inmiddels een welkome
gast. In de achterliggende jaren zijn reeds verschillende kerst-
vieringen voor genoemde doelen en concertmiddagen ten be-
hoeve van de regionale Zonnebloem georganiseerd.

Op zondag 7 juni a.s. stond onder de
titel DE VIER JAARGETIJDEN het
eerstvolgende evenement op het pro-
gramma. Een (k)luchtige uitvoering
bestaande uit het beleven van een
Limburgse winter, lente, zomer en
herfst. Tot onze grote spijt moet MBL
- Lite dit optreden annuleren, omdat
door het Coronavirus alle repetities
zijn geannuleerd en WZC Franciscus
tot nader order voor de buitenwereld
is afgesloten. 
Onze doelgroep, die wij met deze uit-
voering een gezellige middag wilden
bezorgen, is nou net de meest kwets-
bare in deze situatie. Over het eventu-
eel doorschuiven van de uitvoering
naar een nieuwe datum hopen wij u te
zijner tijd te kunnen berichten. 
Let wel: uitstel betekent dus niet afstel!

Bij deze wil Mannenkoor Beeker
Liedertafel een welgemeend woord van medeleven betuigen
aan de nabestaanden van de vele slachtoffers die dit ver-
schrikkelijke coronavirus eist. Tevens richten wij een opbeu-
rend woord aan de vele zieken, die er -  dankzij de niet aflaten-
de inzet van de medische zorg en andere vitale diensten -
hopelijk spoedig weer bovenop komen.   

MBL - Lite staat even in de wacht vanwege Corona

Zit je heel ingespannen 1ste Paasdag op je laptop te
turen, want hé…, de Nuutsbaeker gaat toch gewoon
door. Artikelen lezen, goedkeuren, redigeren, printen,
verzamelen etc. Je let niet op je omgeving, hoort niets,
ziet niets en dan ineens …., vliegen er chocolade eitjes
om je oren.
Ik kan u zeggen dat ik me werkelijk te pletter schrok.
Schijnbaar was dat aan mijn blik te zien, want er werd
hartelijk gelachen door twee paashazen die, netjes,
twee meter van me vandaan stonden. 
Ik herkende ze meteen. Mijn maatje Franza Brink en
haar dochter Bellice. 
Deze twee kanjers waren al de hele dag in touw om
overal een beetje vreugde te brengen. Zo maar, voor
iedereen die het kon gebruiken. Het was een warme
dag en mijn respect groeide. Ga er maar eens aan
staan, de hele dag in een dik paashazenpak 
rondhuppelen. Ze waren op diverse plaatsen geweest,
en na de tussenstop bij mij, gingen ze op weg naar
Vivantes. Gewoon om op afstand vrolijk naar de
bewoners te zwaaien. 

In deze rare tijd is zo’n spontaan initiatief meer dan 
geweldig en ik kan alleen maar zeggen:
Chapeau Fran, Chapeau Bel. Jullie maakten mijn hele
dag weer goed.

Christy

Make my day!

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

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

Aardbeien
Kwarktaartje

Bestellen vóór donderdag 8 mei

OP = OP!
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Anne vervaardigt en repareert kunst-
gebitten, past ze aan, voert controles
uit en mensen kunnen altijd bij haar te-
recht voor advies. 

De liefde voor het vak van tandprotheti-
cus is bij Anne al vroeg ontstaan. 
Zij vertelt dat het haar met de paplepel
is ingegoten, gezien zij al van jongs af
aan rondliep in de praktijk van haar
vader Ed Houben. Om tandprotheticus
te worden, heeft Anne een tandtechni-
sche opleiding van 4 jaar gevolgd en
een tandprothetische opleiding van
eveneens 4 jaar. Na 11 jaar in loon-
dienst te hebben gewerkt, besloot Anne
dat het tijd werd om als zelfstandige

aan de slag te gaan. 
Anne miste het persoonlijke aspect
en de zorg voor de patiënt om de
behandeling heen bij de grotere
bedrijven waar zij gewerkt heeft.
Anne geeft aan dat het krijgen
van een kunstgebit een 
ingrijpende behandeling kan zijn
en dat het van belang is dat
mensen zich op hun gemak 
voelen wanneer ze deze 
behandeling ondergaan. 

Om een zo persoonlijk mogelijke
benadering na te streven, beheert

Anne het proces van de prothese
van A tot Z helemaal zelf en 1 op 1.

Zo belt en mailt zij zelf met mensen om
een afspraak in te plannen, behandelt
zij haar cliënten zelf en voert zij ook zelf
het technische werk aan het kunstgebit
uit. 

Deze persoonlijke benadering en het
contact met cliënten zijn wat Anne drijft
in haar werk. Zij vindt het leuk om met
mensen te werken en het leven van
mensen een stukje aangenamer te 
kunnen maken. 
Wanneer mensen problemen ervaren
met hun kunstgebit kan dit hen erg 
belemmeren in het dagelijks leven. 
Als het kunstgebit bijvoorbeeld los zit,
kunnen mensen niet goed eten en 
missen dan ook belangrijke voedings-
stoffen. Ook kan het mensen beletten
om bij sociale gelegenheden te eten,
omdat ze bijvoorbeeld bang zijn dat ze
aangekeken of uitgelachen worden als
hun kunstgebit uitvalt. 
Deze ongemakken wil Anne graag bij
mensen wegnemen en zo het leven
aangenamer voor ze maken. 

Tandprothetische Praktijk Anne Dormans

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

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

Per 1 april 2020 is Tandprothetische
Praktijk Anne Dormans gevestigd in
het nieuwe Medisch Centrum Beek.
Het gebouw waarin de praktijk van
Anne Dormans alsmede andere 
eerstelijnszorg gezeten is, kennen
velen als de “oude MAVO”. 
In de praktijk van Anne kunnen 
mensen, jong en oud, terecht voor
alle zorg omtrent hun kunstgebit.
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Anne had, samen met de andere zorg-
verleners in het Medisch Centrum Beek,
een opening gepland waarbij mensen
uit Beek en omstreken kennis konden
maken met het nieuwe medische 
centrum, maar dit heeft vanwege het
Coronavirus helaas niet kunnen plaats-
vinden. Een eigen praktijk beginnen is
een grote stap en er komt veel bij kij-
ken. Als de opening dan niet kan gaan
als gepland, is dit erg vervelend. 
Toen Anne de praktijk begon, had zij
een lijst gemaakt met kwesties waar zij
tegenaan zou kunnen lopen en waar ze
rekening mee moest houden, maar dat
het Coronavirus zodanig in Nederland
zou toeslaan kwam uiteraard onver-
wacht. Anne blijft echter positief en zij
geeft aan dat er in de toekomst wel nog
een opening gehouden zal worden, 
afhankelijk van wanneer de situatie
voorbij is. 

In de tussentijd is Anne niet stil blijven
zitten en verleent zij
haar zorg waar de 
huidige situatie het
toelaat. Zo heeft zij zelf
een website en een
Facebookpagina over
de praktijk opgezet.
Mensen kunnen haar in
deze moeilijke tijd altijd
bellen of mailen als ze
tegen problemen met
hun kunstgebit aan-
lopen of als ze advies
nodig hebben. Anne
raadt mensen aan om
niet te lang te wachten
met zorg wanneer ze
problemen ervaren met
hun kunstgebit, maar

zo snel mogelijk contact op te nemen.
Als mensen te lang wachten met zorg
dan kunnen er ergere klachten ontstaan
dan waar ze aanvankelijk last van had-
den. Vaak kan telefonisch advies al een
goede eerste stap zijn om ergere klach-
ten te voorkomen. Daarnaast vindt
Anne het ook belangrijk om in deze
moeilijke tijd haar steentje bij te dragen
en waar mogelijk het zorgpersoneel te
ontlasten. Zo is Anne bereid om kunst-
gebitten van cliënten in verzorging-
stehuizen op te halen, te behandelen/
repareren en vervolgens terug te 
brengen, zodat het zorgpersoneel hier
geen rekening mee hoeft te houden en
zich op andere taken kan richten. 
Ook voor mensen die het momenteel
niet aandurven om het huis uit te gaan

vanwege het Coronavirus, maar wel een
tandprothetische behandeling nodig
hebben, doet Anne dit graag. 

Loop je met tandprothetische klachten
rond of wil je graag kennis maken met
Tandprothetische Praktijk 
Anne Dormans? 
Zij is te bereiken via 046 – 426 48 11 
of info@annedormans.nl. 

Lara Frissen

Foto’s: Gerlach Delissen Photography

Met zoveel liefde, passie en hartstocht waren we bezig ons voor te bereiden op
de vijftiende editie van Alpe d’HuZes. Maar … die jubileumeditie wordt in zijn 
geheel verschoven naar juni 2021. Dat heeft de organisatie na een zorgvuldige af-
weging helaas moeten besluiten.

Door alle maatregelen rond het coronavirus in zowel Nederland als Frankrijk 
kunnen we niet de voorbereidingen treffen die nodig zijn om een veilige en 
verantwoorde manier de koersweek in te gaan.

We maken dus een doorstart met de donaties en richten ons vol energie op een
veilige en verantwoorde vijftiende editie van Alpe d’HuZes in 2021. 
Dank aan allen die ons hebben gesteund en we hopen op uw steun in 2021. 

Hartelijke groet namens de Smitties, 
Jack Broekhoven en Marianna en Roland Willems.

Spaubeek goes Alpe d'HuZes, 
maar nu nog even niet
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Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

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

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl

Oplossing van de april editie:

Waar:
Schietpaal van Schutterij

Laurentius Spaubeek
Wat is er fout:

Het contra gewicht van de
kogelvanger ontbreekt.

Correcte inzenders: 

Manon Verstappen, Mia Drummen,
Marianne Schwachöfer, Crit Meijers,

Rezie van Geneijgen,
Gert van Marion, Wim Dormans,

José Jansen,
Netty Van Den Molengraaf,

Tiny Jetten, Bert Akkermans,
Jo Nijsten,  Maria Demandt en

Tessa Habets.

Nevenstaand wederom
een foto. 

Deze keer hoeft niemand het
huis te verlaten.

Bestudeer de foto en vertel
ons wat er “raar” aan is.

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

vermelden u in de volgende uitgave. 

In december trekken we uit alle
goede inzendingen weer een naam
en de gelukkige winnaar ontvangt

een leuk presentje.

De foute foto van Loe
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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!

Vanwege het corona-virus  
is onze bewegingsvrijheid 
beperkt en moeten we zoveel
mogelijk afstand houden van
elkaar. Heel vervelend voor ons
allemaal, maar wel 
begrijpelijk.

Voor  Lichtkoningin Sabine, 
de Hofdames Brechje,
Danique, Ninon, Zoe en het
Lucia-Comité, betekent dit 
dat een aantal activiteiten niet
door kunnen  gaan. 
Dat is vervelend voor ons,
maar nog veel vervelender voor
de mensen die we juist met
onze activiteiten hadden willen
verblijden.   

Als Lichtkoningin wil ik 
iedereen toch een hart 
onder de riem steken in 
deze moeilijke tijd. 

Hiervoor heeft Dany Pirson 
van het Lucia Comité een mooi
gedicht geschreven rondom
deze donkere dagen.  

Beste inwoners van de Gemeente Beek
Een Lichtje in donkere dagen...

Hallo lieve mensen van Beek en omstreken
We hebben wat te stellen gehad de laatste weken
Ik dacht een leuke babbel van mij, opbeurend van gedachten
Dat is wat jullie van mij mogen verwachten
Ik kan helaas ook niet bij jullie op bezoek 
Daarom doe ik het vanuit een andere invalshoek

Er is altijd iemand die iemand mist in deze tijd
Maar een gemis is ook een teken van liefde en genegenheid
De goede gedachtes die komen vanuit het hart van de mens
Maken het verlangen naar betere tijden meer dan een wens
Ook ik heb die goede verlangens als jullie Lichtkoningin
Weten jullie nog, een van mijn beloftes aan het begin

Ik wil ook iedereen graag omhelzen om jullie positieve bijdrage
Zij die klaar staan voor een ander, als zij erom vragen
Ik weet zeker dat we met deze positieve drang  
Kunnen zorgen voor een  betere toekomst in ons aller belang
Daarvoor draag ik het kroontje van het Licht
En wil ik ook iets positiefs bijdragen met dit gedicht

We klappen met z’n allen en branden kaarsjes voor elkaar
Luiden klokken en maken live muziek hier en daar
Geweldig om te zien en te horen deze initiatieven die er zijn
Dit past precies in de gedachte van mij om jullie Lichtkoningin te zijn
Al is het gemis groot en doet het verdriet nu nog zo veel pijn
Blijf sterk en ik zal altijd met mijn Lichtpuntje bij jullie zijn

Onze  wens voor jullie allen: blijf gezond en wij hopen dat we elkaar weer snel
mogen ontmoeten. Zodra het
normale leven terugkeert, zullen
ook wij de draad weer oppakken
en mensen verblijden met onze
bezoeken. 

Lichtkoningin Sabine
Hofdames Brechje, 
Danique, Ninon en Zoë
Lucia-Comité 
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Corona houdt ons in haar greep en dat betekent dat
zaken niet zo gaan zoals ze zijn gegaan. 
We merken dat aan den lijve nu de scholen in heel
Nederland gesloten zijn. 
In Neerbeek zorgen leerlingen uit de hoogste groepen
van de basisschool voor de verspreiding van de
Nuutsbaeker. Dus hebben we als redactie een probleem.

Nee, niet dus, 
we hadden een 
probleem!!! 

Na een korte oproep
op diverse social
media blijkt dat de
saamhorigheid
hoogtij viert, vele
handen licht werk
maken en dat de 
bereidwilligheid een
steentje bij te dragen
enorm groot is. 

We hebben met zijn
allen van een 
probleem een 
uitdaging gemaakt
en die uitdaging is
succesvol opgepakt.

Onbaatzuchtige 
vrijwilligers gaan die
taak voor even op
zich nemen. 
Daarbij zij tevens
vermeld dat het 
“bezorggeld”, de beloning voor het verspreiden van
deze editie, toch aan de school ten goede zal komen.

Als corona langer aanhoudt hopen we weer een beroep
op een ieder te mogen doen.

Chapeau, Neerbeek. Wat zijn jullie mooi. 
Namens de reactie, hartelijk bedankt.

Neerbeek, 
wat ben je mooi…

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



9

Als talent wil groeien en bloeien, dan sti-
muleert BFC een overstap naar een club
waar dat talent verder gevoed kan wor-
den. Dat gold jaren geleden ook voor
Jordi Cremers. Mooi om te zien dat dat
talent als de tijd rijp is, weer terugkeert
naar waar het allemaal ooit begon. En
toen was de cirkel weer rond. 

Jordi Cremers, 30 jaar en geboren in
Neerbeek, startte zijn handbalcarrière
nog bij Blauw-Wit. Na de fusie van
Blauw Wit en Caesar speelde hij tot zijn
18e in het geel-groen van BFC. Nog net
voor het ontstaan van Limburg Lions,
maakte hij voor BFC zijn debuut in de
Eredivisie. “Ik kan dan ook met trots ver-
tellen dat BFC de club is waar mijn car-
rière is begonnen.”

Na vervolgens enkele jaren voor
Limburg Lions te hebben gespeeld,
maakte hij in 2012 de overstap naar
Achilles Bocholt in België. “Hier heb ik
de afgelopen 8 jaar een toptijd beleefd
en veel prijzen mogen pakken. 

Ondanks de mooie jaren die ik bij
Achilles Bocholt beleefde, heb ik altijd
gezegd dat ik ooit naar BFC zou terug-
keren. Nu is het zover... terug op het
oude nest!”

Met zijn 30 jaar behoort de ervaren
circkelspeler naar eigen zeggen officieel

tot de 'oudjes'. Dat
doet echter niets af
aan zijn ambitie.
“Zo hoop ik ko-
mend seizoen sa-
men met de jon-
gens het kampioen-
schap te behalen
in de Eredivisie en
daarmee promotie
naar de 
BENE-League af te
dwingen. 
Mocht dit lukken,
dan wil ik ook nog
deel uitmaken van
dat avontuur. 

Kortom: ik ben zeker nog niet uitge-
bald!”

De huidige verplichte rust is niet leuk,
maar komt Jordi op dit moment niet heel
slecht uit. “Op dit moment woon ik
samen met mijn vriendin (en mede
BFC-er) Kirsten in Elsloo. 

In september 2019 hebben we samen in
Beek een huis gekocht. Hier zijn we flink
aan het klussen, ik blijf door het sjouwen
van puin en betonblokken lekker fit.
Hopelijk kunnen we na de zomer
verhuizen, zodat ik me bij aanvang van
het nieuwe seizoen weer een echte
Beekenaar mag noemen.” 

Foto’s: uit archief Jordi

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

Jordi in actie tijdens een wedstrijd tussen Bocholt en Volendam

Jordi Cremers verruilt Bocholt voor 
BFC en keert terug op het oude nest

Jordi Cremers tijdens een kampioenswedstrijd tussen de heren A van BFC en Bevo
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De stilte...

Bent u of kent u iemand met een lichte cognitieve stoornis of dementie? Dan zijn wij op zoek naar u! 

We zoeken thuiswonende mensen die al een tablet gebruiken of geïnteresseerd zijn om een
tablet (gratis) te lenen en leren gebruiken. 
Daarbij is het belangrijk dat er een mantelzorger aanwezig
is die kan helpen met het leren omgaan met de tablet. 
Het doel van het FindMyApps programma is om zel

fredzaamheid in mensen met geheugenproblemen te vergroten en hen te motiveren om
meer sociale en dagelijkse activiteiten te ondernemen. 

Interesse? Stuur een mail naar k.beentjes@amsterdamumc.nl of bel naar 020-7884613! 
Voor meer informatie en ons nieuwe filmpje kijk op https://findmyapps.onderzoek.io/

Doe mee aan het FindMyApps project voor mensen
met geheugenproblemen en hun mantelzorgers!

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

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    

  



Om een goed overzicht
te bieden aan de 
deelnemers heb ik alle
adressen die dag gelijk
bij aanmelden in een
BERENJACHT BAEK
Googlemaps overzicht
ingebracht met wat 
handigheidjes die ik 
dagelijks toepas in mijn
werk als ik projecten
voor mijn werkgever 
begeleid. 
Het Excel programma is
dan een hele goed hulp
voor me. 
Zo kon ik in 1 uur tiental-
len adressen inbrengen,
iets wat me veel tijd-
winst opleverde want
alles overtypen zou geen
optie zijn geweest. 
Soms werd er op Facebook geroepen,  mijn beer staat er
nog steeds niet in. Daarover heb ik toen gezegd in een op-
roepje dat als je adres er binnen 24 uur niet instaat, je het
Berenadres nog eens mag melden. 
Ook heb ik iedereen persoonlijk bedankt dat het Berenadres
in Googlemaps geplaatst is. Dit was voor mij dan gelijk de
controle dat het adres in Google stond. Eerst kreeg iedereen
een hartje en dan het bericht als antwoord op zijn inbreng.
De planning voor die zondag de 29e is iets anders verlopen,
maar dat kan je zelf wel indenken.

Zondagmorgen hebben we zelf ook een beertje voor het
raam gehangen en het was geweldig te zien dat er zoveel
plezier aan beleefd werd. 
Regelmatig kreeg ik verhalen van ouderen binnen die geno-
ten van de zwaaiende kinderen. Het is toch geweldig om
door iets eenvoudigs als dit op te zetten voor veel mensen
deze moeilijke tijd wat dragelijker te maken. 
Zo had ik de eerste dag bijna 100 Beren adressen aange-
maakt in het Googlemaps overzicht en een Beren afstreep-
kaart geplaatst die men kon downloaden. Een dag later
melde zich een sponsor, Social Computer & Education, waar
alle kids die dit niet konden uitprinten gratis een berenkaart
konden ophalen. 
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Op 28 maart las ik in het AD dat er een landelijke berenjacht
website aangemaakt was en het maximaal aantal aanmeldin-
gen al was overschreden binnen een paar dagen. In Baek zag
ik ook overal beertjes voor de ramen verschijnen en ben toen
maar eens die website gaan opzoeken om te kijken hoeveel
aanmeldingen er uit Baek en omstreken geüpload waren. Voor
Baek waren dat er een tiental en dat terwijl ik er al veel meer
Beren op vensterbanken zag zitten. Ik dacht laat ik voor de be-
renjacht deelnemers uit Baek een Facebookpagina aanmaken
zodat als kinderen naar beren willen kijken ze weten waar ze
gevonden kunnen worden. Ik ben achter mijn laptop gaan zit-
ten en heb uitgezocht wat er nodig is om een soortgelijk iets
als wat landelijk speelt, in een Facebookpagina te verwoor-
den. Ik heb die avond BERENJACHT BAEK aangemaakt en in
de Facebook groep De bès van Baek es te … had ik een op-
roep geplaatst met de vraag of het daar gepost mag worden
en mijn laptop daarna afgesloten.

De volgende morgen toen ik mijn Facebookpagina bekeek
waren er al diverse aanvragen om BERENVRIEND te worden.
Ik dacht das leuk, er is in ieder geval animo voor. De eerste
Berenvrienden voegde ik toe, maar al snel liep het op met tien-
tallen. Ook kwamen er steeds meer beren uit bijv. Spaubeek
die me vroegen of ze ook mee mochten doen. Ik dacht oké
waarom niet, zo is er ook wat grotere sociale controle op men-
sen die eenzaam zijn of het erg moeilijk hebben in deze tijd. Ik
heb toen aangegeven dat Neerbeek, Spaubeek, Genhout,
Kelmond en Geverik zich konden aanmelden en heb wel met-
een daar de grens getrokken. Beren uit de Regio Heerlen,
Geleen, Elsloo en Stein werd me wat veel omdat ik alle
Berenadressen zelf moet inbrengen. Er stond geen team klaar
om aan de slag te gaan. 

Berenjacht Baek



13

Op 1 april had ik 300 adressen ingebracht in het
Googlemaps overzicht

In de ochtend van 3 april heeft de Berenjacht Baek een Beren-
lied gekregen wat gezongen kon worden als we op Berenjacht
gingen. Er waren nu al 400 Berenadressen doorgegeven. 

4 april sprak een dame me aan en vroeg of het wel verant-
woord was, die Berenjacht, omdat iedereen binnen moet blij-
ven. Ik heb haar geantwoord dat het geen echte JACHT is,
maar dat als het even te veel wordt in huis, de ouders met hun
kind een blokje om gaan en zich aan alle voorschriften houden
van het RIVM. Ik vond heel goed dat ze deze vraag stelde
zodat ook bij haar de onzekerheid weg genomen kon worden.

Op 5 april is Kelmond maar met 1           adres vertegenwoor-
digd. “Kan het zijn dat ik hier ook een paar gemist heb”,  vroeg
ik op FB en al snel lieten de beren van zich horen. 
Op 7 april heb ik vanuit googlemaps 11 plattegrondjes van de
berenadressen in de regio gemaakt en deze op mijn facebook-
site geplaatst, zodat iedereen in zijn eigen omgeving een
KLEIN rondje kan lopen en we niet massaal alle straten be-
wandelen. 

Op 8 april zijn er al over de 650         adressen in het Beren-
jacht Baek googlemaps overzicht en ik deed een oproep aan
de Carmel flats. Vanuit de flat kreeg ik het volgende bericht
van een dame die zei: “Ik doe voor kinderen stickers uitprint en
deze op de ramen in de galerij hangen zodat ook daar het
Berenjacht spel kan plaats vinden.” Dat vond ik een geweldig
initiatief zeker omdat het niet de bedoeling is dat iedereen de
flat in rent om daar beertjes te gaan tellen. Deze
Berenadressen heb ik dan ook niet vermeld in mijn overzicht.
Vandaag, 13 april 2020, als ik dit stuk schrijf, heb ik meer dan
900 Berenjacht adressen ingebracht en er blijven nog steeds
aanmeldingen binnen komen.

Wat ik heel leuk vind en daar sluit ik mee af is dat ik
Berencoördinator genoemd word onder een geplaatst bericht.
Troubleshooter of Mancocoördinator is een onderdeel in mijn
dagelijks werk. Wat houd dat in? Daar waar niemand meer een
oplossing weet ga ik verbinden binnen een bedrijf en dan pro-
beer ik alsnog een bottleneck op te lossen. 

Ik vond en vind het leuk voor iedereen die hier plezier aan
heeft beleefd of nog heeft een BEERTJE te hebben bijgedra-
gen. En…, oh ja, wie ben ik?
Mijn naam is Rob Paulissen en ik woon in de Johannesstraat
in Baek.

Tot slot, het Berenlied:

Berenjacht is Super
Berenjacht is Fijn
Berenjacht brengt Samen
Berenjacht brengt Gein
Berenjacht geeft Vreugde
Berenjacht vergat Verdriet
Berenjacht geeft zoveel Samen
Vergeet dat in de toekomst NIET

Blijf allemaal gezond XxX

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

16e jaargang nr. 5 (mei 1990)

... In 1990 staan er heel wat feestjes aan te komen. Op het
voorblad van de Nuutsbaeker prijkt levensgroot Zeventig
jaar Caesar voetbal. In een volimuneus artikel beschrijft
John Bannier de levensloop van deze bloeiende vereni-
ging. 20 juni, 70 jaar geleden, werd de nieuwe voetbalclub
geboren. Voorheen waren er al pogingen gedaan om het
voetbal te introduceren, maar dat was maar van korte duur.
Ouderen herinneren zich nog wel de namen van Caesar,
Zwart – wit, Vriendschap, RKBVC en Forward. Sucessen
(promotie en hoofdklasse), tegenslagen (degradatie ), 
toekomst, jeugd en jubilarissen. Alles komt aan de orde.
Jubilarissen. Toch even noemen voor hun vele verdiensten.
Sef de Rooy, 50 jaar lid, 40 jaar bestuur.
Frans Solberg, 40 jaar lid, 25 jaar bestuur.
Math Lacroix, 40 jaar lid, 25 jaar bestuur
Albert Nijsten, 40 jaar lid, 25 jaar bestuur.
Frans Blom 50 jaar lid. Charles Nijsten 40 jaar lid.
Louis Meyers (95 jaar) 50 jaar erelid.
Verder zijn er 15 leden die 25 jaar lid zijn.

... Per 1 juni zal de schrijver van bovenstaand artikel afscheid
nemen van de Nuutsbaeker. John Bannier. Vele jaren heeft
hij met veel inzet en belangeloos tijd en energie besteed aan
de Nuutsbaeker. De lezers zullen zijn naam voortaan onder

vele artikelen van de Nuutsbaeker missen. John bedankt.

... Theo van Winkel neemt ons deze reis mee naar de
Smedestraat. Bewoners en bebouwing worden nauwkeurig
doorgelicht. Op de tekening staat nog de smederij van
Huijnen-Frusch. Het gebouw werd in 1987 afgebroken. 
De complete inventaris van de smederij staat nu nog in het
heemkundemuseum, ondergebracht in de kelder van huize
Fransiscus. 
Tussen de poort van bakkerij Pierre Martens aan de Burg.
Janssenstraat en de poort van hoeve Kock aan de Beek,
zien we oeroude en nieuwe bebouwing zich ontmoeten in
de oude kern van ons mooie Beek.

... Op de praatstoel heeft deze keer De medicijnman van
Spaubeek plaatsgenomen, A.P.E. Tolk. In een boeiend ver-
haal schetst hij zijn levensloop. Vanaf zijn geboorte in 1929,
in ’s Gravenhage. Ondanks de vele verhuizingen door crisis
en oorlogsgeweld maakte hij zijn studie in medicijnen in
Groningen af. Na een praktijk in Den Bosch kwam hij in
Spaubeek terecht. “Ik was nog steeds “De rare Hollander”,
maar door aanpassing aan het Limburgse bourgondische
leven was ik toch vlug ingeburgerd en geaccepteerd.”

... Wettelijke regelgeving kent vreemde kanten. Zo ook de 
bepaling dat bij afwezigheid van de burgemeester het 
oudste raadslid zijn plaats moet innemen. Toen B. en W.
naar Gundelfingen afreisden trof het kersverse raadlid Hub
Gelissen dit lot. Plaatsnemend op de burgemeestersstoel
lag een briefje op het bureau luidend: ” Edelachtbare Heer
Gelissen, wat er ook gebeurt, doe a.u.b. helemaal niets,  be-
halve  mij onmiddellijk bellen.” Was getekend, van Goethem.

... Op DSM heeft zich een incident voorgedaan in de vorm
van een kleine gasontsnapping en  brand. Op zichzelf was
het niet gevaarlijk omdat alles binnen enkel minuten onder
controle was. Verontrustend was dat veel inwoners van
Beek hun woning hebben verlaten om te kijken wat er ge-
beurd was. Vooral in Neerbeek en Genhout was de drukte
op de wegen opvallend. Nogmaals aandacht voor de uit-
gereikte  waarschuwing:
- Ga naar binnen: - Sluit ramen en deuren:
- Zet de TV of radio aan.

... Kort nieuws:
Fanfare St. Caecilia uit Spaubeek viert volgend jaar haar
125 jarig bestaansfeest. Men is nu bezig de zaak op poten
te zetten.
Atletiekvereniging Caesar heeft een nieuw bestuur. 
Voorz.: Jan Faashen. Secretaris: Hendrik Vaassen.
Penningmeester: Arthur Houtvast. Leden: Hub Solberg,
Frank Borghans en Frank Frissen.
TSMK Lucia gaat weer van start met een feestweekend.
Nadere gegevens volgen.
Tour de Sjpas in Spaubeek gaat door op kermiszondag. 
De kermis stelt toch niets meer voor, aldus het comité.
Daarom pakken we dit jaar groots uit.

Ik zet mijn fiets al klaar.

Groetjes Japo
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Wie kan ons iets vertellen over deze foto.

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
Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

  Wie  kent  Wie Aflevering 165

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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Als het net even 
anders was gegaan

Het rare van het schrijven van deze 
columns is dat er een houdbaarheids-
datum op zit. Dat betekent dat er een
deadline is voor het schrijven, vaak een
maand voor uitgifte van de Nuutsbaeker.
De actualiteit kan dan alweer lang 
achterhaald zijn.

Op het moment van schrijven van dit
stukje ligt Nederland op zijn gat; de
scholen zijn dicht, er is geen zicht op
enig vertier en voorgenomen evenemen-
ten worden stuk voor stuk afgezegd. De
kippen en koeien mogen van stal, maar
de mensen hebben een verplichte op-
hokplicht. Men mag met niet meer dan
drie mensen samen zijn en er is geen
zicht op hoe lang het nog gaat duren. 

Op 27 februari kregen we de eerste be-
richten dat het coronavirus (ik kan het
woord niet meer horen) Nederland, om
preciezer te zijn, Tilburg, had bereikt.
Was het eerder een fenomeen van zeer
wijd weg, nu kwam het dichterbij. Maar
nog niet dichtbij genoeg. We weten on-
dertussen wel waar het toe geleid heeft:
zieken, doden, bejaarden die geen 
bezoek krijgen, leerlingen die niet naar
school mogen, geen Alpe d’HuZes, geen

“Beek… wat ben je mooi”                     

bevrijdingsfeesten, mondjesmaat naar
de winkel en wat dies meer zij. Als het
net even anders was gegaan, was deze
gifbeker wellicht aan ons voorbij ge-
gaan. Zelf merk ik dat ik kriegel word
van het thuiszitten. Natuurlijk kan ik in
de tuin het nodige doen en met mij me-
nige Beekenaar. De tuintjes liggen er
verzorgd bij, al kunnen we dan ook niet
naar het tuincentrum of bouwmarkt.
Paddy maakt het niets uit. Hij geniet
van de vaak langere wandelingen die
van de nood een deugd maken. Hij is
een van de gelukkigste hondjes van
onze gemeente. Sommige helderzienden
zoals Nostradamus hebben deze pande-
mie voorspeld; 2020 zou een bijzonder
jaar worden.
Wat deze mensen ook voorspeld hebben
is dat een ommekeer in de mensheid te-
weeg gebracht zou worden. Mensen zou-
den zich steeds meer en meer bewust
worden van zichzelf en van de ander.

Het verregaande materialisme en de
“ikke-ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken”-
mentaliteit zou een halt worden toege-
roepen en men zou zich steeds meer en
meer bewust worden van de ander, van
andere waarden en normen. En u
kunt zich afvragen welke waarden
en normen? Laat ik u dit zeggen:
dat zijn die waarden en normen die
we van onze ouders en grootou-
ders hebben geleerd, maar die we
vergeten zijn, omdat we het “zo
goed” hebben. We hebben het zo
goed omdat we een mooi huis heb-
ben, meerdere keren per jaar op
vakantie kunnen, de koelkast in het
weekend vol eten hebben en we
ons bedienen  van internetaanko-
pen die we lekker thuis laten be-
zorgen (en weer terug sturen). 

Thuiszitten, geen kant op kunnen en je
stierlijk vervelen brengt ons, gelukkig,
op andere gedachten. Het vluchtige en
snelle leven komt tot stilstand en het
gezonde verstand krijgt de bovenhand. 

En zie: overal ontstaan nieuwe 
initiatieven die we nauwelijks
voor mogelijk hadden gehouden
en die enkel en alleen toe-
bedeeld waren aan L1 en de
kerstperiode als er producten
werden ingezameld voor de
Voedselbank. Opeens zien we
weer de eenzame oudere in het
verzorgings- of verpleeghuis die
we eten of een bloemetje 
brengen. Maken kinderen een
tekening of schrijven een brief.
Klappen we voor de verpleeg-
kundige en andere steakholders

van de zogenaamde vitale beroepen.
Nemen we genoegen met even iets 
minder en spelen weer een gezelschaps-
pelletje met onze kroost. We zijn geen
individuen meer die bij elkaar wonen,
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“Beek… wat ben je mooi”   
maar gezelschappen die opnieuw 
ontdekt dreigen te worden. Samen krijgt
opeens een andere dimensie. 
En laten we daarvan met volle teugen
van genieten. Kon ik in een glazen bol
kijken dan zie ik een Beek van eind
2020 met de beelden van pakweg 1960:
ganzenborden, haartjes net van een
wasbeurt in “de buut”, verstoppertje op
straat, hinkelen, krantje lezen op 
zondagmiddag, een ommetje met het
hele gezin, geen beeldschermen.
Misschien is het wel goed, dat het net
even anders is gegaan, … maar we zijn
er nog niet. 
Er wachten ons nog verschillende uitda-
gingen en een daarvan is dat Beek mooi
is en dat horen we zo te houden. Dat
doen we niet alleen, maar met ons
allen.

Schreef ik al in een
eerdere Nuutsbaeker
een stukje met als
titel “Hoop” dan moet
ik u eerlijk melden
dat mijn hoop een
beetje aan het vervlie-
gen is. Loop ik met
Paddy door ons dorp
kom ik steeds meer
hoop tegen. Paddy
kijkt me dan schielijk
aan met een koppie
van: “Dat is niet van
mij, baas”. Nee, dat
kan ik ook wel zien en wij ruimen alles
netjes op in een van de vele speciale
hondendrolbakken die onze gemeente
rijk is. Kortom, wíj vinden het een vrese-
lijke gewoonte dat sommige hondenbe-
zitters er geen (grote) boodschap aan

hebben om even de moeite te nemen
een en ander op te ruimen.
Zo, die ergernis ben ik weer kwijt,
want daar wilde ik eigenlijk niet over
schrijven. Het valt mij namelijk op dat
mensen overbodige huisraad, welke
nog in een goede staat is en een
tweede rondje meekan, vaak bij het
tuinhek neerzetten, opdat een vol-
gende gebruiker het gratis mee kan
nemen. Een leuke geste. Ik maak er
dan ook soms gebruik van. Zo heb ik
al een mooie bloembak voor in de
tuin weten te bemachtigen en heden-
ochtend een glazen bloemenvaas,

waarvoor mijn dank aan de gulle gevers.
Ik merk dat dit soort zaken gratis en
gretig aftrek hebben en dat de huisraad
vaak niet langer dan enkele uren aan de
deur staat.
Maar iedere zonzijde heeft ook haar
schaduwzijde. Mensen die zomaar hun
overbodige spullen ergens droppen. Zo
liep ik laatst met Paddy van Genhout,
via Oensel naar Schimmert en terug. In
de buurt van de molen en een kruising
van enkele veldwegen had een onbe-
kende het gewaagd om zijn overbodige
spullen te droppen: metalen stijlen, ka-
potte gipsplaten en allerlei ander mate-
riaal dat bij het klussen, c.q. afbreken
van een plafond of kamerwand niet
meer nodig is. En dat midden in de 
natuur. Met één oog schattend was de
dumpplaats toch zeker tweehonderd
meter van de berijdbare weg. 

Meneer of mevrouw Onverlaat had dus
nogal wat moeite willen doen met zijn
of haar zaken die het daglicht maar
moeilijk kunnen verdragen. 

Hoofdschuddend en verder wandelend
zie ik vanuit mijn ooghoek een wagen
van de gemeente Beek aankomen. 
Er was blijkbaar al melding
van deze illegale stort gemaakt
en dappere ambtenaren togen
naar de plek des onheils om
de rotzooi van een ander op te
ruimen. 
Toen ik na mijn rondje weer 
op ongeveer dezelfde plek
aankwam, reed de wagen net
weg. Men had er toch bijna
een uur over gedaan. Ik wilde
hen even aanhouden om hen
te complimenteren en te 

bedanken dat zij, ondanks dat het hun
opdracht en werk is, dit zo snel hebben
opgepakt. Maar helaas reed de auto te
snel en zullen ze mij al helemaal niet 
gezien hebben.

Bij dezen dan, beste ambtenaren der ge-
meente Beek: een heel hartelijk bedankje
voor jullie gedane werk. En via jullie ook
dank aan de melder van dit voorval, de
telefonist die het zo snel op de daarvoor
verantwoordelijke plek heeft neergelegd,
de ambtenaar die opdracht heeft verstrekt
tot ruiming. Samen staan we sterk 
(behalve die ene meneer of mevrouw 
Onverlaat die zich bij het lezen van dit
stukje, naar ik hoop, naar de dichtst-
bijzijnde hoek begeeft en zich even diep
gaat schamen) en is het goed om te
weten dat we Beek schoon willen houden;
dat we Beek mooi willen houden.

En ik besef: een hele uitdaging!

Roland Willems
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• AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

Tel. 046 - 436 24 24
www.readshop.nl

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Pasfoto Service

Hallo lieve mensen,

Dit verhaal heb ik geschreven
voor Samen sterk tegen
Kanker, onderdeel van
Kankeronderzoekfonds
Limburg. Mijn hart gaat uit
naar het Project de Natural
Killercells omdat met deze
onderzoeken heel veel 
mensen zijn gebaat.
Het is daarom van belang 
dat er veel aandacht aan 
geschonken wordt; mede dankzij de media, zodat er
veel geld ingezameld kan worden voor Samen sterk
tegen Kanker.

Kom op !!! Iedereen verdient een nieuwe morgen.

Ik ben Dianne Schraven, getrouwd met Math en we hebben
een zoon - Kevin - van nu 20 jaar. In 2010 is bij mij een
agressieve vorm van longkanker geconstateerd met uit-
zaaiingen naar de lymfeklieren achter het borstbeen. 
Toen Math en ik hoorden dat ik longkanker had, kon ik het
niet bevatten. Ik? Kanker? Ik voelde me helemaal niet ziek
en vroeg aan mijn longarts of hij zich niet vergist had. Toen
we de spreekkamer uitliepen heb ik geschreeuwd op de
gang. Hoe moesten we dit vertellen aan Kevin die toen pas
11 jaar was?

Mijn behandeling zou zwaar worden, maar ik had geen
alternatief én weinig tijd. Als ik niets zou doen, dan had ik
nog maar 8 weken te leven. Gelukkig had ik mijn gezin en
veel lieve vrienden om me heen. Ik nam me voor om sterk te
zijn. Toen alle behandelingen achter de rug waren, kreeg ik
een scan om te kijken of ze waren aangeslagen. De onco-
loog kwam met de verlossende woorden dat de kanker niet
meer traceerbaar was en zei: ‘Ga lekker naar huis en trek
een fles wijn open om het te vieren.’ In juni 2012 ging ik op
controle bij mijn longarts. Ik voelde me supergezond en
voor mijn gevoel kon ik de hele wereld aan. Totdat de uit-
slag van de scan kwam… de ziekte was terug en ik moest
opnieuw starten met zware behandelingen. Daar zag ik
vreselijk tegen op, maar weer besloot ik ervoor te gaan en
sterk te zijn. Gelukkig met een goed resultaat.

Samen sterk tegen

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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Op 28 februari 2019 bleek het weer foute boel.
Voor mezelf had ik al bedacht dat ik meer behan-
delingen niet kon opbrengen. Ik was er klaar mee.
Math huilde en zei: ‘Kevin en ik hebben je nog zo
nodig.’ Ook de arts probeerde me over te halen.
Maar mijn besluit stond vast en stilzwijgend reden
we naar huis. En toch … besloot ik thuis om het
nog één keer te proberen. De behandeling was erg
zwaar. Ik voelde dat ik steeds meer kracht verloor
en had spijt dat ik toch had doorgezet. Het voelde
zo eenzaam. 
Mensen wat is kanker toch een eenzaam gevecht!
Ik weet ook wel dat iedereen je wilt helpen, je wilt

ondersteunen en het beste voor je wil. Maar je moet het zelf
doen, jij zelf bepaalt of je er tegen vecht of niet. Kanker heb je
samen niet alleen ik, maar ook Math, Kevin en onze beste
vrienden. Iedereen vraagt wel hoe is het met je? Maar niemand
vraagt hoe is het met Math en Kevin, zij moeten dit ook alle-
maal doorstaan. Natuurlijk heb ik ook tranen gelaten, medelij-
den met me zelf, waarom ik! Vooral als ik alleen was, dan
wordt je met de neus op de feiten gedrukt. Ik ben heel positief
ingesteld en ga ook zo door het leven. Ik doe alleen nog de
dingen die ik leuk vind, omdat je in feite zo egoïstisch denkt
krijg je ook flink wat botsingen met je man, je kind en iedereen
die het goed met je voor heeft. Je wordt hard, héél hard niet
alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Je hebt dan wel
kanker maar je bent niet zielig, zielig zijn kan altijd nog.
Ik en Kanker…

Wij, als Team Samen sterk tegen Kanker, onderdeel van
Kankeronderzoekfonds Limburg en onze lokale partij
Senioren Belang Beek (SBB), wilden een groots opgezet eve-
nement met primeur voor de Gemeente Beek, Stappen voor
Kanker organiseren in juni 2021. 
Maar helaas door deze intense verdrietige tijd van het Corona
virus zullen wij ons evenement verplaatsen naar juni 2022.
Mede doordat alle geplande evenementen van dit jaar oftewel
in deze periode worden uitgesteld naar 2021. 
Om deze verenigingen ook de ruimte te geven willen wij een
jaar uitstel. 
Hierdoor zal ook de geplande info avond van 27 mei a.s. in
Café de Keulsteeg komen te vervallen.

Het wordt een groots opgezet evenement op Sportlandgoed
de Haamen in Beek, nl. Stappen voor Kanker. Dit zal een 24
uurs wandeling zijn met leuke acties en attracties,  om heel veel
geld in te zamelen voor Kankeronderzoekfonds Limburg. Ik heb
hiervoor gekozen omdat alle behandelingen van chemo, be-
stralingen ed. die ik heb gehad, zijn uitgevonden  op de
Universiteit van Maastricht. Door hun leef ik nog! Het zal een
dag worden met een lach en een traan maar dat is het leven.
Wij willen laten zien dat kanker ondanks alle ellende die je
doormaakt ook iets moois kan zijn, dat je Samen brengt, en dat
er hoop is. Kanker is niet het einde, kanker is vechten 24 uur
per dag en elke dag weer. Vandaar Samen sterk tegen Kanker.

Naar de aanloop van dit evenement zal Team Samen Sterk
nog vele activiteiten organiseren en ook bij veel activiteiten
aanwezig zijn. Voor de mensen die er voor vechten is elke be-
handeling welkom, daarom is er geld nodig, véél geld. Ons
project de Natural Killercells van Kankeronderzoekfonds
Limburg heeft onze voorkeur. Wij willen heel Limburg laten
zien waar we voor staan. Niemand kan zeggen dit gebeurt mij
niet en als je dan toch te horen krijgt dat je kanker hebt wil je
toch ook een behandeling die je beter maakt.

Mijn motto is haal uit al het negatieve
het positieve en als het goed zit 
tussen je oren dan heb je de helft al 
gewonnen! 
Ik en Kanker …

Team Samen Sterk gaat er voor. 
Jullie ook? Steun ons. 
Kom op, iedereen verdient een nieuwe 
morgen.

Veel liefs van mij, Dianne Schraven

kanker



Corona en de dood…
Deze 2 Neerbeekse helden, Kevin en Mathieu
Schraven, (fractieleider Senioren Belang Beek) staan
24 uur per dag paraat om overleden coronapatiënten
de laatste zorg te bieden. 
Beide zijn ze werkzaam bij Uitvaartverzorging Paffen
en Rouwvervoer Limburg.

In het algemeen worden uitvaartverzorgers bestempeld
als koude en koele kikkers met een uitgestreken ge-
zicht en strak in het pak; echter het tegendeel is waar.
In deze intens trieste tijd van het Corona virus hebben
ze het druk, heel druk, hun gevoelens en emoties zijn
erger dan normaal; niet alleen voor hunzelf, maar meer
voor de nabestaanden van de overledene.

Ze moeten beschermende kleding dragen waardoor het
persoonlijk contact met de familie heel anders verloopt
dan normaal het geval is. Als ze nu een overleden corona
patiënt moeten halen gelden er andere regels om zich-
zelf en anderen te beschermen,  wat heel raar is.

Het ergste wat ze beide vinden is dat ze de nabestaanden
geen hand kunnen geven, geen schouderklopje voor
steun… ,  niks, alles op gepaste afstand. Hier is moeilijk
om mee om te gaan. 
Familie en vrienden mogen en kunnen geen afscheid
nemen van hun dierbare en dat doet pijn, veel pijn. 
Kevin en Math hebben het er moeilijk mee vooral als de
familie bij de bus staat om een laatste groet te kunnen
brengen …

Na het overbrengen naar het mortuarium kan de 
overledene niet direct verzorgd worden omdat deze

eerst 3 dagen in de koeling wordt
gelegd om het virus de baas te 
blijven. Verdrietig omdat de familie
geen rouwbezoek heeft, geen 
persoonlijk afscheid en dat doet 
veel pijn.

Kevin en Math doen er alles aan 
om de overledene een waardige 
verzorging te geven, met aandacht
en respect, zodat ze de familie toch
nog op gepaste wijze kunnen 
bijstaan in hun  o zo moeilijke en
verdrietige tijd.

Mede door hun collega’s, Michel en
Sylvia Paffen, blijven ze positief en
houden ze de moed er in. 
Ondanks deze trieste corona crisis
zullen ze er alles aan doen, recht uit
hun hart om ieder mens waardig,
respectvol en eervol te kunnen 
begeleiden op hun laatste reis.

Ineens is het niet meer “de ver van mijn bed” show,
maar harde werkelijkheid. Een mooi artikel, 
uit het hart geschreven, door Dianne Schraven.

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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Oplossing april: “Het leven is kort, eet het dessert eerst”

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.

Thema: Aardrijkskunde. Noteer telkens de eerste letter.          

1. Het land van de familie Strauss.
2. The Big Apple.
3. De hoofdstad van Syrië. 
4. De grootste staat qua oppervlakte van de VS. 
5. Dit land won in 2019 het Eurovisiesongfestival.
6. Op dit eiland bevond zich het Labyrint van de Minotauros.
7. Het syndroom, dat kan optreden bij een gijzeling, is vernoemd naar

deze stad.

8. De fam. Ewing woonde op de Southfork Ranch in deze stad.  
9. Op dit eiland verbleef Napoleon in ballingschap. 

10. Er bestaat maar 1 land dat met deze letter begint.
11. De zuidelijkste stad ter wereld. 
12. K3 zong het heel enthousiast: ...... tot in Amerika.  
13. Colosseum, St. Pietersplein, Trevifontein. 
14. De Taliban is een islamitische beweging in Pakistan en ……  
15. De atoombomaanvallen op Hiroshima en ……   
16. Dit eiland was voorheen bekend als Formosa. 
17. Na Rotterdam de tweede grootste haven van Europa. 
18. Bombay, Bangalore, Calcutta. 
19. Robin Hood had het aan de stok met de sheriff van ……  
20. Hoofdstad van Schotland. 

21. Een klassieker van Jan Wolkers refereert naar een land. 
22. Hoofdstad van Noorwegen. 
23. De Maple Leaf is het nationale symbool van dit land.
24. Mmm, lekker, Goulash.

25. Het land van “Eres Tu” van Mocedades.
26. In deze stad ligt vliegveld Charles de Gaulle.
27. Eilandengroep ten noorden van Caithness, Noord-Schotland.
28. In welk land ligt Transsylvanië, bekend door Dracula.
29. Tot 1939 heette dit land Siam.
30. Pinokkio is in dit land geboren.
31. In dit land heerste Cleopatra.
32. Hier spelen ze De Marseillaise.

33. Popgroep Het Goede Doel twijfelde over dit land. 
34. Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar dit land varen.
35. Het land van Abba. 
36. Golda Meir was de “Iron Lady” van dit land.
37. De Sirtaki is een populaire dans in dit land. 

38. Het eiland van No woman, no Cry.
39. Deze humor gaat nooit verloren, zolang de lepel in de brijpot staat.
40. Het land van Stokkielekker, Bababroeikas, Amperbroekkie.
41. In dit land ligt de vulkaan San Vicente. 
42. “Kiele Kiele …… Kiele Kiele Hopsasa”, zong Farce Majeur. 
43. Dit plaatsje is niet nep. 
44. In dit land vond de Oktoberrevolutie plaats. 

45. Het geboorteland van Cristoffel Columbus. 
46. Het land van voetbalclub Dinamo Zagreb. 

47. Deze stad is de bakermat van de “Motown” muziek.
48. Zeg je Cambridge, zeg je ook ……  
49. De stad van Philips en PSV. 

50. Het land van Skippy.  
51. In deze stad bevindt zich het Parthenon en de Akropolis. 
52. In dit land, op de grens met Tibet, ligt de Mount Everest.

53. Een mythisch eiland, van een graaf nog wel.
54. Het land van Máxima Zorreguieta. 
55. De Hutu’s en Tutsi’s oorlog was in Burundi en ……  
56. Dwergstaatje in Europa dat als belastingparadijs bekend staat. 
57. De geboorteplaats van Elvis Presley. 
58. Dit land werd ooit geregeerd door papa Doc Duvalier.  
59. Het land van Idi Amin, de slachter van Afrika. 
60. In deze stad werden in 1945-1946 de processen gehouden tegen

Duitse oorlogsmisdadigers.
61. Mmm, lekker, Roti met kip.

62. In dit land komen Dorothy en haar hondje Toto terecht.  
63. Het land van Vasco da Gama. 

64. In deze stad speelt zich Romeo en Julia af. 
65. Voor dit land is Johnny Logan een icoon. 
66. In dit land werd De kleine zeemeermin geboren. 
67. Hoofdstad is Asmara.
68. Deze plaats ligt in Australië, maar is ook de schoonbroer van

Hyacinth Bucket.
69. Dwergstaat in Europa met als hoofdstad Vaduz. 
70. Het is verstandig om deze plaats even te bellen.   
71. Abel Tasman noemde het Stateland. 
72. “Auf Wiedersehen”…    

TUSSENDOORTJE
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Evenementenrooster 
2020

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    Lezing "Ouderenvaccinaties",  org.: de Vereniging voor Ouderen Neerbeek.

Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek aanvang 14:00 uur.  Voor iedereen
vrij toegankelijk.   

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
22, 23, 24 mei Antiek aan huis bij Victorian House Antiques & Art in Spaubeek

van 11.00 tot 17.00 uur.
25 mei Lezing Henri Jonas, schilder van de Limburgse school, 14.00 uur in Gasterie

Genhout Treft
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
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
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
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
23 augustus Preuve in & van Genhout (meer info volgt)
29 augustus Kelderzoldermarkt vanaf 8.00 uur rond de Molenstraat in 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
9 september   Lezing "Nieuwe donorwet". Org.: de Vereniging voor Ouderen Neerbeek.

Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek aanvang 14.00 uur. Voor iedereen
vrij toegankelijk. 

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.
19 september Oktoberfest in de schuur van Fam. Senden in Genhout, aanv. 21.00 uur
20 september Vriendenviering Sint-Hubertuskerk, 9.30 uur, Zangkoor Per Cantare, Schinnen
20 september Boereblaosfestijn met blaaskapellen vanuit de Benelux, met een gezellige en

smaakvolle Boerebrunch waarvoor U zich kunt opgeven bij Ingrid Wouters
(06-36043619)of op de site van De limburgse Boereblaoskapel.nl
In de schuur van Fam. Senden GrootGenhouterstraat 42 in Genhout.

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

Lieve kinderen, beste ouder(s)/verzorger(s)
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Zoals bekend gemaakt, worden alle evenementen tot 1 september afgelast. 
Dit betekent dat KVW 2020 ook helaas wordt afgelast.
Wij als Kerngroep betreuren dit en we hebben er tot op het laatste moment alles
aan gedaan om het zo goed als mogelijk te organiseren. 
Echter de veiligheid van alle kinderen en onze vrijwilligers gaat voor alles! 
We kijken positief naar de toekomst en gaan alles op alles zetten om KVW 2021
weer tot een groot avontuur te brengen! 
Schrijf KVW 2021 alvast in je agenda: 23 - 27 augustus 2021!

Blijf binnen, blijf gezond!
De Kerngroep



Momenteel is het aanlooppunt van de Politie in het

gemeentehuis gesloten als gevolg van de maatrege-

len tegen de verspreiding van het coronavirus. Het 

aanlooppunt blijft ook na de coronacrisis gesloten. 

In overleg met het basisteam Westelijke Mijnstreek is

besloten om na de coronacrisis de wijkbus wekelijks

in te gaan zetten om inwoners dichtbij huis te helpen

met raad en daad. 

Contact
Wilt u nu contact met uw wijkagent? Dat kan. 

Bel 0900-8844 of bezoek de website

www.politie.nl/mijnbuurt. Via de website bereikt u uw

wijkagent door een contactformulier in te vullen. 

Aanlooppunt Politie in gemeentehuis gaat dicht
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Helaas zal het nog een tijd duren voordat we ons

leven weer kunnen oppakken zoals we dat gewend

waren. Dat vraagt geduld en uithoudingsvermogen

van ons. Maar houd vol! Want als iedereen zich

aan de maatregelen tegen het coronavirus houdt,

zal deze situatie korter duren. Samen komen we er

wel. Zeker als we op elkaar blijven letten en elkaar 

helpen waar dat kan. 

Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/corona

www.rivm.nl

www.gemeentebeek.nl

www.facebook.com/uwgemeentebeek

Houd vol!

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.

Gemeente Beek
Informatiepagina’s
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Het coronavirus kan gevoelens van stress, angst en onveiligheid oproepen.

De huidige situatie is nieuw terrein voor iedereen en dat betekent dat veel

mensen zoekende zijn in hoe ze het beste op de nieuwe situatie kunnen

reageren. Er kan sprake zijn van angst, boosheid, controleverlies, 

machteloosheid, hopeloosheid en eenzaamheid. De grote hoeveelheid 

aan informatie over het virus en de gevolgen kan leiden tot onrust en 

verwarring. De zorgen die je hebt en de gevoelens die je ervaart zijn heel

normaal en menselijk. Het is een overlevingsmechanisme. 

Wat kan helpen bij het omgaan met de stress en de spanning.

• Ontspan. Neem 2-5 keer een pauze van 10 minuten en doe iets

waarbij je kunt ontspannen; rustig een kopje koffie drinken, 

even naar buiten gaan met inachtneming van de regels, etc. 

• Zoek afleiding. Richt je op activiteiten waarin je geïnteresseerd

bent bijvoorbeeld telefonisch contact met anderen, lichamelijke activiteit die concentratie vereist. 

• Uit emoties. Bijvoorbeeld door met iemand te bellen, schrijven over hoe je je voelt, muziek te luisteren.

• Houd contact met omgeving met in achtneming van de regels die hiervoor gelden.

Dit draagt bij aan een afname van de spanning.

• Blijf in beweging. Door in beweging te blijven wordt dopamine aangemaakt en dat draagt bij aan je goed voelen.

• Breng structuur aan. Dit kan onnodige stress en spanning helpen voorkomen en het kan helpen om weer in balans te

komen en te blijven.

• Blijf naar het positieve kijken. Optimisme kan ervoor zorgen dat je probeert wat aan je situatie te doen. Je houdt jezelf

bezig, je gaat dingen ondernemen en je blijft niet stilzitten. 

Bron: Therapieland Programma Omgaan met Coronastress.

Heeft u vragen over coronastress of wilt u gebruikmaken van ondersteuning hierbij dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met maatschappelijk werk Partners in Welzijn; tel: 046-4575700.  Wij zijn op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur 
telefonisch bereikbaar. 

Zeven tips: hoe ga ik om met coronastress?

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage

of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs besluiten om een

woning of bedrijfsruimte te sluiten. Hennepplantages of handels-

hoeveelheden drugs leiden vaak tot onveilige situaties voor 

omwonenden (denk aan brandgevaar, ripdeals, overlast, inbraak).

Doel van de sluiting is het herstellen van de openbare orde en 

veiligheid. Dit jaar is voor de derde keer een pand op grond van

de Opiumwet gesloten. Eerder dit jaar werden al twee woningen

gesloten. 

Burgemeester Van Basten-Boddin: “Criminelen blijven hun drugs-

activiteiten ontplooien, ook in een tijd waarin we te maken hebben

met de coronacrisis. Hoewel momenteel veel energie is gericht

op het onder controle krijgen van de coronapandemie, heeft het

bestrijden van drugshandel en de aanwezigheid van drugs nog

steeds mijn hoge prioriteit.” 

Burgemeester sluit loods na vondst hennepplantage 
Op 7 april 2020 heeft burgemeester Christine van Basten-Boddin een loods gesloten aan de Dorpstraat
te Spaubeek voor de duur van zes maanden. In de loods werd op 10 februari 2020 een hennepplantage
aangetroffen door de politie. De politie trof in totaal 257 hennepplanten aan.



Bij ons kun je terecht met al je vragen over bijvoorbeeld:

• Het gedrag van je kind thuis en/of op school (bijv. opstandig,

teruggetrokken, conflicten).

• Het welbevinden van je kind (bijv. zelfvertrouwen, sociale

contacten, gevoeligheid, piekeren).

• Moeilijke gebeurtenissen in het leven van je kind (bijv.

scheiding, verhuizing, ziekte, verlies).

• Opvoeden (bijv. grenzen stellen, consequent zijn, regels en

afspraken, structuur).

• Overige onderwerpen (bijv. puberteit, gamen en social

media, vrijetijdsbesteding).

We leven door alle coronamaatregelen al weken in een

unieke tijd. Een tijd die voor velen van ons niet gemakkelijk is.

Voor veel ouders brengt deze tijd nieuwe uitdagingen of 

vragen met zich mee. Ook voor kosteloos, betrouwbaar advies

over opvoeden in tijden van corona kun je bij ons terecht.

Heb je vragen? Neem dan gerust eens contact op via 

telefoon, WhatsApp, e-mail, of loop wanneer dat weer moge-

lijk is eens binnen tijdens één van de inloopmomenten op de

basisschool van je kind.

Volg ons ook via opgroeienin046 op Facebook en bezoek

eens de nieuwe website www.opgroeienin046.nl. Hier vind je

veel praktische, betrouwbare informatie over gezondheid, 

opgroeien en opvoeden in de Westelijke Mijnstreek. Ook vind

je hier actuele informatie over de trainingen en themabijeen-

komsten die de Jeugd- en Gezinswerkers aanbieden.

Svenja Hermans Chrissy Coolen

svenja.hermans@piw.nl chrissy.coolen@piw.nl

06-40832883 06-10137720

Ondersteuning bij opvoeden, opgroeien en ontwikkelen
Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms is wat hulp gewenst. 
Het is heel normaal om vragen over opvoeden of opgroeien te hebben. Het Jeugd- en Gezinswerk van
Partners in Welzijn is er voor alle vragen, hoe klein of ingewikkeld ook.

De coronacrisis treft ondernemers hard. 
De rijksoverheid heeft ondersteunende
maatregelen getroffen om de eerste nood 
te lenigen en ook op regionaal niveau zijn
maatregelen genomen om ondernemers
door zwaar weer te loodsen. Maar ook op
lokaal niveau wordt onderzocht welke 
verzachtende maatregelen mogelijk zijn.
Het college van de gemeente Beek heeft
besloten de inningstermijn van bouwleges
voor ondernemers te verlengen van dertig
naar negentig dagen. De maatregel is 
ingegaan op 1 april 2020 en duurt voorals-
nog tot 30 juni 2020.

Daarnaast doet het gemeentebestuur een dringend beroep op

vastgoedeigenaren om ondernemers die hun rekeningen niet

meer kunnen voldoen een helpende hand toe te steken. 

Burgemeester Christine van Basten-Boddin (economie): “Ik

vraag aan de eigenaren van commercieel winkelvastgoed om

in goed overleg met hun huurders maatwerkafspraken te

maken over het innen van

de huur. Door de coronacri-

sis hebben retailers hun

winkels moeten sluiten of

zien zij momenteel hun

omzet drastisch dalen. 

Aan de andere kant maken

winkelpandeigenaren zich

zorgen over de waarde van

hun vastgoed en financie-

ringsverplichtingen die ge-

woon doorlopen. Blijf de rust

bewaren en kom in overleg

met elkaar tot oplossingen.” 

Meer informatie over maatregelen voor economie en banen:

www.kvk.nl/corona

www.bsgw.nl

www.rijksoverheid.nl/corona

www.gemeentebeek.nl

Gemeente Beek verlengt inningstermijn bouwleges voor
ondernemers
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Indoorverbouwing De Haamen
eerder begonnen 

Aannemer Maasveste Berben is drie maanden
eerder begonnen met de indoorverbouwing van
De Haamen. De verbouwing was gepland in de
zomervakantie, maar kon door de corona-
maatregelen eerder beginnen. 

Wethouder Ralph Diederen (sport): “Hoewel het

ontzettend vervelend is dat sportlandgoed De

Haamen dicht is als gevolg van de coronacrisis,

werd daarmee mogelijk om de tweede fase van

de indoorverbouwing eerder te starten. We zijn op

14 april begonnen en verwachten eind mei klaar

te zijn.”

Tijdens de tweede fase van de indoorverbouwing

worden de horecavoorzieningen, multifunctionele

ruimten en sporthal 1 aangepakt. 

Wethouders houden wekelijks spreekuur voor sport- en 
cultuurverenigingen

Wethouders Ralph Diederen (sport) en Thijs van Es (cultuur)

houden sinds vrijdag 10 april een wekelijks spreekuur voor

Beekse sport- en cultuurverenigingen die geraakt worden

door de coronamaatregelen.

Wethouder Ralph Diederen: “De coronacrisis is voor 

iedereen een verwarrende tijd, die niet zonder gevolgen is.

Collega Thijs van Es en ik gaan spreekuren houden omdat

we willen weten wat onze verenigingen bezighoudt, zodat

de gemeente hen waar mogelijk kan ondersteunen.”

Een luisterend oor is niet het enige wat het gemeentebestuur de verenigingen aanbiedt. Diederen: “Naast het instellen

van een spreekuur, hebben we besloten om voor verenigingen uitstel van huurbetaling mogelijk te maken. Daarnaast

heeft het college besloten om reeds uitgekeerde waarderings- en stimuleringssubsidies niet terug te vragen.”

Wie gebruik wil maken van de spreekuren, moet zich wel van tevoren aanmelden. Dat kan bij het bestuurssecretariaat

van de gemeente, via telefoonnummer 046-4389353 of e-mail: bestuurssecretariaat@gemeentebeek.nl. De wethouders

houden elke vrijdag spreekuur tussen 10.00 en 12.00 uur. Het spreekuur vindt telefonisch of via videobellen (Facetime,

WhatsApp) plaats. 

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.



Het coronavirus en de genomen maatregelen hebben grote

impact op onze samenleving. Dit leidt tot veranderingen, aan-

passingen en zorgen. Ook voor u als mantelzorger. In deze

onzekere tijd kunnen we ons echter voorstellen dat u extra

zorgen heeft bij het zorgen voor een ander. Wij staan in deze

periode graag voor u klaar.

Hoe doen wij dat?
Onze ondersteuning aan u zetten wij digitaal en/of telefonisch

voort. Wij zijn deze periode bereikbaar voor u en denken

graag met u mee. Heeft u behoefte aan een luisterend oor,

wilt u uw zorgen bespreken of heeft u praktische vragen? Bel

of mail ons dan.

Bereikbaarheid
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek is telefonisch

bereikbaar, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en

17.00 uur, via telefoonnummer 046 – 457 57 00. U kunt vagen

naar Astrid Vermeulen.

Een e-mail kunt u op elk gewenst moment sturen naar 

mantelzorg@piw.nl

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Wij zijn er ook voor jou!

Mantelzorg en het coronavirus
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Met hulp van moderne communicatiemiddelen kunt u ook op

afstand contact onderhouden. We kennen natuurlijk de tele-

foon maar ook videobellen behoort tot de mogelijkheden. Het

voordeel van videobellen is dat u kunt zien met wie u spreekt.

Maar videobellen is niet voor iedereen gesneden koek. 

KBO-Beek en het Computer Doe en Leercentrum hebben

daarom het initiatief genomen om hiervoor de hulpdienst 

“Sociaal contact met video” op te zetten. Hiermee stellen 

zij u in staat om met anderen via videobellen te gaan

communiceren. 

Alle inwoners uit Beek, die zelf beschikking

hebben over een smartphone of tablet en 

thuis een wifi verbinding hebben, komen in

aanmerking voor de hulpdienst. Zij helpen u

met het gebruiken van een videocommunicatie

programma. 

Wilt u hulp? 
Bel dan 06 - 53852233. Ze vragen dan welke 

apparatuur u heeft en welke programma’s al

op uw toestel geïnstalleerd staan. Na het

maken van een afspraak, krijgt u telefonische

ondersteuning van een van hun vrijwilligers.

U hoeft hier niets voor te betalen. 

Contactgegevens
KBO-Beek: secretariskbobeek@gmail.com

CDL: coord.cdl.piw@gmail.com

telefoon: 0653852233

KBO en CDL bieden hulpdienst ‘Sociaal contact met
video’ aan Beekse inwoners
Gedwongen door landelijke maatregelen houden we anderhalve meter afstand tot elkaar. 
Ook is het minder mogelijk om elkaar te ontmoeten. De verwachting is dat deze maatregelen 
nog lang zullen duren. Toch wil je in contact blijven met familieleden en vrienden. 



FIJNE MOEDER-
DAG VOOR ALLE 

MAMA’S EN OMA’S

De openingstijden verschillen per winkel. Kijk op de 
individuele websites voor de meest actuele openingstijden.

Makado Beek
is geopend!


