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Van de Redactie

- Zondag 7 juni: wandeling over het
plateau van Schimmert . . . . . . . . . . . . .

3

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel
dat ik het kan,” zei Pippi Langkous

3

Ja, Pippi, we kunnen het dus inderdaad.
Afstand houden, aan geen enkele sociale gezelligheid deelnemen,
geen uitingen van genegenheid tonen. Robot spelen!
“Het nieuwe normaal!”
Als dit het toekomstbeeld is, moeten we nieuwe borelingen andere namen
gaan geven. Iets in de trant van r2d2, Wall-E of Chappie, lieftallige robotjes
die feilloos orders opvolgen en braaf ja knikken. Persoonlijk vind ik dat het tijd
wordt dat wij, de huidige maatschappij, gezamenlijk in The Terminator
veranderen. Meer zeggenschap over ons doen en laten. Geen kudde die
gezapig volgt, maar ook buiten de lijntjes mag kleuren.
Ik wil namelijk mijn leven terug. Niet dat dit zo enorm spannend is, maar ik wil
het “oude normaal” terug.
Als ik dit stukje schrijf heb ik zojuist Rutte gehoord en zijn orders voor 1 juni a.s.
Bent u er ook zo blij mee? Zucht u dan net zo hard als ik? Ik denk het wel.
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Dit “nieuwe normaal” is ook de schuldige dat de Nuutsbaeker steeds in zwaar
weer verkeert.
Het is elke maand zwoegen en zweten om überhaupt een Nuutsbaeker uit te
brengen. Ik heb ter vergelijking de NB van juni 2019 ernaast gelegd. Janken
is een groot woord, maar vrolijk werd ik er niet van. 36 pagina’s vol leuke
items. Juni 2020 zijn slechts 24 pagina’s. Geen zomerfeesten, garageverkopen,
geen Pinksterweekend. Gelukkig wel de lintjesregen, een mooie artikel van
Herman van Rens en een interessant boekverslag van Petra Versteeg. Maar
het blijft moeilijk om u een lekker dik, gevarieerd magazine voor te schotelen.
Alleen daarvoor al verlang ik terug naar het “oude normaal”.

- Evenementenrooster 2020 . . . . . . . . . . 19

Laten we hopen dat 1 juni ons brengt waar we allemaal aan toe zijn:
Knuffelen, gezelligheid, lachen…, leven!

Gemeente info:

Blijf gezond en blijf normaal. Dan komt alles goed.

- Duurzaamheidslening voor Beekse

Tot volgende maand, “I’ll be back”
Christy
Eindredactie

verenigingen en stichtingen . . . . . . . . . . 20
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Jullie zijn GOUD waard! . . . . . . . . . . . . . 21
- Burgemeester sluit pand na vondst
hennepplantage . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
- Indoorverbouwing De Haamen
vordert gestaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
- Gemeenteraad geeft groen licht voor
Keutelbeek fase 1 B . . . . . . . . . . . . . . . 22
- Ja ik wil!

Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

Wil jij ook iets kleins doen wat

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

een grote impact heeft? . . . . . . . . . . . . 23
- Opbouwwerk weer in de wijk! . . . . . . . . . 23

De Nuutsbaeker in data

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

Inleveren kopij Verschijningsdatum
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)
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Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl
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Wisseling van de wacht
bie de hoeskamer van Baek
Hoewel onderstaande “geleend is” van Facebook, vinden wij, de redactie en het bestuur, dat deze happening zeker een plaatsje in de Nuutsbaeker verdiend.

IVN Spau-Beek heeft die dag
voor u een wandeling in uw eigen
omgeving.
Tijdens de tocht wordt o.a.
aandacht geschonken aan de
geologische ontstaansgeschiedenis van dit plateau.
De geschiedenis van de molen,
monumentale boerderijen.
Maar ook de flora, fauna en grote
en kleine pareltjes in het
landschap ontbreken niet in het
verhaal tijdens deze rondgang.
Leef luuj,

Deelname aan alle activiteiten
geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.

Gisteren, 1 mei 2020, hebben wij een van de mooiste horecagelegenheden van Beek
officieel mogen overnemen. Nadat de familie Frusch “de hoeskamer van Baek”
135 jaar heeft uitgebaat is het nu onze taak om de traditie voort te zetten.
De on-officiële overdracht op carnavalszondag heeft ons het warme gevoel gegeven
dat wij samen met jullie een geweldige toekomst tegemoet gaan.
Helaas kunnen we vanwege de huidige situatie nog niet meteen aan de slag, maar
dat geeft ons genoeg tijd om ons te kunnen voorbereiden op de nieuwe start.
Zoals beloofd zal de hoeskamer van Baek in dezelfde traditie worden voortgezet.
Met veel respect kijken we terug naar datgeen Mirjam en Frank in de afgelopen jaren
hebben gepresteerd.
We wensen hen een gezonde toekomst toe en hopen hen in de komende jaren nog
vaak te mogen begroeten.

Gezamenlijk vertrekpunt om
14.00 uur
Adres: Parkeerplaats,
Hubertusmolen
Schimmerterweg 17,
Beek-Genhout

In de komende periode zullen we jullie op de FB pagina, “de bès van Baek es te…”
op de hoogte houden van de vorderingen in “onze” hoeskamer.

Voor laatste info zie
www.ivnspaubeek.nl

“135 jaar cafe Frusch” – een icoon in de verre omgeving.

Info:
046-4374657 of 046-4375840

OP = OP!

Speciaal
voor

Leeve groet, van de nuuje oetbaters, René & Annelies

Vaderdag

Bestellen vóór donderdag 18 juni

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Pinkstermaandag
GESLOTEN

Wij zijn uw vertrouwde
aanspreekpunt voor
al uw bankzaken,
verzekeringen en
hypotheek.
Benieuwd hoe persoonlijk service
kan zijn? Loop gerust eens binnen
bij Adviesgroep Reijnders BV.

OPENINGSTIJDEN:
Maandag : 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag : gesloten
Wo. Do. Vr.: 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur
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Lintjesregen in Beek
Vijf Beekenaren benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Op 24 april 2020 heeft burgemeester Christine van Basten-Boddin vijf Beekenaren mogen verrassen
met een lintje. Zij werden allemaal door de burgemeester gebeld en benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Helaas konden de gedecoreerden en hun dierbaren niet worden ontvangen op het
gemeentehuis om het lintje ook daadwerkelijk op te prikken, maar dit wordt later in het jaar alsnog
georganiseerd.
De gemeente Beek feliciteert alle gedecoreerden met hun lintje. Bedankt voor uw jarenlange
belangeloze inzet voor de Beekse gemeenschap!

Mevrouw Marion Wouters

De heer Harrie Impelmans

De heer Jo Nijsten

Mevrouw Wouters is al bijna 45
jaar lid van de fanfare Sint Caecilia
en sinds 1994 belast met het
bestuurswerk van deze fanfare.
Ook de schutterij Laurentius en de
buurtvereniging Dorpstraat
kunnen altijd een beroep op haar
doen. Daarnaast heeft zij een positieve rol vervuld bij de totstandkoming van de Brede
Maatschappelijke Voorziening in
Spaubeek vanuit haar rol als waarnemend voorzitter.

De heer Impelmans heeft zich 30
jaar lang ingezet, eerst als vrijwilliger en later als bestuurslid, voor
Stichting Triatlon Stein.
Momenteel werkt de heer
Impelmans als vrijwilliger voor de
adviesraad Sociaal Domein Beek,
het platform Gehandicaptenbeleid,
Adelante on Wheels en treedt hij
als ambassadeur op voor Platform
Inclusie, Beek voor iedereen.
Hij zet zich op bijzondere wijze in
voor met name de mindervalide
en kwetsbare mensen in de
gemeente Beek.

De heer Nijsten verrichtte
vrijwilligerswerk voor carnavalsvereniging De Doorzetters, het
Sint Nicolaascomité Neerbeek,
Zuyderland Glana en De
Zonnebloem. Ook was de heer
Nijsten tot en met 1995 koster bij
parochie Sint Callistus Neerbeek.
Ondanks zijn leeftijd werkt de heer
Nijsten momenteel als acoliet en
buitengewoon bedienaar van vier
parochies.
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Kelder Zolder Markt
gaat niet door
De jaarlijkse Kelder Zolder Markt,
georganiseerd door Mannenkoor Beeker
Liedertafel, kan helaas in 2020 geen doorgang
vinden in verband met de dan nog steeds
geldende Corona maatregelen.
In augustus 2021 hopen de organisatoren en
het bestuur van MBL er volop mee aan de
slag te kunnen gaan om de traditionele jaarmarkt weer te laten plaatsvinden.
Het koor wenst u allen een goede zomer toe
en blijf gezond allemaal.
Tot volgend jaar!

De heer Beaumont heeft zich met
name voor de kern Neerbeek
belangeloos en op een bijzondere
manier ingespannen.
Zo heeft hij diverse werkzaamheden verricht voor de carnavalsvereniging De Doorzetters, De
Zonnebloem afdeling Neerbeek,
de stichting Gemeenschapshuis
Neerbeek en voor de Stichting
Wensbus.
De heer Thijs van Es

Beste mensen,
Graag wil ik even aandacht vragen voor het volgende.
Corona tijden, we zijn er inmiddels allemaal mee
bekend en welke verre gevolgen het kan hebben op
allerlei manieren.
Een bizarre tijd kunnen we
het wel noemen voor iedereen,
jong en oud...al zijn er mensen die het in deze
tijd nog net even iets moeilijker hebben.
Zelf ben ik woonachtig in de Carmelwijk, waar
ik met eigen ogen zie dat er mensen, eenzaam,
ziek of hulpbehoevend zijn.
Waar we ook zien dat vrijwilligers hard hun
best doen, om juist deze groep mensen een
hart onder de riem te steken. Middels een kleine versnapering een of zelfs twee keer per
week langs te brengen aan de deur.
Waarvan ik met recht zeg...
Chapeau voor wat jullie doen!
Maar lieve mensen, juist de duur van deze inzet is afhankelijk van sponsoring
om zodoende de mensen te kunnen blijven helpen.
Gezien ik hart heb voor mijn medemens, verdrietig word dat deze situaties er
zijn, vraag ik me af of we met zijn allen niet meer kunnen betekenen? Alle beetjes helpen tenslotte.
Vandaar dat ik een fundraiser actie ben gestart onder het motto
“SAMEN ZIJN WE STERK”

De heer Van Es heeft zich meer
dan 40 jaar verdienstelijk gemaakt
voor Speelgroep het Nieuwe
Masker in Beek. Daarnaast heeft
hij zich als lid en bestuurslid ingezet voor de buurtvereniging
Proosdijveld Noord en de
Personeelsvereniging Open Leercentrum. Ook was de heer Van Es
een van de grondleggers van
Stichting Kindervakantiewerk
Beek.

Wie wil er
misschien een
steentje bijdragen?
U kunt de doneer
actie terugvinden
op facebookpagina
van
WOP De Carmel
of Tamara Geuyen
(ook pb).
Blijf gezond !
Groetjes Tamara
Geuyen
5
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30 JAAR
GELEDEN…
4e jaargang 1 (september) 1977
... In het hoofdartikel heeft Frans (redactie) het verkeersgedrag in Beek eens onder de loep genomen.
De antwoorden op zijn gestelde vragen getuigen van een
soms onverantwoord verkeersgedrag. Voor voetgangers
b.v. is het stoplicht bij een zebrapad overbodig. “Ik heb
dan toch voorrang,” met soms erge gevolgen. Fietsers die
een hand uitsteken bij het afslaan is hij niet tegengekomen.
De geijkte uitvlucht van foutparkeerders is nog steeds:
“Mag het niet? Iedereen doet het toch.” Of: “Je moet je
auto toch ergens kwijt.”
Conclusie is dat het geconstateerde verkeersgedrag toch
veel afhankelijk is van MENTALITEIT. Neem de tijd en
rust, en zorg ervoor dat weggedrag niet uitloopt op
wèg... gedrag!

IVN Spau-Beek
Vuurvliegjes
ontdekken in Ulestraten
Op vrijdag 26 juni gaat ’t IVN Spau-Beek op zoek naar
vuurvliegjes bij Ulestraten. Vuurvliegjes zijn het actiefst rond de langste dag. Om deze diertjes te kunnen zien moet het donker zijn. Vandaar dat het een
late avondwandeling gaat worden
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis. Carpoolen mogelijk.
Vertrekpunt de Bongerd (markt) te Spaubeek 20.30 uur.
Adres: Bongerd 8, 6176 AW Spaubeek
Gidsen Sjaak Frenken (tel. 06-33108235) en
René van den Heuvel (0653738966)
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

BACK2BALANCE
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

6

•
•
•
•
•

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

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl • www.backtwobalance.nl
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Japo
... Op woensdag 27 juni werd het kruis (vakkundig en de
nodige veiligheidsmaatregelen) op de spits van de
Callistuskerk geplaatst. Een feestelijk gebeuren.
Een attente lezer ziet enkele uren later een 20-tal mensen
de steigers rond de toren beklimmen. Allemaal in net pak,
zonder veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsgordel en waarschijnlijk zonder ervaring. En dat allemaal
met de burgervader voorop. Op 50 meter hoogte moest de
laatste trap zonder leuning beklommen worden. Wat daarboven te zoeken blijft een raadsel?
Het later afbreken van de grote hijskraan is geen voorbeeld
van kunde en veiligheid. De conclusie van de lezer:
ON-VER-ANT-WOOR-DE-LIJK en ON-BE-GRIJ-PE-LIJK.
... In een mooie fotocollage krijgen we een beeld van de viering
van een plechtige, maar ook uitbundige wijze van het
20 jarige partnerschap tussen Beek en Gundelfingen a/d
Donau. Een officiële delegatie alsmede een jongeren- en
seniorenkoor reisden op 24 mei naar Gundelfingen. In een
middeleeuws decor werd dit 6 daagse feest opgeluisterd.

hij daar als missionaris van het Heilig Hart SCJ.
Als econoom en bestuurlijk heeft hij bergen werk verzet.
Hopelijk komt hij medio augustus naar Nederland voor een
welverdiende vakantie.
… Het bestuur van de Kon. Harm. St. Caecilia is voornemens
een jeugdorkest te gaan formeren. Er volgt een uitgebreide
ledenwerfaktie. Instrumenten en studiemateriaal staat ter
beschikking. Het orkest komt onder leiding van dirigent
dhr. Sef Pijpers.
... Het bloemetje van de maand gaat deze keer naar dhr.
H. Wouters. Hub heeft al vele jaren met zijn sierlijke letters
oorkondes verfraaid. Ook voor de Nuutsbaeker maakte hij
voor de voorpagina de bekende miniaturen. Proficiat.
... Na het einde van het schooljaar wordt gestart met de
nieuwbouw van O.B.S. De Kring. Plaats van handelen is de
Stegen. Het oude gebouw wordt gesloopt.
... Voor de tweede maal in sucessie is het 1e en 2e team van
B&C (Volleybalver. Beek en Spaubeek) kampioen geworden.

... Op de praatstoel zit Pastoor J.v.Oss s.m.m. van de St.
Hubertusparochie van Genhout. Hij schetst in een uitgebreid
verhaal zijn leven vanaf zijn geboortedorp Druten (1937) tot
heden zijn Montfortaanse roeping en zijn arbeid in
Schimmert en Genhout. Zowel zijn opleiding tot priester,
zijn werkzaamheden aan de Apostolische school in Schimmert alsmede zijn parochiële inbreng als Montfortaan in de
parochies van St. Hubertus Genhout en de H. Montfort van
Schimmert. Ook zijn hobby en verzamelkunst van kerststallen van over de hele wereld blijft niet onbesproken.
Een verhaal van een pastoor met een blijde boodschap dat
voortleeft in een grote wereld voor ieder van ons.

... Snippers uit de eerste raadsvergadering na de verkiezingen:
De nieuwe raadsleden zaten nog wat onwennig in de
pluche. De oude rotten waren onwennig omdat het
schootsveld was veranderd. De voorzitter trok een aardige
vergelijking: “Net als het voetbal, daar wordt ook gepingeld
om de volgende ronde te halen.”
De microfoon van Jan Schrijen kraakte en piepte.
Waarschijnlijk niet aan zijn stemvolume afgesteld.
Dat Hoeb Gelissen zich rustig heeft gehouden en daardoor
geen fouten heeft gemaakt.

... Pater J. Weusten viert binnenkort zijn 40 jarig priesterfeest
in zijn standplaats Palembang in Indonesië. Sinds 1950 is

Ik ga eens naar die microfoontjes kijken.
Groetjes Japo

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet zich in
voor mensen die (tijdelijk) in de
problemen zitten en er op eigen
kracht niet uit komen.
Zij richt zich vooral op minderdraagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

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
7
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Een kunstgebit?
Ga naar de erkende
specialist!

Stichting Herdenking Oorlogs s
Het was een bijzondere Dodenherdenking,
4 mei 2020! De burgemeester, leden van de
Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers
Beek, John Visser van Scouting Beek en
trompettist Frank Bouwens.

Graag stel ik mij even voor:
mijn naam is Anne Dormans.
Dit jaar schrijf ik een aantal columns in
de Nuutsbaeker. Ze gaan over diverse
onderwerpen die te maken hebben met het
kunstgebit, want ik ben tandprotheticus.
Ik hoor u denken, wat is een tandprotheticus?
Een tandprotheticus wordt vaak verward met
tandtechnicus, tandarts of klinisch prothese
technicus. In deze column leg ik u het verschil uit.
HOE ZIT HET DAN?
Een tandprotheticus is speciaal opgeleid voor het maken en aanmeten
van alles wat uitneembaar is in de mond, zoals het kunstgebit, maar
bijvoorbeeld ook een gedeeltelijk plaatje. Een tandprotheticus heeft
eerst 4 jaar de opleiding tandtechniek gedaan en daarna vier jaar de
opleiding Tandprothetiek. Eerst wordt het technische werk geleerd:
het maken van de prothese in het laboratorium en daarna het
aanmeten bij de patiënt, het behandelen. Tandprotheticus is een
paramedisch beroep, de titel is beschermd onder de wet BIG*.
Een tandarts heeft de opleiding Tandheelkunde gedaan.
De tandarts doet alle werkzaamheden in de mond: denk hierbij aan
bijvoorbeeld: controleren, reinigen, gaatjes vullen, wortelkanaalbehandelingen, kronen/bruggen en kunstgebitten. Tandarts is ook een
beschermde beroepstitel en is BIG* geregistreerd.

Wij hielden anderhalve meter afstand, terwijl
je juist in die situatie dicht bij elkaar wilt zijn,
elkaar wilt vasthouden. Wij legden kransen
voor de oorlogsslachtoffers en noemden luid
hun namen, maar u, beste lezer, kon het niet
zien en niet horen. En wij waren twee minuten stil, vreemd en onwerkelijk stil.
Om acht uur zagen wij met miljoenen
Nederlanders dat het op de Dam in
Amsterdam precies zo toeging. Bizar, en toch …, en toch
was dit de meest indrukwekkende Dodenherdenking die
wij ooit hebben meegemaakt. Dat kwam doordat wij gedwongen waren helemaal stil te staan bij onszelf. Bij alle
woorden die werden gesproken lag de nadruk niet op onze
‘heldhaftigheid’ tegenover een boze vijand. De nadruk lag
juist op ons falen.

Een tandtechnicus heeft de opleiding Tandtechniek gedaan en heeft
daar geleerd hoe kunstgebitten (en mogelijk kroon- en brugwerk) te
maken in een tandtechnisch laboratorium. Dit techniek werk is alleen
in opdracht van een tandprotheticus of tandarts. Tandtechnicus is
geen beschermde titel en mag geen gebit aanmeten bij een patiënt.
Een klinisch prothese technicus heeft de opleiding Tandtechniek
gedaan en daarna een cursus KPT (Klinisch Prothese Technicus) van
ongeveer 15 dagen. Dit is niet te vergelijken met de 4 jarige opleiding
Tandprothetiek. Daarnaast is klinisch prothese technicus geen
beschermde titel en mag niet zelfstandig en niet zonder supervisie
van een tandprotheticus of tandarts een kunstgebit aanmeten.
* BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’.
De Wet beschermt patiënten tegen onzorgvuldig en ondeskundig
handelen door zorgverleners.
Een tandprotheticus is de erkende specialist voor het kunstgebit.
Het voordeel in vergelijking met de tandarts is dat hij het kunstgebit
naast aanmeten ook zelf kan maken. Als een kunstgebit gerepareerd
of opgevuld moet worden, kan het direct in de eigen praktijk gedaan
worden. U kunt zonder verwijzing van tandarts of huisarts bij de
tandprotheticus terecht. De tandprotheticus declareert rechtstreeks
bij de zorgverzekeraar waar uw gebit altijd voor minimaal 75% wordt
vergoed.
Sommige tandtechnici of klinisch prothese technici doen zich al dan
niet bewust voor als tandprotheticus. Dat kan helaas mogelijk voor
problemen zorgen. Zoals men zegt: voorkomen is beter dan genezen.
Ga voor uw kunstgebit naar de erkende specialist, de Tandprotheticus.

Wim Luigjes

escomwitgoedservice
Reparatie van al uw witgoed
www.annedormans.nl

Dr. Beckersstraat 7M
6191 DA Beek

Voor een afspraak, reparatie/rebasing of meer informatie: 046 - 426 48 11
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Galerij 12
Landgraaf
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Wij stonden stil bij onszelf

Dodenherdenking 2020 was
het sluitstuk van een bijzonder
herdenkingsjaar. En dat komt
niet alleen omdat de oorlog nu
precies 75 jaar achter ons ligt,
een feit dat wij ook in Beek
prachtig gevierd hebben in
september 2019.
Minstens zo belangrijk is het
feit dat premier Rutte op 28
januari (Auschwitz Memorial
Day) voor het eerst erkende
dat Nederland en de Nederlanders tekort geschoten
waren, doordat ze de Joodse
bevolking onvoldoende hadden beschermd. Kent u nog
ons thema ‘Hun veiligheid zal
ons een zorg zijn’? En herinnert u zich de zin ‘WIJ lieten
hen gaan’, een tekst die ook
staat op het ‘zigeunermonument’ in de Stegen?
Bij het staatsbezoek aan Indonesië bood de koning zijn verontschuldigingen aan voor
misdaden begaan door Nederland tegen het volk van Indië,
dat terecht streed voor zijn vrijheid. Op 4 mei 2020 spaarde
diezelfde koning zijn eigen voorouders niet, door de uitspraak
“medeburgers in nood voelden zich onvoldoende gesteund,
ook door mijn overgrootmoeder (koningin Wilhelmina) in
Londen”.
In de eenzaamheid die werd opgelegd door de corona-epidemie werden wij teruggeworpen op onszelf. De massamoorden
die werden begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog maken
een belangrijk deel uit van onze gezamenlijke geschiedenis en
onze moderne Europese samenleving. Zij werden niet alleen
begaan door ‘de ander’, maar ze werden ook mogelijk gemaakt
door onze samenleving. De meeste Nederlanders ‘lieten hen
gaan’. ‘Hun veiligheid’ zou hun ‘een zorg zijn’. En zoals Arnon
Grunberg het uitdrukte in zijn herdenkingsrede in een lege
Amsterdamse Westerkerk: “Als wij niet ziek worden van die
Twintigste Eeuw, vrees ik dat er niets is begrepen.” En opnieuw
de koning op de Dam, die op indringende wijze waarschuwde

tegen onverschilligheid en tegen het verschuiven van de grenzen van de menselijkheid: “Niet wegkijken, niet uitwissen, niet
apart zetten, niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.”
Volgend jaar staan we weer samen bij het oorlogsmonument.
Dat kunnen we zeggen tegen elkaar dat in die oorlog, die dan
76 jaar achter ons ligt, de grootste misdaad aller tijden heeft
plaatsgevonden, en dat die misdaad plaatsvond midden in
onze samenleving. Toen keken velen weg en werden mensen
apart gezet. Herdenken is: onze eigen samenleving en ons zelf
leren kennen.
Wij willen niet ziek worden van het corona- virus, maar we
kiezen ervoor – in de woorden van Grunberg – ziek te worden
van onze eigen geschiedenis.

Namens Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
Herman van Rens

OUDER WORDEN
DOE JE SAMEN!
Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek.
In het verpleeghuis, verzorgingshuis of de thuiszorg in de zorgwoningen
naast onze verpleeghuislocaties.
Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg
en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kunt; alleen of samen
met uw naasten.

U vindt Vivantes in Geleen, Beek,
Stein, Elsloo en Urmond.
I www.vivantes.nl | T 046 411 35 00
E info@vivantes.nl
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Makado bezorgt bewoners en
zorgpersoneel een fleurige Moederdag
Ruim 130 planten zijn op Moederdag
bezorgd bij Woonzorgcentrum
Franciscus in Beek.
Elk plantje was voorzien van een
warme boodschap namens alle
ondernemers in Makado Beek.

‘We willen alle moeders (en vaders) die vandaag geen
bezoek kunnen ontvangen een hart onder de riem steken.
Daarnaast hebben wij ook gedacht aan het zorgpersoneel,
omdat ook zij een extra dikke pluim verdienen in deze tijd’
aldus Robert Gerbracht (voorzitter Winkeliersvereniging
Makado Beek)
Een sympathiek gebaar van de Makado
ondernemers, waarin zij via een
persoonlijke boodschap willen laten
weten dat zij aan de bewoners denken
in deze tijd. Vanwege het COVID-19
virus was het niet mogelijk om de
plantjes persoonlijk te overhandigen
aan de bewoners en het personeel.
Met gepaste afstand en voorzorgsmaatregelen hebben een aantal personeelsleden de plantjes uit de Makado Mobiel
gehaald en uitgedeeld aan de bewoners.

vlnr: Randy (Randy’s Bloemen) en Robert (vz Winkeliersvereniging Makado Beek)

Als het aan Makado ligt, was dit niet de
laatste verrassingsactie.
Blijf op de hoogte van het laatste
nieuws over Winkelcentrum Makado via
www.makadobeek.nl of volg Makado
Beek via Facebook en Instagram.

Natuurgeneeskundige

Gezondheid Energie Wel-Zijn

Greetje Heus

Heb je voldoende energie om je wensen te volgen?
Heb je klachten die jou afremmen of juist
te hard laten doorrennen?
Heb je het gevoel dat het anders moet;
en hoe dan?

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

10

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

juni 2020 - NB no. 6:Layout 1

20-05-2020

10:54

Page 11

“Beek… wat ben je mooi”

We missen jullie!

ik het zeker niet te laten. En wat is
er leuker dan je nieuwe buurt te
leren kennen via georganiseerde activiteiten. Ondertussen heb ik vlaaien
leren bakken, een vogelmandje leren
vlechten, een mosselavond beleefd
en als klap op de vuurpijl een 65-jarig
bestaansfeest mogen meemaken.
En stelt u zich eens voor, een vereniging die al meer dan de lengte van
mijn eigen leven haar waarde binnen
de gemeenschap heeft bewezen.
Zouden de toenmalige oprichters

dames aan het fijne werk gaan. Ik
ben huiswaarts gekeerd, maar mijn
verbazing was groot toen ik des
avonds terugkeerde en, zowel binnen
als buiten, de happiness me tegemoet
straalde. Dat had ik niet verwacht.
Nagenoeg alle leden waren aanwezig
en werden feestelijk ontvangen met
een glaasje bubbels. In de zaal
draaide een film van gebeurtenissen
en foto’s uit voorbije jaren en eten,
drinken en vertier waren meer dan
voldoende aanwezig.

“Bedankt, bedankt, beste mensen
van de zorg”. Menig televisieprogramma, stoep en verzorgingstehuis zijn gesmukt met deze leuzen
als gevolg van alle perikelen
rondom het coronavirus. Het onderwijs deed er ook aan mee door
voor de ramen van de lokalen
groots aan te brengen ”We missen
jullie”. Als corona ons iets geleerd
heeft, is het wel het feit dat alles
wat zo gewoon leek opeens heel
ongewoon was. De opgelegde ophokplicht is ongekend gebleken en
we zijn nog steeds druk doende
om de anderhalve-meter-afstandeconomie gestalte te geven. Soms
valt het mee, maar soms valt het
ontzettend tegen. Als het weer
goed is, is het best uit te houden,
mits je een mooie tuin hebt.
Maar op driehoog achter is het een
probleem. Het niet doorgaan van
evenementen en jaarlijks terugkerende sportwedstrijden als de
Tour en Wimbledon… ach, we zullen
er wel overheen komen.
Maar kijken we eens in ons eigen
kleine wereldje, ons wereldje van
heel dichtbij. Toen ik anderhalf geleden in Spaubeek kwam wonen en
er nog heg nog steg wist, stonden
er vrijwel meteen leden van de
buurtvereniging voor mijn deur om
kennis te komen maken. Uiteraard
vertelde men ook wat de buurtvereniging inhield en kwam men
vragen of ik lid wilde worden van
de meer dan honderd leden tellende groep. Voor de prijs hoefde

Bos, Otermans, Erkens en Gubbels
hebben kunnen bevroeden dat de
vereniging zo’n lang leven beschoren
was dat ie bijna pensioengerechtigd
is? Pensioengerechtigd, maar nog
steeds jong van geest en stram van
leden. Zou dat komen door de vele
afwisselende evenementen van de afgelopen jaren, zoals busreisjes,
BBQ’s, handboogschieten, wandelingen, fietstochten en droppings? Wat
dacht u van Sinterklaasmiddagen en
paasbrunches?
Meeliftend op de flow heb ik afgelopen zomer meegeholpen om de
feestlocatie voor het jubileum gereed
te maken. Vele handen maken immers
licht werk. Werd er in het verleden
dankbaar gebruik gemaakt van de
garage van de familie Birix of de
loods van de familie Kösters, nu is
de vereniging superblij met de
accommodatie behorende bij de
woning van de familie Buskens.
Met vereende krachten werden hier
en daar wat spullen opgeruimd en de
zaal gepoetst. Toen het zware werk
door de mannen gedaan was (zeker
niet seksistisch bedoeld!), konden de

Het bestuur, Maria Houtvast, Roos
Wijnen-Thomassen, Tiny Houben,
Phia Eijkelenberg, Roeleke Wachelder
en Pierre Muijtjens, hadden er zelfs
voor gezorgd dat de zon volop haar
best deed. Ach, … u hoort hier een
mijmerende columnist.
Wat ik nu enkel kan zeggen: “Ik mis
het!” Ik heb de paasbijeenkomst gemist, de vlaai die we samen bakken
(en eten), de bloemen voor de ouderen, en wat al niet meer stond op de
activiteitenkalender. En wat moet ik
(we) nog allemaal gaan missen.

“Beek… wat ben je mooi”

Lopend met Paddy door de straat en
door de wijk kom ik verenigingsleden
tegen die, vaak van achter hun raam,
even zwaaien. Soms staat er iemand
buiten en houden we een kort
gesprekje op gepaste afstand.
Niet alleen ik mis het, maar anderen
ook. Het is dat we net geen blaadje
voor de ramen hangen, zoals de
scholen doen. Maar het gemis is er
niet minder om. Ook dat maakt Beek
zo mooi.
Roland Willems
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Petra Versteegh:
Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

Servicepunt

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

Servicepunt

Petra Versteegh werkt als gezondheidstherapeute in haar
praktijk in Genhout en is gespecialiseerd in de lichaamsscan. Door haar brede achtergrond als fysiotherapeute,
journeytherapeute, orthomoleculair specialiste en burnout specialiste adviseert en behandelt zij alle gezondheidsaspecten. De cliënten die zij gedurende haar werk
heeft begeleid en hun visie op gezondheid, alsmede de
internationale expertise die Petra heeft op het gebied van
gezondheid, hebben haar geïnspireerd om het boek
Waarheid over gezondheid te schrijven.
In Waarheid over gezondheid beschrijft Petra dat gezondheid een optelsom is van mechanische, chemische,
mentale, emotionele en spirituele gezondheid. Als je slecht
slaapt, is het vaak moeilijker om te herstellen van bijvoorbeeld een knieblessure.

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

BACK2BALANCE
•
•
•
•
•

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

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl • www.backtwobalance.nl
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“WAARHEID OVER GEZONDHEID”
Heb je weinig energie dan kan het zijn dat je te
weinig water drinkt. Gezondheid is de balans
tussen een groot aantal factoren.
Tijdens haar werk merkt Petra op dat veel
cliënten hun lichamelijke klacht als een lokaal
probleem zien en van Petra verwachten dat zij
dit lokale probleem aanpakt. Zo heeft ze
bijvoorbeeld een cliënt behandeld die een rugoperatie had ondergaan, maar slecht herstelde.
Deze persoon kwam naar Petra toe om van de
rugklachten af te komen, maar Petra ontdekte
dat het lichaam van deze persoon een hoge
ontstekingsgraad had. Het lichaam moest dus
én herstellen van de ontstekingen én van de
operatie. Het was dus geen lokaal probleem,
maar een samenhang van meerdere factoren.
Met haar boek wil Petra mensen hiervan
bewust maken.
Daarnaast merkt Petra op dat veel mensen een
eigen waarheid hebben over gezondheid. Met
haar boek laat Petra mensen zelf onderzoeken wat hun waarheid over gezondheid is en waar deze waarheid vandaan
komt. Zij stimuleert lezers vervolgens zich af te vragen of deze
waarheid vandaag de dag nog in hun voordeel werkt en of er
ook een andere waarheid mogelijk is. Een eigen waarheid die
mensen kunnen hebben is dat gezondheid toeval is en dat als
je ziek wordt je “pech” hebt. Een ander voorbeeld wat Petra
geeft, is dat zij in haar praktijk een keer een cliënte behandelde wiens beide ouders in de Ziektewet zaten en dat haar waarheid over gezondheid was dat het normaal is om chronische
klachten te hebben en maandelijks naar het ziekenhuis te
gaan. Petra geeft aan dat ieders eigen waarheid dan ook veel
impact heeft op zijn/haar gezondheid, want als je gelooft dat
gezondheid toeval is of dat het normaal is om klachten te hebben, ga je ook niet verder op zoek naar oplossingen. Met haar
boek hoopt Petra mensen bewust te maken dat gezondheid
een optelsom is en dat je zelf ook op zoek kunt gaan naar oplossingen. Bij klachten is het altijd raadzaam en van belang dat
je een arts of therapeut raadpleegt, maar mensen kunnen ook
gaan kijken of ze zelf al iets kunnen betekenen voor hun eigen
gezondheid. Drink je bijvoorbeeld geen water? Dan is de kans
groot dat je bloed te dik is, je gewrichten niet goed kunnen
scharnieren en je slechter kunt ontlasten. Als mensen zich
hiervan bewuster worden, worden ze vaak zelfredzamer en
krijgen ze vaak meer controle over hun eigen gezondheid.

T

De vele informatie die Petra hierover geeft tijdens een consult,
blijft vaak niet hangen bij haar cliënten. Ze vroegen haar of zij
niet een pdf’je kon maken met deze informatie, zodat ze dit
thuis nog eens op hun gemak konden doorlezen.
Petra begon hieraan, maar al gauw had ze 100 pagina’s aan
informatie. Deze informatie heeft ze dan ook verwerkt in haar
boek. Ook merkte ze in haar praktijk en op straat op dat de
nieuwste informatie over gezondheid altijd niet bij mensen
aankomt. Veel mensen hebben vaak nog een ouderwets idee
over gezondheid. Zo denken sommige mensen dat het niet
zinvol is om veel water te drinken of denken ze dat hun energieniveau hoger zou moeten zijn omdat ze veel koppen koffie
drinken.
Petra geeft aan dat veel nieuw onderzoek in de Verenigde
Staten verricht wordt en daar dus veel nieuwe inzichten vandaan komen, maar dat wij daar in Nederland vaak niet veel van
meekrijgen. Petra vindt het belangrijk om internationale kennis
op het gebied van gezondheidsinzichten te delen.
Met haar boek wil Petra deze informatie dan ook dichterbij
brengen voor zorgprofessionals, cliënten, mensen met een
chronisch aandoening, jij en ik, en iedereen die zelf zijn gezondheid wil verbeteren.
Lara Frissen

046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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LEMMENS-HOVER
AUTOSCHADE
Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

• Personen en bedrijfswagens
• Alle verzekeringsmaatschappijen
• Gratis* vervangend vervoer *exclusief brandstof

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99

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

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

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

www.vluggen.com

IVN Spau-Beek
Avond wandeling /
excursie;
op zoek naar het vliegend hert
Het vliegend hert
laat zich slechts
zien als de
omstandigheden
gunstig zijn.
Het mag niet te
hard waaien, de
temperatuur moet
meer zijn dan
17 graden en hij
vliegt pas uit
rond 22.00 uur
in de schemering.
Afgelopen zomers zijn enkele leden van IVN Spau-Beek
op zoek gegaan naar het vliegend hert; en met succes.
In de buurt van Nagelbeek en Hegge is hij meermalen
gespot.
We gaan deze zomer proberen of we dit succes
wederom kunnen herhalen. Wil je deze prachtige kever
ook een keer in actie zien?
Stuur dan een mailtje, met onderwerp “vliegend hert”
naar rene.vdheuvel@gmail.com. Vanaf 1 juli ga ik de
weersvoorspelling in de gaten houden en zodra er goede
omstandigheden voorspeld worden, stuur ik u een mail
en gaan we enkele dagen later op pad.
De wandeling start dus, afhankelijk van het weer, ergens
tussen 1 juli en 15 juli om 21.00 uur op de parkeerplaats
van het NS station in Schinnen. Neem een zaklantaarn
mee, want die hebben we zeker nodig.
Datum: wordt na aanmelding via mail bekengemaakt
Start wandeling: 21.00 uur
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Vertrekpunt, NS station in Schinnen.
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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TUSSENDOORTJE
Oplossing mei:
“Ondanks de quarantaine toch sportief bezig? Jazeker, ik doe aan marathons op videoland”
Deze keer testen wij uw “reclame” geheugen. Weet u nog welk merk/bedrijf deze slogans beroemd maakten?
We zoeken de originele namen waarmee de reclames bekend werden.
De opdracht is simpel: los de puzzel op en stuur alleen de zin naar Nuutsbaeker@gmail.com
In december trekken we één winnaar die een leuk presentje ontvangt. En als tip: Google is uw beste vriend.
1.
2.
3.

....., twee kleuren in een potti. (5de)
Het beste onder de zon? (8ste)
Daar word je blij van? (3de)

32. Ik durf het bijna niet te vragen? (9de)
33. ….., als je voor pret bent. (5de)
34. ..... glashelder. (2de)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Even ..... bellen. (1ste)
Een beetje vreemd, maar wel lekker? (3de)
Bedenk goed wat je met je laatste ..... doet. (4e)
..... Powerrrrr. (6de)
Wie kan rekenen, rekent op ….. (5de)
Een pinda van ..... is altijd oké. (2de)
Mannen weten waarom? (2e)
Mmm van ….. (3de)
....., er is geen betere. (4de)
Ha fijn, ha fijn, een borrel van ..... (5de)
Ja zeker, de ….. (8ste)
Komt wel goed, schatje? (9de)

35. Boer, bakker ….. (7de)
36. ..... laat je niet in de steek (2de)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Zo, nu eerst een … (3de)
Dat zeg ik, ….. (5de)
Ik heb nog zo gezegd, geen bommetje? (4de)
Echt ….. (4de)
Wat mooi is, moet mooi blijven? (5de)
Steeds verrassend, altijd voordelig? (8ste)
Heerlijk, helder ….. (3de)
Geen cent te veel, hoor? (12de)

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Zeg maar nee, dan krijg je er twee? (2de)
Goeiemoggel? (3de)
Als het aan de kat lag, kocht ze ….. (7de)
....., da’s pas fijn (3de)
Het zuiverende water? (3de)
..... geeft je vleugels. (7de)
....., je denkt ook aan alles. (5de)
Niet omdat het moet, maar omdat het
kan? (4de)
52. Alleen als 'ie ijs- en ijskoud is? (12de)
53. Ze smelten de kazen? (10de)
54. Wie is er niet groot mee geworden? (8ste)

37. Vakmanschap is meesterschap? (1ste)
38. Vier uur, ….. (8ste)
39. ....., alleen de prijs is anders. (10de)
40. Dat kan alleen maar ..... zijn. (2de)
41. Een beetje van jezelf, een beetje van
….. (5de)
42. De enige echte? (7de)
43. ..... weet wat vrouwen wensen (9de)

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

24

25

40

41

13

14

15

26

27

?
16

17

18

32

33

34

44

45

46

19

20

21

35

36

48

49

22

23

28

29

30

31

24. Ze zei meneer tegen me? (8ste)
25. Omdat u het waard bent? (4de)
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De verrassende groente van vandaag? (5de)
Elke klus, een ..... Klus (1ste)
Retteketet, naar ….. (8ste)
…….., past bij jou. (7de)
Ik ben toch niet gek? (10de)
Foutje, bedankt! (2de)
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Nieuw in Geverik, een minibieb

De minibieb in Geverik
Wat is een minibieb?
MiniBibliotheek.nl
omschrijft het als volgt:
Een minibieb is een plek waar iedereen
gratis boeken kan lenen of ruilen. Vaak
is een minibieb een klein huisje / hokje
of kastje bij mensen in de voortuin. Het
gebeurt ook dat deze minibiebs zich op
andere nuttige plaatsen bevinden, bijvoorbeeld in een school, kinderopvang
of in een gemeentehuis. Een Kinder-

De minibieb in Genhout
zwerfboekStation is eigenlijk hetzelfde,
maar dan specifiek gericht op kinderen.
Elke minibibliotheek heeft z'n eigen regels, maar over het algemeen kan je
hier gratis boeken lenen. Soms mag je
ze houden of doorgeven aan anderen,
maar er zijn er ook waar je de boekjes
weer terug moet brengen. Het is nooit
de bedoeling dat je de boeken mag
meenemen om vervolgens door te verkopen. De bedoeling is juist dat iedereen meer gaat lezen, en een financiële

barrière helpt hier niet bij.
Minibieb is een landelijk initiatief. In vele
plaatsen bevinden zich minibiebs.
Hoe leuk is het dan dat wij in ons eigen
Geverik sinds 11 mei 2020 ook een minibieb hebben. In de Geverikerstraat 97,
onder de poort, staat een kast vol met
boeken, dvd's en cd's.
Kom gerust ruilen, lenen of aanvullen...
Schroom niet, kom eens een kijkje
nemen.

Vincentiusvereniging Beek

Potgrond 40 ltr.

3 zakken € 10,00

Ruim assortiment

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

Tankstation 24 uur per dag geopend

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!!

GROENTEZADEN
GROENTEPLANTEN
ZOMERBLOEIERS

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092
of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl

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

Voor meer informatie raadpleeg de
website:
www.vincentiusvereniging.nl
Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63

(OVORRš6DQGHUERXWODDQšZZZERXUVNR]İQHQQOšZZZERXUVNHXNHQVQO
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Wie kent Wie

Aflevering 166

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto.
Karate Club “Weng”, 1978
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.

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

Cafetaria het Heukske

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

Theo en Marion Schroijen

Wolfeynde 24 • 6191 EB Beek • 06-38293817
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
17
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De foute foto van Loe

Oplossing van de mei editie:
Wat is er raar: Er is een tulp tussen de bloesem geslopen…
Correcte inzenders:
Compliment voor de 5 jarige Kyan Verstappen, Mia Drummen, Marianne Schwachöfer,
Crit Meijers, Rezie van Geneijgen, Wim Dormans, José Jansen,
Netty Van Den Molengraaf, Bert Akkermans, Chrétien Bijlmakers, Eva Teneij,
Jo Nijsten, Mauro Kusters, Riet Heinemans, Harrie Huveneers, Marianne Puts,
Stephanie Franssen, Frans Hawinkels, Jo Cox, Pieter Wilting,
Paul Leenders en Maria Demandt

Bovenstaand wederom een foto.
Wat mankeert aan deze foto?
Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com en we vermelden u in de volgende uitgave. In december trekken we
uit alle goede inzendingen weer een naam en de gelukkige winnaar ontvangt een leuk presentje.

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

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

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl
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Evenementenrooster
2020
Evenementen onder voorbehoud dit i.v.m. het coronavirus
6 juni
6 juni
7 juni
14 juni
14 juni
21 juni
23 juni
24 juni
25 juni
4 juli
4 juli
5 juli
10 juli
12 juli
9 augustus
5 september
5 september
6 september
8 september
9 september
13 september
16 september
19 september
20 september
20 september

24 september
27 september
3 oktober
3 oktober
6 oktober
7 oktober
11 oktober

Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
Lezing ‘De Vroedvrouwenschool, meer dan een naam, meer dan een
opleidingsinstituut’ door Peer Boselie in de Oude Pastorie, aanv. 11.00 uur
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
Zeskamp, georganiseerd door CV de Kwakkerte.
Locatie: speeltuin de Kabouter in Spaubeek
Vriendenviering Sint Hubertuskerk, 9.30 uur, Jokola, Brunssum
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Kinder knutsel activiteit: Vakantie vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie of via Facebook.
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
Garageverkoop in diverse Beekse straten org. Drumfanfare Irene/Lucia Beek
Concert Mannenkoor Beeker Liedertafel met universiteitskoor Tuks
Camerata uit Pretoria, Zuid-Afrika in de St. Martinuskerk, Beek. 20.00 uur
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
Herfsttocht, Fanfare St. Caecilia Spaubeek start v.a. 7.00 uur, MFC in Spaubeek
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Lezing "Nieuwe donorwet". Org.: de Vereniging voor Ouderen Neerbeek.
Oos Heim Neerbeek aanvang 14.00 uur. Voor iedereen vrij toegankelijk.
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
Kinder knutsel activiteit: Herfst vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie of via Facebook.
Oktoberfest in de schuur van Fam. Senden in Genhout, aanv. 21.00 uur
Vriendenviering Sint-Hubertuskerk, 9.30 uur, Zangkoor Per Cantare, Schinnen
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.
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
Garageverkoop Auwt Prinsen en Prinssese Nirbik
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
KVG Beek: Ambassadrice van Antarctica door Ethel Borggreven. Aanvang
19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur

11 oktober
14 oktober

14 oktober
18 oktober
21 oktober
22 oktober
29 oktober
2 t/m 5 nov.
7 november
7 november
8 november
10 november
11 november
11 november
15 november
15 november
25 november
26 november
3 december
5 december
5 december
8 december
13 december
13 december
16 december
19 december
19 december
20 december

Unicefdrive 13.00-18.00 uur - Bridgeclub 't Roadhoes - MFC Spaubeek
Lezing "Ouderenvaccinaties", org.: de Vereniging voor Ouderen Neerbeek.
Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek aanvang 14:00 uur. Voor iedereen
vrij toegankelijk.
Kinder knutsel activiteit: Halloween vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie of via Facebook.
Vriendenviering Sint-Hubertuskerk, 9.30 uur, Meerssens mannenkoor
KVG Beek: Fysio-ergo-podotherapie verzorgd door drie therapeuten van Beek.
19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
Kienavond door het Ereledencomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek in het
MFC in Spaubeek
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
Winterkleding beurs door het Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek
in het MFC in Spaubeek
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
KVG Beek: Muzieklezing door Maurice Wiche. Aanvang 19.30 uur in
Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
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.
Vriendenviering Sint-Hubertuskerk, 9.30 uur, Vocal Group Mes Amie,
Amby Maastricht
Belcanto concert met Italiaanse aria's door Carla Maffioletti en
Jutta Böhnert, om 14.30 uur Sint-Hubertuskerk
KVG Beek: Frankrijk van Noord naar Zuid door Guus Reinartz. Aanvang
19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantes Franciscus 19.00 uur
Kinder knutsel activiteit: Sinterklaas vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie of via Facebook.
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
Jaarlijkse kerstmarkt van Gemengd Koor Neerbeek in het
gemeenschapshuis te Neerbeek van 10.45-17.00 uur. Gratis entree.
Kinder knutsel activiteit: Kerstmis vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie of via Facebook.
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in Brasserie
‘De Poort’, Burg. Janssenstraat. Aanvang 20.00 uur
Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek in het Gemeenschapshuis te
Neerbeek. m.m.v gospelkoor Gioia. Entree: vrije gave
Vriendenviering Sint-Hubertuskerk, 9.30 uur, Emotion, Elsloo

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!

ANNASTRAAT 25, GELEEN

/

+31 (0)46 474 23 11

/

WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222
F 046 - 43 77 757
www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur
Volg ons op Twitter: www.twitter.com/gembeek
Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag
(17.00 tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten
gebruik gemaakt worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten,
rijbewijzen, uittreksels, gezondheidsverklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent gedrag en leerlingenvervoer.

Duurzaamheidslening voor Beekse
verenigingen en stichtingen
Beekse verenigingen en stichtingen kunnen sinds 17 april een duurzaamheidslening aanvragen bij de
gemeente. Tegen een voordelig rentetarief van 1,5% kunnen verenigingen hun gebouwen verduurzamen.
Het te lenen bedrag bedraagt minimaal € 2.500 en is niet gemaximeerd. De opbrengsten van de
duurzaamheidsmaatregelen zijn in de meeste gevallen hoger dan de kosten van de lening.

Maatregelen
De duurzaamheidslening kan gebruikt worden voor het isoleren van muren, vloeren, daken, ramen en deuren. Maar ook
voor de aanschaf van zonneboilers, zonnepanelen, HR++
glas en kunststof kozijnen. Het verduurzamen van gebouwen
draagt bij aan de Beekse klimaat- en energieambities.
Particulieren
Ook woningeigenaren kunnen een duurzaamheidslening
aanvragen. Het maximale leenbedrag voor particulieren is

20

sinds 17 april verhoogd van € 15.000 naar € 30.000 per
huishouden.
Wethouder Hub Schoenmakers: “De gemeente beoordeelt de
lening. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) toetst de kredietwaardigheid van de particulieren en de levensvatbaarheid van de verenigingen en
stichtingen. Het beheer van de duurzaamheidslening wordt
tevens uitgevoerd door SVn. Op die manier werken we verantwoord samen aan een duurzamer Beek.”
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Mantelzorgers… jullie zijn
GOUD waard!
Wellicht hebben vele burgers van Beek de oproep gezien
en gehoord van onze burgemeester Christine van
Basten-Boddin waarin zij een oproep deed om een
Challenge voor haar te betekenen. We wisten niet of wij als
organisatie ook mee mochten doen maar wij hebben een
poging gewaagd en deze werd enthousiast ontvangen
door onze burgemeester. Wat was onze Challenge? Wij
vroegen de burgemeester of zij alle cliënten, die geen
bezoek meer kunnen ontvangen van onze vrijwilligers, een
kaartje wilde sturen. Daarnaast hadden we ook gevraagd
of de ingeschreven mantelzorgers van het Steunpunt Mantelzorg een kaart van de burgemeester konden krijgen om
hen in deze moeilijke tijd veel liefde, kracht en sterkte toe
te wensen.
Inmiddels heeft de burgemeester en het college een mooie
kaart gemaakt voor al onze cliënten en mantelzorgers.
Als Steunpunt Mantelzorg hoefden we alleen nog maar de
adresstickers te plakken waarna ze verstuurd werden per
post.
Bedankt burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris
voor deze warme actie.

Buiten de mantelzorgers die staan ingeschreven bij het
Steunpunt in Beek zijn er nog veel meer mantelzorgers.
Ook aan hen willen wij de warme woorden van onze
burgemeester en het college overbrengen:
Het is een ingewikkelde tijd. Voor ons allemaal.
U staat altijd klaar voor een ander.
Met raad en daad.
We beseffen dat dat nu niet altijd gemakkelijk is.
Want u kunt niet de hulp en ondersteuning bieden zoals u
dat gewend bent.
U doet wat u kan, want we hebben elkaar nu meer nodig
dan ooit.
U bent goud waard.
Het college van burgemeester en wethouders van Beek
wenst u liefde, kracht en sterkte toe in deze tijd.
Heeft u zorgen of vragen neem dan gerust contact op met
het Steunpunt Mantelzorg-wm van Beek. Contactpersoon
Astrid Vermeulen T 046-4575700 astrid.vermeulen@piw.nl

Burgemeester sluit pand na vondst hennepplantage
Burgemeester Christine van Basten-Boddin heeft op 22 april een pand aan de Raadhuisstraat in Beek
gesloten voor de duur van zes maanden. Na een melding van een waterlekkage troffen brandweer en
politie er op 6 maart jongstleden een hennepplantage aan van 1213 planten.
De burgemeester is bevoegd om bij het aantreffen van een
hennepplantage of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs
een woning of bedrijfsruimte te sluiten. Hennepplantages of
handelshoeveelheden drugs leiden vaak tot onveilige situaties

voor omwonenden. Doel van de sluiting is het herstellen van
de openbare orde en veiligheid.
Het is de vierde keer dit jaar dat de burgemeester een pand
sluit op grond van de Opiumwet. Eerder dit jaar werden twee
woningen en een loods gesloten.
Burgemeester Van Basten-Boddin: “Het bedrijfsmatig in werking hebben van een hennepplantage in een woning levert
een groot gevaar op voor de buren. Er kan brand ontstaan
door kortsluiting, maar er bestaat ook kans op wateroverlast
als gevolg van lekkages. De maatschappelijke kosten van een
hennepplantage zijn hoog. Uiteindelijk betalen we allemaal indirect- mee aan het opruimen ervan. Daarom wil ik iedereen
op het hart drukken om bij een vermoeden van een hennepplantage Meld Misdaad Anoniem of de politie te bellen.”
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Indoorverbouwing
De Haamen vordert
gestaag
De indoorverbouwing van De Haamen is in
volle gang. Er wordt flink uitgebroken en weer
opgebouwd.
Momenteel worden de horecavoorzieningen, multifunctionele ruimten en sporthal 1 aangepakt. De verwachting is
dat deze werkzaamheden medio juli zijn afgerond.
Daarna zal nog op twee plaatsen worden aangebouwd.
Aan de achterzijde komt er een ruimte voor een beweegruimte en drie behandelkamers. Aan de zijkant een wordt
er een krachthonk gerealiseerd. Wanneer deze werkzaamheden precies zijn afgerond is nog niet bekend.

Gemeenteraad geeft groen licht voor Keutelbeek fase 1 B
De gemeenteraad van Beek heeft op donderdag 23 april het bestemmingsplan voor het project ontkluizing Keutelbeek fase 1b vastgesteld. Tevens is tijdens de digitale vergadering ook geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Hiermee geeft de gemeenteraad het startsein voor de verdere
voorbereiding en uitvoering van dit project.
Wethouder Hub Hodzelmans: “De volgende fase is het aanvragen van de benodigde vergunningen. Ook worden de aanbestedingen voorbereid voor de uitvoering. We verwachten
dat de uitvoering in het eerste kwartaal van 2021 kan beginnen.”
Gelijktijdig met de aanleg van de Keutelbeek worden ook de
riolen vervangen, kabels en leidingen van de nutsbedrijven
vernieuwd en de straten opgeknapt. Fase 1b betreft het
tracé vanaf de kruising Achter de Beek – Luciastraat, via de

22

Stegen – Burgemeester Lemmensstraat – Broekhovenlaan –
Bourgognestraat – Oude Pastorie tot aan de buffers Oude
Pastorie.
De ontkluizing van de Keutelbeek is er op gericht om de
wateroverlast in Beek en Neerbeek tegen te gaan. Dit gebeurt
door schoon en vuilwater te scheiden en het schone water
zichtbaar te maken. Het project wordt in nauwe samenwerking
met het waterschap Limburg tot stand gebracht.
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Ja ik wil!
Wil jij ook iets kleins doen wat een grote impact heeft?
Om kwetsbare personen uit hun isolement te halen zoeken wij
KANJERS die contact willen maken met die, nu nog voor jou
onbekende, andere.
Wij zoeken mensen die bereid zijn om twee tot drie keer per
week met deze kwetsbare personen te bellen. Vaak zijn dit
onze ouderen.
Word daarom ook BELVRIJWILLIGER!
De Brug is een organisatie met meer dan 160 vrijwilligers en
actief in de regio Westelijke Mijnstreek. Door het Coronavirus
kunnen onze vrijwilligers de hulpvragers helaas niet persoonlijk thuis bezoeken. Daarom wordt er heel wat afgebeld.
Maar het aantal hulpvragen overstijgt het aantal beschikbare
vrijwilligers. Daarom zoeken we jou!

We bieden je vanuit De Brug
begeleiding en je krijgt van
ons een belscript met
beltips om jouw actie te
ondersteunen. Je onkosten
worden uiteraard vergoed.
Heb je interesse?
Stuur dan een mail naar: info@thcdebrug.nl
Of spreek ons antwoordapparaat in: 046-4581066 dan word je
altijd teruggebeld.

Groetjes van het team
Jenny, Anniek, Marij, Claudia, Marjon en Nicole

Opbouwwerk weer in de wijk!
De opbouwwerkers van Partners in Welzijn: Koen Vanspauwen, Lonneke Meijers en Miranda Brangers,
hebben door de corona-crisis vanuit huis moeten werken. Als opbouwwerker vanuit huis werken kan
eigenlijk niet. Een opbouwwerker werkt tussen en met de mensen, hij of zij signaleert, helpt, verbindt en
verwijst mensen.
Vanaf begin mei was het weer mogelijk voor de opbouwwerkers om in de wijk aanwezig te zijn. De mooie actie van
PLUS Van Wijnbergen, Wijkraad “De Carmel” en WOP
“De Carmel” waarbij aan alle bewoners een mooi gevulde

boodschappentas werd aangeboden was een uitgelezen kans
om weer met heel veel mensen in gesprek te komen, uiteraard
op anderhalve meter afstand.
Tijdens deze actie is er door de opbouwwerkers en vrijwilligers
heel veel informatie opgehaald, gegeven en verspreid. Van de
mogelijkheid tot aanvragen invalidenparkeerkaart, het correct
invullen van een formulier tot het gebruikmaken van activiteiten
in de wijk.
Daarnaast zijn er hele mooie gesprekken gevoerd over hoe het
gaat met de mensen, over eenzaamheid, over voldoende bewegen en de acties van ZOwonen in samenwerking met NJOY.
We zijn echt superblij dat we weer in de wijk mogen zijn.
Het opbouwwerk in Beek verzorgt samen met de mensen van
WMO, Zuyderland Thuiszorg, MEE, Wijkagenten en ZOwonen
de spreekuren van het wijkteam. Ook deze zijn tijdelijk stilgelegd. Wij hopen u snel te kunnen laten weten hoe, waar en
wanneer we weer starten. Heeft u in de tussentijd vragen die
niet kunnen wachten? Schroom niet en bel of mail.
Heeft u vragen voor het opbouwwerk?
U kunt hen bereiken:
Koen Vanspauwen; koen.vanspauwen@piw.nl; 06-22380736;
Lonneke Meijers; lonneke.meijers@piw.nl; 06-36502274;
Miranda Brangers; miranda.brangers@piw.nl; 06-10036153.
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Check :
makadobeek.nl/corona
voor alle getroffen
voorzieningen.
Alle winkels zijn weer geopend en hanteren
de veiligheidsvoorschriften van het RIVM.

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
www.makadobeek.nl

