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Uw oplossing voor elke maaltijd!
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NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

Meesterslager gespecialiseerd in: 
BARBECUE, BUFFETTEN,

BELEGDE BROODJES, MAALTIJDEN 

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

Vakantie: Lekker luieren en niks doen.

Geen plannen, geen “ik moet”, geen standaard bedtijd,
geen “grote schoonmaak”. Ik hou wel van dat woordje vakantie. 
Ik ben trouwens geen reiziger. Ik hoef niet zo nodig naar andere landen.
Lekker weer en vertoeven in een tuinstoel met een goed boek, cocktailtje of
ijsje, is voor mij meer dan genoeg. Vroeger, toen mijn kinderen klein waren,
stond er ook nog een zwembad in de tuin en de vakantie was geslaagd. 
Af en toe naar een speeltuin, sporadisch naar een pretpark, want dat kost
net zo veel als een week Frankrijk, lekker uiteten, naar de bios, BBQ-tje, 
ach niet alleen een kinderhand is gauw gevuld.

In deze rare tijd is er niet veel veranderd. Men moet zich een beetje 
aanpassen, maar dat kunnen we best. Wat ik wil zeggen is dat vakantie 
gewoon lekker vakantie blijft als men soepel met de coronaflow meegaat.
Dus, so what als we niet die geweldige buitenlandse vakantie krijgen die we
voor ogen hadden? Maak er iets moois van. De wereld draait door en ook
volgend jaar is er weer een vakantieperiode en zijn alle landen nog op 
dezelfde plek. 

De uitgave die u nu in handen heeft, is lekker gevuld met mooie artikelen.
Jolanda en Ger zorgen voor de hoofdmoot. Leuk om te lezen. Het is een
dubbele uitgave, wat betekent dat ook het Tussendoortje een dikke pil is. 
Reden genoeg dus om in die tuinstoel te ploffen, drankje erbij en lezen en
puzzelen.

Namens de redactie en het bestuur, wens ik u allen, ondanks dat corona
gedoe, een fijne vakantie. Geniet ervan en gooi al die stress de deur uit.
Wij zien elkaar in september.

Geen arrivederci, au revoir of auf wiedersehen, maar gewoon: tot ziens 

Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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Genhout zonder gemeenschapshuis.

Nee hoor, gelukkig gaat dat niet gebeu-
ren. Althans niet als het aan Mitchell
Cremers ligt.
Begin dit jaar hoorden wij op de redactie
dat het gemeenschapshuis in Genhout
zou worden overgenomen.
Als redactie leek het ons leuk om Mit-
chell in de Nuutsbaeker voor te stellen
aan onze Gemeente. Er werd contact
gezocht met de, per 1 februari 2020,
nieuwe eigenaar van gasterie Genhout
Treft om hem het hemd van het lijf te
vragen over wie hij is en natuurlijk over
zijn plannen met het gemeenschaps-
huis. 
Mitchell stelde voor dat we eind mei,
begin juni opnieuw contact zouden op-
nemen. Dan konden we de verbouwing
komen bewonderen en rondom de ope-
ning van de gasterie een artikel plaat-
sen. Toen niet wetende dat een kennis-
making, als gevolg van het corona virus,
er voorlopig niet in zou zitten. 
Maar ook binnen de redactie staat de
techniek voor niets en heeft er een inter-
view met Mitchell plaatsgevonden via
beeldbellen. 

Mitchell is 28 jaar en eine Zittesje Sjnaak.
Geboren in Geleen, maar vanaf zijn
derde levensjaar getogen in Sittard. 
Hier woont hij met zijn vrouw Liza en hun
2-jarig dochtertje Filou. 

7 jaar geleden heeft Mitchell
samen met zijn vader gaste-
rie Dobbelsteyn in Doen-
rade opgezet. 
Gasterie Dobbelsteyn is een
restaurant en een gemeen-
schapshuis. Na 4 jaar wilde
Mitchell weten of het gras
elders groener was en ging
hij werken als startup mana-
ger van het horecagedeelte
bij tankstations. Ondanks
dat hij er veel geleerd heeft
bleef de reguliere horeca
hem trekken. Op 1 januari
2020 besloot hij terug te
keren naar de gasterie van
zijn vader. 
En zoals in het gezegde,
een appel valt niet ver van
de boom, besloot hij om
van het gemeenschapshuis
in Genhout ook een gasterie
te gaan maken.  

Per 1 februari 2020 nam hij
de sleutel over en werd ge-
meenschapshuis ’t Trefpunt
Genhout omgedoopt tot
gasterie Genhout Treft.
Mitchell benadrukt dat het
gemeenschapshuis blijft be-
staan. “We zijn en blijven er
voor de gemeenschap”.
Maar om in de horecawereld te overle-
ven moet je iets meer kunnen bieden,
vandaar het idee voor de gasterie. Het
terrasgedeelte wordt omgebouwd tot
restaurant en er komt een complete
keuken zodat er ook voor feesten- en
partijen eten kan worden verzorgd. Alle
verenigingen zijn en blijven welkom. 

Na een mooi carnavalsseizoen zouden
de activiteiten van de verenigingen
doorgaan naast de verbouwing. Er werd
echter geen rekening gehouden met een
virus dat het hele verenigingsleven op
non actief zou zetten en er voor zorgde
dat er geen activiteiten konden door-
gaan en geen feesten- en partijen kon-
den worden georganiseerd. 
Gelukkig was Mitchell al voorzichtig ge-
weest met het plannen van activiteiten
in verband met de verbouwing medio
april. Er werden snel alternatieven be-
dacht zoals de verkoop van de voor-
raad, de paasbrunch en de moederdag-
brunch om nog inkomsten binnen te
krijgen. Inmiddels is de verbouwing op
gang gekomen, weliswaar met vertra-
ging door de coronamaatregelen.
Aanvankelijk was het de bedoeling

geweest om de aanbouw per 1 juli 2020
feestelijk te openen, maar dat moet he-
laas worden opgeschoven. Meteen na
de verbouwing gaat de gasterie in ieder
geval open. En als de keuken klaar is
kunnen er eenvoudige maaltijden wor-
den afgehaald.
Mogelijk dat de officiële opening wordt
verschoven naar 01 september 2020 of
dat er een groot feest wordt gehouden
als de gasterie 1 jaar bestaat. 
Op de vraag of Mitchell door de corona-
maatregel veel thuis zit antwoordt hij
ontkennend.
“We hebben op de eerste plaats de
verbouwing en ik ga mijn vader helpen
om te bekijken hoe gasterie Dobbelsteyn
open kan na 1 juni. Hoe kan alles
worden aangepast aan de 1,5 meter
maatregel? Tevens ga ik iets organiseren
rondom Vaderdag. 
En een bijkomend voordeel van meer
vrije tijd is dat ik meer tijd met mijn
dochtertje kan doorbrengen.”

Voor de opening van de gasterie:
houd de facebook pagina Gasterie
Genhout Treft in de gaten!

Sylvie Gulikers

Gasterie Genhout Treft: Een verbouwing in Coronatijd

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Mitchell Cremers, eigenaar Gasterie Genhout Treft.

Filou, de naam van zijn dochtertje en de naam van het
Belgische blond biertje van 8,5 % uit de tap van de Gasterie.
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Ons redactielid, Roland Willems, heeft vijf jaar gewerkt aan
een boek over Alpe d’HuZes-icoon Bas Mulder. Dit op verzoek
van Harrie en Marjan Mulder, de ouders van Bas.

Bas Mulder overleed op 9 september 2010 op vierentwintig-
jarige leeftijd. Hij heeft op de
Alpe d’Huez, de beroemde
Tour de France-berg, een
eigen bocht en er is een
award naar hem vernoemd.
Dit geeft aan welk een per-
soonlijkheid Bas geweest is. 

In het boek gaat Roland op
zoek naar het ontstaan en het
waarom van die persoonlijk-
heid en hij stelt zich in de 
inleiding de vraag: Bas, wie was je? Bas, wie ben je?

Het boek geeft antwoord op die vragen door mensen aan het
woord te laten die Bas persoonlijk en van dichtbij hebben 
gekend, zoals zijn ouders, zijn broer, zijn vriendin en natuurlijk
veel Alpe d’HuZes-vrienden, zoals de oprichters van het eve-
nement en de oud-voorzitter. 
Natuurlijk hebben ook vrienden hun medewerking verleent.

Als laatste komt Roland zelf aan het woord in een persoonlij-
ke brief aan Bas.

Redactielid Nuutsbaeker schrijft boek over A
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Daarnaast geeft Bas een inkijkje in zijn leven door 
middel van passages uit zijn dagboek dat hij gedurende
zijn ziekte als een internetblog heeft bijgehouden. Het
geeft een inkijkje in de wereld van een jong volwassene
die de ene keer zeer hoopvol is en daarna weer 
negatieve berichten krijgt omtrent zijn ziekte lymfeklier-
kanker. 

Wat allen zeker weten en wat doorklinkt in Bas’ verhaal
is het nimmer opgeven en altijd het positieve van de 
situatie proberen in te zien en te ervaren. 
Vandaar de titel, die zijn vader Harrie ooit op een 
reclameauto schreef. 

Het boek is gepresenteerd tijdens de livestream van 
4 juni bij de Bas Mulder-bank op de heide bij Ermelo 
en was te zien op de site van Alpe d’HuZes 
(www.opegevenisgeenoptie) omdat er dit jaar vanwege
de coronacrisis het evenement in Frankrijk niet mogelijk
was.  

Het boek is uitgegeven in eigen beheer en dus helaas
niet in de boekhandel te koop. 

Edoch, wie belangstelling heeft kan contact opnemen
met Roland via huiswerkbegeleiding@alpe-dhuzes.nl . 
De kosten bedragen rond € 20,- 
(exclusief verzendkosten).     

r Alpe d’HuZes-icoon

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl

Het Coronavirus heeft 
ons alledaagse leven 
in Beek veranderd.

Heb je daar vragen over, 
zijn er in je (privé) situatie zaken 
niet duidelijk.

Je weet niet wat wel en niet mag:
Bel dan: 06-81075168 (Harrie Impelmans) 
of mail ons info@bbb-ndb.nl 
en je wordt geholpen (binnen 48 uur).

juli-augustus 2020 NB - no. 6:Layout 1  17-06-2020  08:27  Page 5



Jolanda Dirx uit Beek is al van jongs af
aan geïnteresseerd in de Tweede
Wereldoorlog. Ze heeft er vroeger veel
boeken over gelezen en documentaires
over bekeken. Ook heeft Jolanda meer-
dere plekken bezocht die herinneren
aan deze periode uit de geschiedenis. In
Nederland is ze naar meerdere musea
en tentoonstellingen geweest en in het
buitenland heeft ze onder andere
Theresienstadt, Krakau en Auschwitz-
Birkenau bezocht. “De vrijheid die wij nu
hebben is zwaar bevochten en daar
mogen wij met zijn allen heel dankbaar
voor zijn. Er leven steeds minder men-
sen die de oorlog bewust hebben mee-
gemaakt die hun ervaringen kunnen
delen. Het is belangrijk om jongeren be-
wust te maken van de oorlog en de of-
fers die gebracht zijn, zodat wij ervoor
kunnen zorgen dat onze vrijheid behou-
den blijft. Zeker in de huidige samenle-

ving, waarin mensen niet altijd even ver-
draagzaam zijn ten opzichte van elkaar,
is het van belang om hier wat vaker bij
stil te staan.”   

Adoptie naam en graf

Om de soldaten die tijdens de Tweede
Wereldoorlog gesneuveld zijn te herden-
ken, heeft Jolanda een naam geadop-
teerd op de Muur van de Vermisten
op de Amerikaanse Begraafplaats in
Margraten. Het graf van deze vermiste
soldaat is later teruggevonden in
Neupré, nabij Luik in België. Jolanda be-
sloot om het graf niet te adopteren,
omdat het graf al drie adoptanten heeft.
Later heeft Jolanda wel een graf op de
begraafplaats in Margraten geadop-
teerd. Van de soldaat die er begraven
ligt, bezit Jolanda een foto. Met de na-
bestaanden van deze soldaat heeft zij

helaas geen contact. Wel heeft zij
contact met familieleden van andere
gesneuvelde soldaten die in Margraten
begraven liggen. Voor hen legt Jolanda
ieder jaar een oranje boeket met een
rood-wit-blauw lint eromheen neer op
de graven. Zij geeft aan dat het voor
haar een kleine moeite is en dat de fami-
lies er ontzettend dankbaar voor zijn.
Jolanda vertelt dat nabestaanden in de
Verenigde Staten het indrukwekkend
vinden dat er een wachtlijst is om een
graf in Margraten te adopteren en dat
de graven van generatie op generatie
worden overgedragen.

Replacements

Jolanda heeft in september 2019 tijdens
de viering van 75 jaar vrijheid in Limburg
meegereden met de vierdaagse Liberty
Tour door Limburg. Met deze tour is zij
ook door Beek gereden. “Erg speciaal
om door je eigen dorp deze tour te
maken.” De kameraadschap die zij
tijdens het evenement ervoer, vond zij
erg bijzonder en was voor haar de aan-
leiding om zich bij een re-enactment
groep aan te sluiten. 
Re-enactment houdt in dat historische
gebeurtenissen worden nagespeeld,
meestal op de plaats waar ze oorspron-
kelijk plaats hebben gevonden en in bij-
behorende kleding. De re-enactment
groep waarin Jolanda terecht is geko-
men, heet Replacements. Dit is een
“living history group”, wat inhoudt dat
ze de geschiedenis tot leven willen
brengen op historisch correcte wijze.

6

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

Jolanda Dirx herdenkt actief de Tweede Wereld o
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Alles moet kloppen: de datum waarop
de gebeurtenis plaatsvond, de voertui-
gen waarin de soldaten reden en de pat-
ches die ze op hun kleding droegen.

Op de eerste dag van de Liberty Tour is
de groep met een colonne voertuigen
Mesch binnen gereden, het eerste dorp
dat destijds bevrijd is. Dit was op exact
dezelfde datum en exact hetzelfde tijd-
stip als in 1944. Samen met een van de
bevrijders zijn ze via dezelfde veldweg
als toen het dorp binnen gereden. De
veteraan was verbaasd en dacht dat er
hier geen normale wegen waren aange-
legd. Ze legden hem uit dat ze alles his-
torisch gezien zo correct mogelijk wil-
den uitbeelden en vandaar dezelfde
route aflegden. Tijdens een ander eve-
nement, Winternacht in het Eye Witness
Museum in Beek, beeldde de groep een
operatie scène in strijd uit. Jolanda
moest voor de eerste keer een reanima-
tie naspelen. Toen ze hoorde: “We are
going to lose him” begon ze met reani-
meren zoals dat vandaag de dag ge-
beurt, terwijl destijds met de armen van
het slachtoffer gepompt werd. Dat ge-
beurt haar geen tweede keer! 

Jolanda beeldt tijdens de evenementen
meestal een Amerikaanse zuster uit.
Haar bijnaam in de groep is Jolly G. Key.
De bijnaam Jolly had zij al langer vanwe-
ge haar naam Jolanda. In de Verenigde
Staten is het normaal om een tussenlet-
ter te hebben, in Jolanda’s geval de G,
wat leidt tot G. Key, ook wel de g-sleutel
die in muziek gebruikt wordt. Tijdens
evenementen spreekt iedereen elkaar
aan met zijn/haar bijnaam.

Collectie

Om haar rol als zuster in Replacements
zo realistisch mogelijk te maken, is
Jolanda bezig om een medische collec-
tie bij elkaar te krijgen. 
Zo heeft zij originele medische spulletjes
met bijbehorende tassen en een helm uit
de Tweede Wereldoorlog. Als aanvulling
op haar reproductiekleding, heeft
Jolanda recentelijk een originele ver-
pleegstersjas en broek gekocht dat door
het Amerikaanse leger gebruikt is.
Behalve de verzameling die zij heeft
voor haar rol in Replacements, heeft
Jolanda een mandoline uit 1891 die
zowel de Eerste als de Tweede
Wereldoorlog heeft meegemaakt. Haar
moeder heeft de mandoline als jong
meisje op een markt gekocht. 
Jolanda wilde vroeger graag gitaar leren
spelen, maar het instrument was te
groot voor haar om vast te houden. Toen
stelde haar moeder voor om eerst man-
doline te leren spelen. Samen met haar
moeder heeft ze vroeger bij de mandoli-
ne-orkestvereniging van Beek gespeeld.
Gitaar spelen is er niet meer van geko-
men, maar dat neemt haar vriend Bert
voor zijn rekening. Jolanda heeft Bert tij-
dens de Liberty Tour leren kennen.
Samen musiceren ze stukken uit de
Tweede Wereldoorlog en bekende
liedjes als We’ll Meet Again en The
White Cliffs of Dover behoren tot hun
repertoire. 

Veteranen

Jolanda is er van onder de indruk dat er
zoveel mensen zijn geweest die helden-
daden hebben verricht. 
Zowel gewone burgers als soldaten
hebben hun leven geriskeerd om dat
van anderen te redden. Jolanda heeft tij-
dens de vierdaagse Liberty Tour door
Limburg negen veteranen uit de
Verenigde Staten en één veteraan uit
Groot-Brittannië ontmoet. Zij hebben
haar verhalen verteld over het leven tij-
dens en na de oorlog. Jolanda vindt het
vooral bewonderenswaardig hoe krach-
tig deze veteranen zijn. Een van hen
gaat op zijn 97e nog steeds een paar
keer per week naar de sportschool en
de Britse soldaat die ze heeft leren ken-
nen, geeft vandaag de dag nog steeds
rondleidingen in het Imperial War
Museum North in Manchester. 
Ook bewondert Jolanda hoe positief
deze veteranen in het leven staan.
Ondanks al het leed dat zij hebben mee-
gemaakt, hebben zij veel vertrouwen in
de mensheid.   

75 handgeschreven brieven

Dit jaar zou 75 jaar vrijheid in Nederland
groots gevierd worden, maar dat mocht
helaas niet zo zijn. “Erg jammer”, vindt
Jolanda, “want de meeste veteranen zijn
op leeftijd en de vraag is of ze er vol-
gend jaar nog bij kunnen zijn.” Jolanda
wilde het echter niet aan zich voorbij
laten gaan. Zij heeft op Bevrijdingsdag
uitgebreid gebeld met de Britse vete-
raan die zij tijdens de Liberty Tour heeft
leren kennen. Ook heeft Jolanda 75
Amerikaanse veteranen een persoonlij-
ke, handgeschreven brief gestuurd. Zij
heeft hierin onder andere geschreven
dat zij het spijtig vindt dat de veteranen
in isolatie zitten, maar dat veiligheid
voorop staat. Zij wil hen tonen hoe
dankbaar zij is voor hun strijd voor onze
vrijheid en dat er 75 jaar na dato nog
steeds aan hen gedacht wordt. 
Hopelijk kan Jolanda dit volgend jaar
weer in persoon doen. 

Lara Frissen

d oorlog en de slachtoffers hiervan 

juli-augustus 2020 NB - no. 6:Layout 1  17-06-2020  08:27  Page 7



8

De volgende versterking voor
de heren van BFC staat te
trappelen om de bal weer op
te pakken, maar moet nog
even geduld hebben. En de
trouwe schare supporters dus
ook. Maar over een aantal
maanden is Martijn Meijer
echt weer te zien op het
Beekse handbalveld. 

Martijn gooide 22 jaar geleden
als zesjarige zijn eerste bal in
sporthal De Haamen. Hij door-
liep de jeugdopleiding bij BFC
en maakte op zijn 15e onder
leiding van Harold Nusser zijn
debuut in de eredivisie. Bij de oprichting van Limburg Lions
heeft hij de overstap naar de ploeg uit Sittard-Geleen 
gemaakt. In 2014 zette Martijn de stap naar de Belgische
competitie.  Bij handbalclub Tongeren werkte hij al een jaar
samen met Maurice Canton. “Daar heb ik uiteindelijk 4 jaar
gespeeld tot 2018, we zijn Belgisch kampioen geworden en
we hebben de Belgische beker gewonnen.  
De afgelopen 2 seizoenen heb ik bij Achilles Bocholt ge-
speeld waar we vorig jaar de triple wonnen (Beneleague,
Belgisch kampioen en de Belgische beker).”

23 november 2019 zal niet als topdag genoteerd staan in 
de agenda van Martijn. “Toen heb ik mijn patellapees afge-
scheurd van mijn rechterknie. Op dit moment zit ik volop in
mijn revalidatie. Ik heb altijd het plan gehad om weer terug
te keren naar BFC omdat ik daar ook begonnen ben met
handbal. Het is een goede omgeving om verder te herstellen
van mijn blessure en weer op niveau te komen. Natuurlijk
zijn er jongens waar je vroeger altijd al mee gespeeld hebt
en dat maakt het extra speciaal om na al die jaren weer
samen op het veld te staan. Het voelt als thuiskomen.” 

Martijn denkt nog niet aan afbouwen. “Persoonlijk is het
voor mij heel belangrijk om weer handbal-fit te worden na
deze blessure en dan weer op het niveau te komen waar ik
altijd op gezeten heb. Ik wil echt iets toevoegen aan het
team. Verder zou het een super prestatie van het team zijn
als we ons kunnen plaatsen voor de Beneleague, dat is ook
zeker mijn ambitie komend seizoen.” Maar voor nu dus nog
even geduld aub…

Nog even geduld aub…

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

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

juli-augustus 2020 NB - no. 6:Layout 1  17-06-2020  08:27  Page 8



9

Twee jongemannen, beiden 18 jaar, kie-
zen voor BFC als volgende stap in hun
handbalcarrière. 
Martijn Simons, linkerhoek speler en
Quillan Kuipers, keeper, stellen zich
graag zelf even voor. 

Van Weert naar Bocholt naar Beek

Martijn Simons komt uit Haler, een klein
dorpje in de buurt van Weert. 
Hij studeert Biomedical Sciences aan
de Universiteit Maastricht. 

“Ik was 9 toen ik startte met handbal bij
Rapiditas in Weert. In de loop van mijn
tienerjaren werd ik serieuzer, ambitieuzer,
fanatieker en ging ik meer en meer 
trainen. Ik deed mee met de regio 
trainingen in Panningen en heb ook 
getraind op de handbalschool van het
Graaf Huyn onder begeleiding van 
trainer Maurice Canton.
In 2016 maakte ik de
overstap van Rapiditas
naar Achilles Bocholt.
Hier werd ik goed op-
gevangen en mocht ik
al snel meetrainen met
het tweede herenteam.
Door hard te werken
en goede trainingen
verbeterden mijn 
prestaties.” 
De reden voor de
overstap naar BFC is
meerledig: “Ik heb
goede herinneringen
aan de trainingen van
Maurice.  Daarnaast
vind ik BFC en hele

mooie club met aansprekende ambities
en is het voor mij een mooie stap in mijn
handbalcarrière. Praktisch gezien zal
spelen bij BFC me veel reistijd schelen.
Een enkele reis vanuit Maastricht naar
Bocholt was ongeveer 1,5 uur reistijd
en naast mijn studie was dit soms best
zwaar.”

Martijn hoopt met de overstap naar de
eredivisie bij BFC technisch en tactisch
verder te groeien. Hij gaat er alles aan
doen om op de linkerhoek veel speelmi-
nuten te krijgen, met mooie doelpunten
vanaf de hoek en vanuit de snelle om-
schakeling. “Het leukste zou natuurlijk
zijn om met het team weer zo'n mooie
prestatie neer te zetten als afgelopen
seizoen en een promotie naar de
BeneLeague zou dan een mooie 
bekroning zijn.” 

Van Landgraaf naar Sittard en via
Geleen door naar Beek

Quillan Kuipers komt oorspronkelijk uit
Landgraaf en woont nu in Sittard. 

Hij studeert werktuigbouwkunde aan de
TU in Eindhoven. Zijn liefde voor hand-
bal is relatief laat begonnen met een
handbaltoernooi in groep 8 met school.
“Toen ben ik voor het eerst met de
sport in aanraking gekomen. Ik moest
vervolgens van mijn ouders een jaar
wachten voor ik mocht beginnen met
handbal. Ik ging naar de brugklas en
school ging voor… 
Ik ben op mijn 13e begonnen met hand-
bal bij BDC'90 in Landgraaf bij de C- en
B-jeugd. Ik weet nog dat ik de eerste
bal ving met de achterkant van mijn
handen (best knap nog) en dat ik dus
maar het doel in werd gestuurd als
nieuweling. Na 3 jaar bij BDC’90 ben ik
naar de B-jeugd van Sittardia gegaan.
Na een jaar ben ik vervolgens naar V&L
gegaan en heb ik bij het RTC getraind.
Toen ben ik doorgestroomd naar Lions
Youth en als aanvoerder heb ik daar een
jaar gespeeld. 
De laatste 2 jaar heb ik Jeugddivisie
landelijk gespeeld. Helaas waren er
voor mij nu geen doorstroommogelijk-
heden naar Lions 2. 

Dus ik ben om me heen
gaan kijken naar een
vereniging waar ik de
volgende stap in mijn
carrière zou kunnen
zetten. 
Ik werd vrij snel geat-
tendeerd op BFC, en na
enkele gesprekken
kwam ik tot de conclu-
sie dat dit in de regio
de beste mogelijkheid
is om mezelf verder te
ontwikkelen. Ik heb 
ontzettend veel zin in
het komende seizoen
en hoop onder de lat
veel voor het team te
kunnen betekenen!”

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

Talentvolle jeugd kiest voor BFC
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Stichting Harambee helpt jongeren in
Kenia om hun beroepsopleiding af te
maken door bij te dragen in de school-
kosten. Het woord Harambee betekent
letterlijk ‘samen vooruit duwen’ in het
Kiswahili. Door samen te werken en el-
kaar te helpen kom je vooruit. 

Het is een bijzondere periode voor ie-
dereen. We hopen dat iedereen gezond
is. Omdat we nu met Harambee geen
activiteiten mogen organiseren en niet
op markten kunnen staan willen we
toch even laten weten dat we als be-

stuur nog regelmatig
bij elkaar komen om
met elkaar te brain-
stormen hoe we ver-
der gaan. Harambee
blijft in ons hoofd en
hart. We zijn aan het
nadenken over alter-
natieven zolang we
niet op onze reguliere manier geld voor
de jongeren in Kenia kunnen inzamelen.
Ook in Kenia zijn maatregelen genomen
in verband met corona-Covid 19. Dit
heeft echter voor de mensen daar een

hele grote impact op het hele leven.
Ouders verliezen hun werk, de jongeren
gaan niet naar school, universiteiten
proberen wel via internet lessen te
geven maar dat is ook niet voor ieder-

een bereikbaar.

Verkoop en workshops

Normaal gesproken is het in
deze tijd voor Harambee een
drukte, omdat we dan bij 
menige festiviteit aanwezig zijn
met onze workshops en mooie
spulletjes die we verkopen. 
Het geld wat we daarmee 
verdienen wordt gespaard en
een keer per jaar maken we
een bedrag over naar het
Harambee-comité in Kenia. 
Zij betalen het schoolgeld niet
aan de jongeren, maar recht-
streeks aan de scholen waar de
jongeren heen gaan. Zo wordt
er voorkomen dat het geld ge-
bruikt wordt voor andere zaken,
die misschien ook belangrijk
zijn, maar onze doelstelling is
het steunen van de opleiding
van jongeren. En onderwijs vin-
den we belangrijk, het maakt je
sterk en mondig. 

Update van Harambee

10
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Helaas hebben we dit jaar
door Covid-19 geen mo-
gelijkheid om naar festi-
vals te gaan en work-
shops te organiseren. 
Gelukkig is Harambee 
financieel ‘gezond’ en
hebben we in de loop van
de afgelopen jaren 
reserves opgebouwd om
elk jaar een bedrag van
7000 euro over te maken
naar het comité in Kenia,
waarmee we jaarlijks een
30-tal jongeren steunen.
We vragen daarom ook
geen extra steun of 
subsidie aan in
Nederland, maar teren
wel in op ons spaargeld.
We wachten tot we weer
op een of andere manier
met onze enthousiaste 
vrijwilligers activiteiten kunnen 
opstarten om geld voor Harambee in
te zamelen. We kijken wel met een
goed gevoel terug naar de afgelo-
pen jaren, en zeker het vorig jaar,
toen we zonder 1,5 meter afstand
ons 25 jarig bestaan konden vieren. 

Verhalen uit Kenia

We krijgen elk jaar een verslag uit
Kenia met verhalen over hoe het met
‘onze’ jongeren gaat. 
De jongeren hebben allemaal een
droom om na basisonderwijs naar
een vervolgopleiding te gaan, maar
door de zeer slechte financiële situ-
aties kunnen gezinnen hun kinderen
die droom niet laten verwezenlijken. 
Veel ouders hebben niet (genoeg)
werk om schoolgeld te betalen.
Soms komen de jongeren uit 
gebroken gezinnen. Bijvoorbeeld 
alleenstaande moeders, of kinderen
die door hun opa, oma, oom of tante
verzorgd worden, omdat de 
ouders zijn overleden. 

De verhalen in het verslag spreken
grote dank uit en in deze
Nuutsbaeker willen we twee mooie
quotes met jullie delen: 

Gezocht: opslagruimte en iemand die de
website wil bijhouden

Harambee is op zoek naar een nieuwe opslag-
ruimte voor alle spullen die we verkopen en 
gebruiken voor workshops. Op dit moment
hebben we de beschikking over een opslag in
een garagebox, die een heel lief iemand leeg
had staan en gratis voor ons beschikbaar
stelde. Wegens verkoop van het huis en garage
zijn we op zoek naar een andere opslagplek.
De grootte van de ruimte die we zoeken zou
minimaal 12 m2 moeten zijn en in de omgeving
van Beek-Elsloo-Geleen moeten liggen. 
Wie o wie heeft zoiets voor ons beschikbaar?
Het kan ook een lege ruimte in een bedrijf zijn. 
Verder zijn we op zoek naar iemand die onze
website wil aanpassen en beheren. De website
www.harambee.info is onlangs nieuw gebouwd
met Joomla maar deze moet nog aangepast
worden en we willen er graag een webshop
mee starten. Als de site eenmaal up-to-date is,
kost dit maar een paar uurtjes werk per maand. 

Wie o wie kan ons helpen? 
Weet je iets of ken je iemand die ons verder
kan helpen? Neem dan contact met ons op via
de mail: harambee@live.nl of 06-20833587.
Neem ook eens een kijkje op onze 
facebookpagina. Een donatie aan Harambee
blijft altijd welkom, ons rekeningnummer is
NL08 RABO 011 4564 574

The little seeds you sew, the
charitable works you do […]
with your unfading heart, you
shall receive from God a 
hundred fold. (De kleine zaadjes
die jullie zaaien, het liefdadig-
heidswerk wat jullie doen, jullie
zullen dit van god in honderd-
voud terugkrijgen).

Like a tip of an iceberg, you
support a poor child to go to
school but they blossom to
grown-ups of mighty persons
who eventually save their 
families. (Het is al een top van
een ijsberg zoals jullie een arm
kind steunen om naar school te
kunnen gaan, maar ze bloeien 
op tot volwassenen of machtige
personen die uiteindelijk hun 
families kunnen redden) 

Dat zijn voor ons bemoedigende
woorden en maakt het dat we graag
met dit mooie werk doorgaan. Heb
je interesse om het hele verslag
vanuit Kenia te lezen? We sturen het
graag per mail naar je op, laat het
ons weten. Het verslag is in het
Engels geschreven. 
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Lachen zonder een
hand voor je mond?
Genieten van 
onbezorgd uiteten?
Gun uzelf dit!

Vorige maand heb ik uitgelegd wat een
Tandprotheticus is en doet en wat het verschil

is tussen een tandprotheticus, tandarts, 
klinisch prothese technicus en tandtechnicus.

Ondanks de verschillen in opleiding en in kunnen,
is er ook een overeenkomst tussen deze beroepen: 

het werken aan een onbezorgde glimlach! 

Helaas is deze glimlach voor velen nog niet onbezorgd. 
Regelmatig hoor ik: “mijn kunstgebit zweeft los door mijn mond” of 
“ik kan niets meer met het gebit”. Ook hoor en merk ik dat men 
onzeker is door een slechter passend kunstgebit: “uiteten ga ik niet
meer” of “lachen doe ik achter mijn hand”. 

Dit is ontzettend jammer om te horen dat iemand beperkt is in zijn
doen en laten of niets kan met het kunstgebit omdat dit niet goed
past. Het is dan ook totaal niet nodig om met een slecht zittend
kunstgebit rond te blijven lopen! Waarom blijft men hier dan toch mee
rondlopen vraagt u zich af? Vaak weet men niet wat de oplossingen 
en mogelijkheden zijn en heeft men hier geen juiste voorlichting in 
gekregen. Daarnaast wordt het vaak verdoezeld met bijvoorbeeld
kleefpasta of het niet dragen van de prothese “thuis ligt het gebit 
altijd op de kast”. Dit is zonde want dit hoeft niet! 

Naast de onzekerheid en het ongemak van een loszittende prothese
kan het ook voor verdere problemen zorgen. Het gevolg van slecht
kunnen kauwen is dat er te grote stukken voedsel worden af geslikt
wat voor maag- en darmproblemen kan zorgen. Een te lage beet 
(door slijtage aan kiezen of een onjuist aangemeten prothese) zorgt
voor kapotte mondhoeken en kaakgewrichtsklachten. Het veelvuldig
gebruiken van kleefpasta is op den duur slecht voor de gezondheid,
dit kan maagklachten veroorzaken. 

De oplossing voor een loszittende prothese? Die is vaak heel simpel!
Wanneer de prothese verder nog goed is, de tanden en kiezen komen
nog goed op elkaar, de prothese vind u nog steeds mooi maar hij
wordt wat “dun” en zit erg los, dan kan ik uw huidige prothese weer
passend maken door er een nieuw laagje kunststof in te leggen: 
een rebasing. Dit noemt men ook wel het opvullen van het kunstgebit.
Dit wordt voor 90% vergoed. Dit kan zowel bij een oudere als ook een
ietwat nieuwere prothese een zeer goede oplossing zijn. 
Ook wanneer u om welke reden dan ook nog niet toe bent aan een
nieuwe prothese, is het rebasen van uw prothese een goede oplossing
om problemen te verhelpen of juist te voorkomen.

Bij grotere problemen is een grotere aanpassing (bijvoorbeeld het 
vernieuwen van de bestaande kiezen) of een nieuw kunstgebit ook een
oplossing. Een nieuw kunstgebit wordt voor minimaal 75% vergoed. 

Heeft u vragen of wenst u advies? U kunt nu een gratis advies/controle
afspraak inplannen, hierbij vertelt u mij waar u mee zit, bekijk ik de
situatie en geef u vrijblijvend advies over de mogelijkheden/oplossingen
en de daarbij behorende vergoedingen en kosten.

Om een ieder weer met een onbezorgde glimlach de deur uit te laten
gaan, daar doe ik het voor! 

www.annedormans.nl Dr. Beckersstraat 7M
6191 DA Beek

Voor een afspraak, reparatie/rebasing of meer informatie: 046 - 426 48 11 

Benieuwd hoe persoonlijk service 
kan zijn? Loop gerust eens binnen 
bij Adviesgroep Reijnders BV. 

Wij zijn uw vertrouwde 
aanspreekpunt voor 
al uw bankzaken, 
verzekeringen en 
hypotheek.

30 JAAR 
GELEDEN…..

16e jaargang nr. 7 (augustus 1990)

... De voorpagina schenkt aandacht aan een uitzonderlijk ju-
bileum. Het 15 jarig bestaan van de heemkundevereniging
en het heemkundemuseum in Beek. Een treffend citaat:
“Eigenlijk is het een vreemde gewaarwording dat er een
verenigd aantal vrijwilligers nodig zijn om ons cultuurgoed
op te sporen, te conserveren om het t.b.v. ons en die welke
na ons komen, te kunnen tonen.”
Veel vrijwilligers hebben door de jaren heen gezorgd dat
veel bewaard en openbaar is geworden.
We zullen nu niet stilstaan bij de vele locaties de de 
heemkunde noodgedwongen heeft moeten betrekken. 
En er is nog steeds geen vaste stek voor gereserveerd.
Met dit feest staan we stil bij heemkunde en wat dit voor
ons te bieden heeft.
Puzzelen met scherven uit de middeleeuwen, Oude 
teksten “transcriberen” (omzetten) in voor ons leesbare
taal. Kinderspellen uit grootmoeders tijd. Lengte en 
gewicht bepalen met de geijkte gemeentelijke meetpaal en
de ouderwetse bascule. Het Nieuwe Masker speelt op de
achtergrond van het Sjterfhoes een ontmoeting van 
burgemeester, veldwachter en de vreigelende duivenclub.
De kleppermen lopen zingend en waakzaam rond. Paarden
beslaan, de sjoester in aktie, de kwelende liedertafel, 
het calligrafeerwerk van Hub Wouters ...enz ...enz.

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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OUDER WORDEN 
DOE JE SAMEN!
We geven bewoners en cliënten de ruimte om zichzelf te zijn, om hun 
eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig 
hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect 
voor hun (levens)verhaal.

U vindt Vivantes in Geleen, Beek, 
Stein, Elsloo en Urmond.

I www.vivantes.nl  |  T 046 411 35 00
E info@vivantes.nl

Japo

Wie zijn wortels niet voedt... zal nooit vruchten dragen.
Met dank aan al die vrijwilligers die al 15 jaar voor de 
voeding zorgen.

... Van het sportfront goed nieuws. GSV ’28 senioren 
kampioen 2e klasse limb. Dus promotie naar 1e klasse.
Ook de junioren van C1 werden kampioen. 
Een goede toekomst voor GSV ’28.

... Spaubeek staat weer klaar voor zijn missionarissen. 
De jaarlijkse rommelmarkt staat er weer aan te komen. 
Vele vrijwilligers zijn nu reeds in de weer de in massa 
aangevoerde spullen te sorteren. Je kunt het niet zo gek
bedenken of het zit erbij. 
Natuurlijk zal de vlaai, wafel en het glaasje bier niet 
ontbreken.

... Op het gemeentehuis is weer een expositie “Beeker
Kunstenaars Exposeren”. Men kan zich nu al inschrijven.
Dit is al voor de vijfde keer dat Beeker kunstenaars hun
kunnen aan het volk tentoonstellen.

... Theo van Winkel neemt een stukje kasteel Genbroekstraat
in Beek onder de loep.
De zoon van mevr. Huntjens-Backhuis maakte het 
metselwerk. Theo laat ons de technische kant van het 
metselen door de jaren heen beleven. Ook een stukje
heemkunde. 
De diverse metselverbanden en stijlen komen aan de orde.
Een genot om de uitvoerige beschrijvingen te lezen. 
En alles verheerlijkt met zijn grandioze pentekeningen.

... Het bloemetje van de week is uitgereikt aan Rika Huismans
uit Spaubeek. Zij zorgt al jaren voor een kinderziekenhuis
in Zaire. Ook is zij actief in een handwerkgroep en een mis-
sieclub voor de Spaubeekse missionarissen.

... Afgelopen vrijdag heeft H.M. de koningin een streekbezoek
gebracht aan  de Westelijke Mijnstreek. 
Na een rondleiding en een praatje over de Oost-West baan
(door burgemeester v. Goethem) vertrok het gezelschap voor
verdere bezoeken aan Elsloo, Stein, Geleen en Sittard. 
En om 18.00 uur weer huiswaarts vanaf vliegveld Beek.

... 14 jaar lang heeft Huize Fransiscus een logo gebruikt om
de omgeving opmerkzaam te maken op het open karakter
van dit verzorgingshuis. 
Er is nu gekozen
voor een nieuw
logo dat aangeeft
dat de bewoners
van het huis en de
werkzaamheden van het bestuur en medewerkers zich ook
richt op de maatschappij buiten het verzorgingstehuis. 
De bewegende figuur in het logo geeft aan dat de 
organisatie moet blijven bewegen en meer (het plus-teken)
mogelijkheden moet zoeken om het welbevinden te 
vergroten.

... De gemeente heeft weer de vergunningen uitgedeeld aan
de instanties die met de collectebus willen rondgaan. Het
aantal van 20 is reeds bereikt. Hou de beurs klaar als de
bel gaat.

Groetjes Japo
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Wie herinnert zich niet de weiden en
bermen vol met margrieten, klaprozen,
klaver en andere genietend van de nec-
tar. Ik zelf heb in mijn jeugd heel vaak de

weiden afgestruind. Het wemelde er van
insecten en prachtige wilde bloemen.
Deze plaatsen zijn nu óf bebouwd óf
worden angstvallig kort gemaaid. 

Geen plaats meer voor
vlinders en insecten. 
Uit recente onderzoe-
ken blijkt dat de laatste
honderd jaar alleen al de
vlinderpopulatie in Ne-
derland met meer dan
80% is achteruit ge-
gaan. Plantensoorten
verdwijnen. Ook worden
wereldwijd hele bossen
tegelijk worden gekapt.
Honderden diersoorten
staan op het punt uit te
sterven. 
We kunnen maar één
schuldige aanwijzen: de
mens. 

Ook hier in Nederland verandert het
landschap. Het stikstofprobleem, pla-
gen van de eikenprocessierups en
tegenwoordig ook het platmaaien van
alles wat meer enigszins afwijkt van een
grasveld. Zomaar enkele thema’s die nu
actueel zijn, maar vooral met elkaar te
maken hebben.

DE STIKSTOFPROBLEMATIEK

Het stikstofgehalte in de natuur neemt
snel toe en begint merkbaar te worden.
Veel gehoorde uitspraken zijn ‘het zal
wel meevallen’ of  ‘het is nog niet zo erg’. 
Maar wat houdt het stikstofprobleem ei-
genlijk in en waarom moet dit probleem
aangepakt worden nu het nog kan? De
dampkring rond onze Aarde bestaat
voor ongeveer 80% uit stikstof. We heb-
ben het zelfs nodig om te leven. Elke
keer als we inademen, ademen we 80%
stikstof in. 
Stikstof hecht zich echter heel gemak-
kelijk aan zuurstof en waterstof. Als dit
gebeurt ontstaan er reactieve stikstof,
zoals stikstofoxide en ammoniak.
Reactieve stikstof komt in de natuur ook

Vroeger waren vaak tuinen te zien waar vlinderstruiken in stonden. Deze werkten
als een magneet op de insectenwereld en trok vele insecten aan zoals, hommels,
bijen en rondfladderende vlinders. Denk maar eens aan Koolwitje, Citroenvlinder,
Kleine Vos, Atalanta, Koninginnepage en Dagpauwoog. Ze deden zich tegoed aan
de nectar uit de lange paarse of witte bloemen.

WAAR ZIJN DE VLINDERS EN INSECTEN G

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

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Verzorgd naar wens door Maud, Marco en Susanne van Daemen DELA

Bosrand aan het begin van Putbroekerweg. Dit was vroeger een
moestuin van lokale bewoners. Hier staan nu veel grassen en
hordes aan brandnetels, een gevolg van toename van stikstof.

Hierdoor zal diversiteit aan planten afnemen. 
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voor. Planten kunnen hier echter moeilijk
aan komen. Waarom maken we ons dan
zo druk over het stikstofprobleem? De
industrie stoot echter stikstofoxide uit.
De landbouw is voor het grootste deel
verantwoordelijk ammoniakuitstoot.

Bepaalde planten, zoals brandnetels
groeien harder door reactief stikstof en
ammoniak. Zij overwoekeren bijvoor-
beeld plaatsen waar orchideeën groei-
en. Grassen groeien veel sterker op bij-
voorbeeld de heide. Hele heidegebieden
zullen door grassen overwoekerd wor-
den. Hierdoor zal de biodiversiteit aan
planten (aantal verschillende soorten)
verdwijnen en daarmee ook dieren en
insecten die er leven. 
Wat kunnen we hiertegen doen? 
De industrie moeten zorgen voor minder
uitstoot van stikstofoxide. Er moeten
schonere auto’s gemaakt worden.
Boeren moeten ammoniakuitstoot verla-
gen. Dit kan bijvoorbeeld door koeien
langer in de wei te laten. In stallen
zorgen voor scheiding van uitwerpselen
en urine. Eiwitten in veevoer vervangen
door aminozuren.

BEZWAAR OP MAAIBELEID VAN
GEMEENTEN

Tegenwoordig zijn weinig tuinen aan-
trekkelijk genoeg voor onze insecten.
Voortuinen liggen vol met steentjes.
Tuinen met grote stenen terrassen,
Geen plaats dus voor insecten en vlin-
ders. In het voorjaar ontwaakt de natuur.
Half april krijgen de bomen hun groene
bladerdak weer terug. Eind april en
begin mei staan de bermen, taluds en
weiden in volle bloei. Ze staan vol met

klaprozen, margrieten
en andere bloemen. In
het voorjaar kunnen
we maar kort van de
mooie natuur genie-
ten. 
Van de ene op andere
dag schrik je van de
nieuwe aanblik. Alles
is plat gemaaid.
Waarom? Omdat het
mooier uitziet? Het
lijkt wel of de maaiers
bezig moeten worden
gehouden. Beseffen
we wel dat we hier-
mee de hele natuur uit
evenwicht brengen?

Alles wat er nog is, wordt kapot ge-
maaid. Hele spoordijken, taluds langs
wegen in Bekerveld, dijken langs kana-
len in Geulle, complete bermen langs
wegen. Bermen langs verlengde weg
van Hoolstraat in het veld. Vlak voordat
je komende vanuit Geulle Beek inrijdt, is
alles kaal gemaaid.
Twee jaar geleden is de grote weide in het
natuurgebied langs Putbroekerweg ook al
kaal gemaaid. Geen libellen, vlinders en
andere insecten meer te zien. Omdat
deze manier van maaien al jaren gedaan
wordt, is de lokale natuur helemaal uit
evenwicht gebracht. Na elke maaibeurt
groeit wel weer alles bij, maar het kwaad
is dan al geschied. Je ziet steeds minder
vlinders en bijen in de bloeiende bermen
en taluds. Hoe komt dat? 
Vlinders hebben vaste planten waarop
zij hun eitjes leggen. Deze planten noe-
men we waardplanten. Vlindersoorten
hebben in lente en zomer verschillende
vliegtijden. Door het maaien zal altijd de
ontwikkelcyclus van vlindersoorten on-
derbroken worden. De eitjes, rupsen of
vlinderpoppen, worden met  het maaiaf-
val afgevoerd. Het gevolg hiervan is dat
door het maaien, hele vlindergeneraties
niet meer optreden. Dat is zonde. 

(Lees verder op pag. 16)

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl

In het Leefbomenbos staan bomen als herinnering aan een dierbare.
Hierbij hoort een weide met bloemen en planten, met

rondfladderende vlinders en niet zoals wederom weer is gebeurd,
een compleet plat gemaaid kale vlakte.
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Gemeentes in Nederland hanteren allen
hun eigen maaibeleid. In hun ogen een
beleid, gebaseerd op verkeersveiligheid.
Op dit moment, zie je dus overal kaal
gemaaide bermen en velden. Een troos-
teloze aanblik. Aangezien bermbegroei-
ing niet hoger uitvalt dan 20 tot 40cm,
vraag ik me af of maaien op bermen bij
kruispunten echt noodzakelijk is. Het is
een gemakkelijke manier om de natuur
om zeep te helpen.  

Ik zou volgende aanbevelingen 
willen doen:

1. Maai 10-20cm links en rechts van
fietspaden en laat rest staan.
Wat is mooier tijdens een fietstocht
te genieten van bloemrijke bermen 

2. Maai langs de weg alleen rond 
verkeersborden en wegpaaltjes en
laat de rest gewoon groeien. 
De natuur regelt het wel verder.

3. Stoppen met maaien van grote 
weiden, zoals natuurgebied langs
fietspad  Putbroekerweg Beek.

RUPSPLAGEN ALS
GEVOLG VAN HET
MAAIEN

De laatste jaren zorgen
rupsen van de eiken-
processievlinder elk jaar
opnieuw voor grote
plagen, waarbij mensen
last hebben van huiduit-
slag door brandharen
van deze rupsen.
Ook dit is indirect een
gevolg van maaibeleid.
Door het maaien ver-
dwijnen vlinders en andere insecten. 
Het gevolg hiervan is dat zangvogels,
zoals o.a. koolmeesjes, uit het gebied
weg gaan. Hiermee valt de natuurlijke
vijand van de eikenprocessierups weg.
De gevolgen hiervan zijn nu elk jaar weer
zichtbaar.
Veel boomverzorgers maken op dit mo-
ment nog gebruik van de bestrijdings-
middelen Xentari en Nematode. 
Het doodt echter niet alleen de eiken-

processierup maar ook andere,
minder schadelijke rupsen en
insecten.

Het preventief bestrijden van
de eikenprocessierups wordt
gedaan in het voorjaar, wan-
neer de rups nog geen haren
heeft. Steeds meer wordt ge-
bruikgemaakt van biologische
middelen. Bomen worden dan
bespoten met een biologisch
bestrijdingsmiddel SMO0006.
Dit is een biologisch middel,
gebaseerd op knoflook en ui.
De rupsennesten zijn binnen
tien minuten dood. Voordeel
van dit middel is, dat andere or-
ganismen niet worden aange-
tast. De nesten kunnen vervol-
gens worden opgezogen met
een speciale stofzuiger. 
Een ander middel dat gebruikt

wordt zijn aaltjes en bacteriën, natuurlij-
ke vijanden van de eikenprocessierups.
De aaltjes en bacteriën zorgen ervoor
dat de rups stopt met eten en dood
gaat.

Door te  stoppen met maaien van
bermen, weilanden en taluds, zorgen we
ervoor dat bloemen terug komen en
daarmee ook na verloop van tijd, de
vlinders en andere insecten. De zangvo-
gels en vooral de kool- en pimpelmezen
hebben hiermee ook hun voedselbron
terug en trekken niet weg. Zij kunnen bij-
dragen aan bestrijding van eikenproces-
sierups. Zij eten wel zestig jonge rupsen
per uur. We kunnen kool- en pimpelme-
zen een handje  helpen door aan eiken-
bomen of in de buurt ervan vogelnestjes
op te hangen. We zien dat de insecten
wel hard nodig zijn om de natuur in
evenwicht te houden.

Wij allen maken deel uit van deze natuur.
Laten we er zuinig op zijn en genieten
van al dat moois wat we nu hebben. Stop
dat onzinnig gemaai en geef de vlinders
en insecten hun leefgebied terug. Geef
ze de kans om zich te herstellen. Het zou
zonde zijn om onze nakomelingen te
moeten vertellen, dat wij deze vrolijke
fladderaars hebben uitgeroeid.

Ger Stoffer

Kaal gemaaid tadud bovenaan Adsteeg nabij Leefbomenbos

Vlinderstruik [Buddleja Davidii]

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl
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Thuis blijven

Als bevoorrechte teckel kom ik wel
eens ergens. In mijn nog jonge 
leventje ben ik toch al in diverse
landen geweest: Duitsland, België,
Luxemburg, Wales, Frankrijk. 
En uiteraard op diverse mooie
plaatsen in ons eigen kikkerlandje.
Ik mag graag met de baas vreemde
plekken ontdekken en het liefst
doe ik dat op eigen houtje. Niks
geen riempje om mijn nek, maar
wel soms een tuigje met mijn naam
en telefoonnummer zodat ik altijd
mijn baas weet te vinden als hij
wat verder weg is gelopen en ik
hem niet meer terug vindt 
(wat overigens nog nooit is voorge-
komen; ik kijk wel uit!). Het maakt
mij ook niet uit of het weer wat
beter is of dat het regent; uitgaan
is altijd een plezier.
Dit jaar had de baas weer een reis
gepland naar Frankrijk. Die ging

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

niet door. Een weekendje Duitsland?
Afgezegd. “Corona”, zegt mijn baas.
Ik weet niet wie dat mens is dat 
Corona heet, maar ik mag haar niet.
Of ik dit jaar naar Oostenrijk mag is
ook nog maar de vraag? Corona gooit
alles in de war en verplicht mij om
thuis te blijven.
Als bevoorrechte teckel denk ik 
verder na dan de meeste van mijn
soortgenoten. Ik lees daarom wel
eens boeken die gratis worden 
aangeboden bij de diverse ruilbiblio-
theken in de buurt. Mijn baas en ik
lopen dan een rondje en stoppen
soms even om te kijken wat er in het
rek staat. O, u denkt dat ik het ter
plekke verzin? Ik kán lezen… Nou, 
ja, niet echt natuurlijk. Ik kan geen
letters aan klanken koppelen, maar
plaatjes kijken kan ik wel. En dat is
toch ook lezen? Zo weet ik dat ik tot
een koppig ras behoor met een eigen
willetje, anders dan anderen. Ik kan
wel de baas lezen. Ik weet precies
wat er van me verlangd wordt… nou
ja, vaak dan. 
De laatste weken waren voor mij een
feest in een paradijs. De baas hoefde
niet te werken van die juffrouw Co-
rona en had dus alle tijd. We hebben
ons werkelijk geen minuut verveeld.
Mijn speelplaats (de baas noemt dat
overigens: de tuin) is netjes op orde.
Ik kan rennen en ravotten over
paden. Ben ik moe, dan spreid ik
mijn leden op het dons van het pas

gemaaide gras. Ik ontdek
veel grote en kleine speel-
kameraden, die opeens
van alle hoeken en gaten
komen opduiken: pisse-
bedden, vlinders, padden
en allerhande vliegende
objecten. Op zo’n momen-
ten mis ik het buitenland
geen eens en ontdek ik
hoe mooi het thuis is. 

En niet alleen thuis. Op de wande-
lingen die steeds langer duren en
verder gaan bekijk ik wat mijn mede-
hondevriendjes aan ruimte hebben,
welke paden zij mogen bewandelen
en welke bloemen en planten zij
mogen bewateren. Ik zie ook wel dat
er meer mensen van madame Corona
de opdracht hebben gekregen om
thuis te blijven. Er wordt geschoffeld
en gegraven, verplant en opgepot.
Haha... oppotten. Een leuke metafoor.

Kortom, voor wie het ziet is 
mademoiselle Corona een zegen. 
De omgeving ziet er picobello uit en
iets verder weg is Beek aan het op-
bloeien met al die kleuren en geuren.
Of ik nou door (Neer)Beek loop, door
Genhout of een van de andere dorp-
jes van onze gemeente: ik ervaar de
mooiheid.
Dus alles opgeteld en afgetrokken
(naast lezen kan ik dus ook 
rekenen): ik hoef niet persé naar het
buitenland. Hintergarten is voor mij
een ideale bestemming om vakantie
te vieren. En niet voor mij alleen. 
De hartelijke groeten van mij en blijf
gezond.

Paddy
(En uiteraard ook de groeten van
mijn baas, 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

De Wensbus… wie kent hem niet…

U zult hem misschien wel gemist hebben in het Beeker
straatbeeld, maar de Wensbus bestaat nog steeds en hij rijdt
ook nog steeds! 
Ook de Wensbus heeft te kampen gehad met het coronavirus
en door de maatregelen van de overheid was deze maar be-
perkt inzetbaar. Maar dat niet alleen, er werd ook nauwelijks
nog gebruik van gemaakt. Er waren nauwelijks tot geen ritten
naar het Zuyderland ziekenhuis, veel bedrijven en instellingen
waren gesloten en er was geen behoefte om uitgebreid
boodschappen te gaan doen vanwege alle beperkingen en
gezondheidsrisico’s. 

Maar onze Wensbus rijdt nog steeds en is dus ook
nog steeds in bedrijf. 

De overheid heeft haar maatregelen verruimd en daardoor
vinden er ook weer allerlei activiteiten plaats waar mensen
met inachtneming van de 1½ meter afstand maatregel
gebruik van kunnen maken. Ook beginnen mensen weer
schoorvoetend winkelcentra te bezoeken, mogen ze eindelijk
naar de kapper en ook een bezoek aan de fysiotherapeut, de
huisarts, de pedicure of de tandarts zijn weer mogelijk.
Of lekker even boodschappen doen in een nabijgelegen
winkelcentrum, met vrienden of vriendinnen een kop koffie te
gaan drinken in het Schip, de Makado of Oude Pastorie, of
aan de Molen, enz. Het is weer mogelijk als we ons maar aan
de maatregelen houden.

Onze vrijwilliger-chauffeurs staan weer paraat om u in onze
gemeente of andere locaties te brengen waar u moet wezen.
Echter op voorwaarde dat u of uw huisgenoot/huisgenote
niet gehinderd wordt door gezondheidsklachten zoals
hoesten, niesen, koorts of anderszins. Het is ook vereist dat u
zelfstandig kunt in- en uitstappen. 

Ook onze Wensbussen voldoen aan de voorschriften en de
richtlijnen van het RIVM. 
De instapbeugel en de instapstang worden telkens schoon-
gemaakt en de chauffeurs dragen mondkapjes; dit allemaal
ter bescherming van u, als passagier, maar ook van henzelf.

Dus voel u niet bezwaard gebruik te maken van de
Wensbus. Het reserveren kan nog steeds iedere werkdag
tussen 10.00 en 12.00 uur op het telefoonnummer 
046-206 0018 en nog steeds minstens één dag tevoren. 

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

LEMMENS-HOVER
A U T O S C H A D E

Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

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

NEXIA AUTOCOLOR LID EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER SCHADE GARANT BEDRIJF

Stationsstraat 16, 6191 BD Beek tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl fax 046 - 437 99 99
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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

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto.

Caesar voetbal 72/73?

Reacties kunt u sturen naar de redactie van de Nuutsbaeker.
E-mail naar: nuutsbaeker@gmail.com

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

  Wie  kent  Wie Aflevering 167
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De berichten waren niet om naar huis te
schrijven. 
“Ozze Asta” was ten dode opgeschreven als
er geen levensredder zou verschijnen. 
Maar …  er is licht aan het eind van de 
tunnel.
Door de geweldige samenwerking van 
ongeveer 40 verenigingen wordt er een
spectaculaire reddingsactie uitgevoerd. 
Veel kunnen we nog niet vertellen, maar dat
“Ozze Asta” weer “Ozze Asta” wordt, staat
als een paal boven water. 

Dit kleine bericht is om iedere Asta-fan een
hart onder de riem te steken. In september
trakteren wij u op een mooi, duidelijk artikel.

Voor nu: Onkruid vergaat niet!

Spectaculaire
reddingsactie van

Het Asta 
Cultuurcentrum Beek
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Oplossing juni:  “Een avontuurlijke vakantie? De update van je GPS niet installeren”

Omdat het vakantie is, deze keer een lekkere pittige. Noteer de gevraagde letter en stuur het antwoord
naar Nuutsbaeker@gmail.com. In december trekken we één winnaar die een  leuk presentje ontvangt.

En als tip: Google is uw beste vriend. 

Thema: TV series van vroeger. We zoeken de originele titels.

1. Dag lieve kijkbuiskinderen …  6de    
2. Norm en Frasier waren hier stamgasten.  4de 
3. Will Smith speelde zijn eerste grote komische rol.

12de 

4. Een geest in een fles die verliefd werd op haar
meester. 6de 

5. Love, exciting and new. Come aboard, we're expec-
ting you.  9de 

6. Don Diego de la Vega noemde zijn paard Tornado.
5de 

7. Big John Cannon, Buck, Billy Blue, Victoria en
Manolito. 5de

8. Jessica Fletcher was een detectiveschrijfster. 14de 

9. Bo, Luke, Daisy, oom Jesse en de General Lee. 11de
10. “Are you free, mr. Humphries?” 16de
11. Een kinderboek, geschreven door Laura Ingalls

Wilder. 21ste
12. Zonder zijn assistent Harry Klein loste hij niet veel

zaken op. 5de
13. Kleine man, genaamd Tattoo, riep altijd: “Ze pleen, ze

pleen” 12de  
14. Roger Moore in de ridder roman van Sir Walter Scot

4de 
15. Het introlied van deze westernserie werd gezongen

door Frankie Laine 7de 
16. Daar heb je …. …. hij is geweldig 7de 
17. Een detective in een rolstoel in San Francisco. 6de 
18. Pa, Adam, Hos en Little Joe. 5de
19. “I think I love you” zong tieneridool David Cassidy.

11de 

20. Wie was niet verliefd op dr. Jan van de Wouden?
15de 

21. Marshall Mat Dillon, miss Kitty, Doc en Festus.  8ste 
22. Sabrina, Jill en Kelly waren geen echte engeltjes.

12de
23. Een rode Ford Torino met witte vectorstrepen uit

1974. 13de 

24. Kaal, politie-inspecteur en sabbelt op een lolly.  3de
25. Jan Hammers Crockett’s Theme maakte deze serie

beroemd.  9de

26. Hannibal Heyes and Kid Curry.  16de 
27. Een geheime supersonische militaire helikopter. 5de  
28. Dorothy, Rose, Blanche en Sophia. 10de

29. Hoteleigenaar Basil gaf altijd de schuld aan Manuel.
7de

30. “Listen very carefully, I shall say this only once”. 8ste
31. Johnny Depp als officer Thomas Hanson 10de 
32. Astronaut Steve Austin wordt na een ongeluk her-

bouwd met 'bionica' 13de 

33. Een 11e-eeuwse stinkende tovenaar komt in
Engeland terecht. 4de 

34. Fam. Chaiavelli, fam. Starrenburg, fam. v.d. Akker,
fam. Verlinden. 3de 

35. Richie is de beste vriend van The Fonz. 6de    
36. Rachel, Ross, Phoebe, Monica, Joey en Chandler. 3de 
37. Het Amerikaans pratende paard. 7de 

38. “Beam me up, Scotty” 6de 
39. Bestseller van Grace Metalious. 11de   
40. Catherine wordt gered door het beest Vincent 13de
41. Angela Channing, eigenaresse van wijngaarden. 9de  
42. Bertram Bierenbroodspot was verliefd op Lidwientje

Walg. 29ste 
43. Het ziekenhuis St. Eligius in Boston. 5de 
44. De titelsong “Reflections” werd gezongen door Diana

Ross. 7de 

45. De broers Jelle en Wietse werden verliefd op stiefzus
Lobke. 12de

46. De eerste grote rol van de Olsen Tweeling. 9de  
47. Een oude regenjas, verward haar, ‘n sigaar en een

loensende blik.  4de  
48. Een besnorde privé detective op Hawaï.  3de
49. Zij had al drie dochters, hij had al drie zonen. 7de  

50. Hij gebruikte ducttape, een zakmes en huis-tuin-en-
keukenspullen. 6de

51. Archie en Edith Bunker, dochter Gloria en schoon-
zoon Meathead. 10de 

52. Eddie “Eddepet” Veenstra.  8ste 

53. Sergeant Phil Esterhaus: “Hey, let’s be careful out
there.” 10de       

54. Politiesergeant Leann "Pepper" Anderson.  6de 
55. John Steed en Emma Peel. 8ste 
56. Al, Peggy, Kelly en Bud Bundy.  18de 
57. Alexis en Krystle waren gezworen vijanden. 3de  
58. De aristocratische familie Bellamy en hun bedienden.

11de   
59. Orry Main en George Hazard, vrienden voor het

leven. 10de  
60. ‘Living it up”, van Bert Kaempfert, is de tune van

deze Vlaamse jeugdserie. 13de’
61. Sindala, Lange Pier, Wolter van Oldenstein. 4de
62. Astronaut Jeff Tracy met vijf zonen Scott, Virgil, Alan,

Gordon en John. 11de   
63. Chimpansee Judy en de schele leeuw Clarence.  7de   
64. Twiki, de kleine robot. 7de  

65. Pamela Anderson in een rood badpak. 4de
66. “Suicide is Painless” is de titelsong.  2de
67. Kapelaan Erik Odekerke. 19de 
68. 1860:  het verhaal van schoener “De Charlotte

Rhodes” 13de 
69. “Met de assistente van dokter van der Ploeg”  4de  

70. Een US Marshall op een paard in New York. 7de  
71. Advocatenkantoor in Los Angeles, met Arnie Becker.

4de 
72. Kunta Kinte was de hoofdrolspeler in deze serie. 5de

73. Een kloddertje roze hierrr… 7de 
74. Sam Beckett springt in het lichaam van een persoon

uit het verleden.  10de 
75. Zuster Bertrille kan vliegen.  12de 
76. Een kunstmatig intelligente auto, genaamd KITT. 4de   

77. Deze serie speelde zich af in Coopers Crossing. 9de
78. Phoebe, Piper, Prue en Paige.  6de 
79. Kinderprogramma met Carlo en Irene.  3de 
80. Hij had het altijd aan de stok met bromsnor 10de 
81. Priester die moest kiezen tussen zijn roeping en een

vrouw.   12de 
82. Mulder en Scully.  8ste 
83. Zijn groet was “nanu nanu”.  8ste 

TUSSENDOORTJE

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

38 39 40 41 42 43 4429 30 31 32
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De foute foto van Loe

Oplossing van de juni editie:
Waar: Restaurant de Lindeboom in Beek:

Het embleem op de grijze uitbouw is verdwenen.

Correcte inzenders: 

Mia Drummen, Jo Cox, Crit Meijers, Rezie van Geneijgen,  Mauro Kusters,
Paul Leenders, Maria Demandt, Tiny Jetten, Jos Huntjens, Netty van den Molengraaf,

Kitty Steijns, Jo Stijns, Hub Schrouff, Jose Jansen, Jo Nijsten,
Inez Sluijsmans en Wim Dormans.

Bovenstaand wederom een foto. 
Wat mist er in 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.
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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
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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!

Evenementenrooster 
2020

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

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
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
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.

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
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
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Na een aantal maanden dicht te zijn geweest, is museum Eyewitness sinds vorige maand weer open! 
Het museum is er trots op dat ze, met inachtneming van de coronamaatregelen, weer gasten kan 
ontvangen. Zeker in dit speciale jaar waarin we onze 75-jarige bevrijding vieren. Reden te meer om deze
zomer een bezoek te brengen aan Eyewitness.
Maar let op: u moet uw bezoek wel van tevoren reserveren. Dat doet u door uw kaarten online te bestellen.
Voor meer informatie over het museum en het kopen van een toegangsbewijs: www.eyewitnesswo2.nl.

Deuren oorlogsmuseum Eyewitness weer open

24

Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222

F 046 - 43 77 757

www.gemeentebeek.nl

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

Woensdag: 14.00 - 19.00 uur

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

Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag 

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

gebruik gemaakt worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, 

rijbewijzen, uittreksels, gezondheidsverklaringen, gehandicapten-

parkeerkaart, verklaring omtrent gedrag en leerlingenvervoer.

Foto: Mitchell Grebels
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Burgemeester overhandigt eerste cadeaubon 
Ondernemend Beek aan José Kool 

Burgemeester Christine van Basten-Boddin
heeft op 9 juni j.l. de eerste cadeaubon 
Ondernemend Beek overhandigd aan 
José Kool. José kreeg het eerste exemplaar
omdat ze onlangs met pensioen is gegaan
bij het Veiligheidshuis Westelijke Mijn-
streek en vanwege de coronamaatregelen
haar afscheid niet groots kon vieren.

De bon is hét nieuwe representatiegeschenk van de

gemeente Beek en wordt aan jubilarissen of bij het

afscheid van een bijzondere relatie cadeau gege-

ven. De bon kan worden besteed bij een van de

vele Beekse ondernemers die zich bij dit initiatief

hebben aangesloten.

Burgemeester Basten-Boddin (economie): 

“Zo geven wij onze ondernemers een steuntje in de rug en heeft de ontvanger een ruime keuze om zelf een leuk en 

passend cadeau uit te zoeken.”

Meer informatie over de Cadeaubon Ondernemend Beek is te vinden op de website van de gemeente Beek: 

www.gemeentebeek.nl.

25
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Een burenruzie kan om verschillende 

redenen ontstaan. Voor elke ruzie geldt:

voorkomen is beter dan genezen. Daarom

adviseert buurtbemiddeling om ergernis-

sen zo snel mogelijk te bespreken. Maar

wat als aanbellen bij de buren in deze tijd

niet altijd een verstandige optie is? 

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek

geeft graag een aantal tips:

Tip 1. Wacht af 
Wie dicht op andere mensen

woont, bijvoorbeeld in een flatge-

bouw of rijtjeshuis, zal een zekere

mate van geluid moeten accep-

teren. Uit onderzoek blijkt dat

mensen na twintig minuten 

gewend raken aan geluiden tot en

met 65 decibel (pratende mensen

of achtergrondmuziek). Wacht bij 

geluidsoverlast dus eerst even af. Vind je het na een

half uur nóg vervelend? Dan is de kans groot dat het

geluid niet zal wennen. Je kunt besluiten voor deze

keer je ogen of oren te sluiten, omdat je eigenlijk nooit

eerder ‘gedoe’ hebt gehad met de buren.

Tip 2. Scherm je af
Ervaar je burenoverlast wegens geluid dat moeilijk te 

voorkomen is? Bijvoorbeeld praten, lopen of spelende 

kinderen? Probeer jezelf dan af te schermen. Ga een 

wandelingetje maken als de buurkinderen op de tram-

poline springen of zet je eigen radio aan als je er last

van hebt.

Tip 3. Niet slim: koekje van eigen deeg
Houdt de overlast aan? Dan is het verleidelijk de buren

een koekje van eigen deeg te geven. Even bonken met

de bezem tegen het plafond of het geluid van je eigen

radio op maximaal zetten. Dat is geen goed idee. Je

aanvallende gedrag zal er in veel gevallen voor zorgen

dat de buren ook in de aanval gaan. Ze zetten de mu-

ziek nog harder en dan ben je nog verder van huis.

Wacht daarom niet te lang om contact met je buren op

te nemen en doe dit als je zelf rustig bent. Stel je 

vriendelijk op, dan is de kans veel groter dat je buren

meewerken.

Tip 4. Brief in de brievenbus doen
Persoonlijk contact is het beste om samen tot een 

oplossing te komen. Maar vanwege corona is het 

wellicht niet wenselijk of mogelijk om een gesprek aan

te gaan. Je kunt daarom ook besluiten om een brief in

de brievenbus te doen. Let daarbij op de toon en 

manier waarop je iets schrijft. Het kan zijn dat je buren

zich niet bewust zijn van de overlast die ze bezorgen.

Maak geen verwijten, maar schrijf bijvoorbeeld waar je

behoefte aan hebt en hou het zoveel mogelijk bij de 

actuele feiten. Noem vooral ook de gevolgen die de 

situatie voor jou heeft. Door te vertellen wat er zo lastig

is, kunnen de buren je beter begrijpen. Dat maakt de

kans groter dat ze willen meedenken in oplossingen.

Om te voorkomen dat je buren last hebben van jou, 

hebben we de volgende tips:

Tip 1. Als je weet dat je een klus gaat doen die geluidsover-

last kan veroorzaken, laat dit dan de buren weten

(schrijf een briefje of stuur een appje) zodat ze weten

hoe lang het duurt. En houd rekening met thuiswer-

kende buren.

Tip 2. Realiseer je dat geluiden van dichtslaande deuren,

harde muziek, blaffende honden, draaiende was-

machines of de trap oprennen meestal voor de buren

net zo hard te horen zijn. Hou daar rekening mee.

Kleine aanpassingen in gedrag (zachtjes op de trap,

zachtjes met de deuren, sloffen aan in huis) of materia-

len (viltjes onder de meubels, koptelefoon op in plaats

van de boxen gebruiken, deurdrangers) kunnen al veel

uitmaken.

Tip 3. Je kunt in ieder geval je telefoonnummers uitwisselen

en elkaar uitnodigen even te bellen als je overlast er-

vaart.

Buurtbemiddeling geeft tips in coronatijd
Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn veel mensen, jong en oud, meer thuis dan normaal.
Daardoor kunnen er extra irritaties tussen buren ontstaan.

26
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Ook de eerste begrotingswijziging van dit jaar onderstreept dit

beeld. Ondanks extra investeringen blijft de begroting in meer-

jarenperspectief sluitend. De belangrijkste begrotingswijziging

die het college aan de gemeenteraad voorstelt, is om in 2020

de strategische investeringsruimte van € 250.000 in de post

onvoorzien te storten. Deze investeringsmiddelen, die vrijvallen

omdat de herijking van de Strategische Toekomstvisie wegens

corona een jaar wordt uitgesteld, kunnen ingezet worden voor

het opvangen van financiële tegenvallers als gevolg van

Covid-19. 

Highlights uit de jaarrekening

Uit de jaarrekening blijkt dat de grootste oorzaak voor het 

positieve resultaat het treasurybeleid van de gemeente is. 

Zo leverde de vervroegde verkoop van beleg-

gingen een boekwinst van ruim 2,2 miljoen euro

op. Verder blijkt uit de jaarrekening dat ook de

voorgenomen taakstelling op het sociaal domein

volledig is gerealiseerd en lijkt het er op dat er

weer meer gebouwd wordt in Beek doordat de

bouwleges hoger uitvallen dan was begroot.

Naast het positieve financiële resultaat is er in

Beek ook veel gerealiseerd. 

Enkele highlights:

• In 2019 is door de gemeenten Stein, Beek en

Sittard-Geleen het Participatiebedrijf Weste-

lijke Mijnstreek opgericht.

• Met het plan ‘De basis op orde’ is er meer

grip gekomen op de jeugdzorg.

• Het Centrum Plan Beek is definitief afgerond.

• De muziekschool is verbouwd tot muziekcluster waarin 

Artamuse, harmonie St. Caecilia en de Beeker Liedertafel

zijn gehuisvest.

• De renovatie van Hennekenshof en het creëren van het

openbare park zijn afgerond. 

• Beek heeft een nieuwe woonvisie vastgesteld die inzet op

het transformeren van de woningmarkt.

• De besluitvorming voor de realisatie van de BMV Spaubeek

en de indoor verbouwing van de Haamen heeft plaats-

gevonden waardoor in 2020 gestart kan worden met deze

projecten.

• Samen met de werkgroep energietransitie is gewerkt aan

het nog vast te stellen omgevingsbeleidsplan voor de 

ontwikkeling van zonneparken.

Beek sluit 2019 af met begrotingsoverschot van 
3,3 miljoen euro
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek heeft eind mei de jaarrekening 2019
en de eerste begrotingsbijstelling 2020 gepresenteerd. In 2018 en 2019 heeft de gemeente Beek hard 
ingegrepen om te zorgen dat Beek een sterke en financieel gezonde gemeente blijft. Dat beleid werpt nu
zijn vruchten af: het jaar 2019 wordt met een positief resultaat van ruim 3,3 miljoen afgesloten en waar
de stand van het Beekse weerstandsvermogen begin 2019 de status ‘voldoende’ had, is deze bij het 
afsluiten van het jaar gegroeid naar de status ‘uitstekend’.

En als nevenstaande tips niet helpen, bel Buurtbemiddeling!

Bij Buurtbemiddeling treden getrainde vrijwilligers op als bemid-

delaar tussen buren om zo samen tot een oplossing te komen.

In ongeveer twee derde van de burenkwesties kan bemiddeling

een positieve bijdrage leveren aan de situatie en wordt erger

voorkomen. Vanwege het coronavirus kunnen bemiddelaars nu

niet bij jou en je buren langskomen. Wel zijn zij telefonisch 

bereikbaar. Zij kunnen bespreken wat in jouw situatie helpend

kan zijn. Buurtbemiddeling kan je tips geven hoe je het beste

met de situatie kan omgaan. Zij bieden een luisterend oor. 

Dat lucht vaak al op. Ze zijn er voor je, ook in deze rare tijden! 

Meer informatie of contact? 
Buurtbemiddeling is bereikbaar op telefoonnummer 

06-22968998 en per e-mail via buurtbemiddeling@piw.nl. 

Meer informatie vind je ook op onze website 

www.buurtbemiddeling-wm.nl.

Voor nog meer nuttige informatie over dit onderwerp, kun je

kijken op de website www.problemenmetjeburen.nl. 

27
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Mogelijk gebruikt u een scootmobiel. Of krijgt u hulp bij uw

huishouden. Het kan ook zijn dat u naar de dagbesteding gaat

of dat u wordt begeleid bij uw persoonlijke verzorging. Grote

kans dat u dan gebruik maakt van de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo). De gemeente Beek is in dat geval

benieuwd naar uw ervaringen met de dienstverlening. 

Onderzoeksbureau BMC voert het klanttevredenheids-

onderzoek uit. Wij vragen u vriendelijk deze enquête in

te vullen en zo spoedig mogelijk terug te sturen. Het 

invullen van de enquête kost u ongeveer 10 minuten. 

Vragen
Wanneer u nog vragen heeft over dit onderzoek, kunt u

op maandag  t/m donderdag van  09.00 - 17.00 uur en

vrijdag van  09.00 - 16.00 uur bellen met ons algemene

telefoonnummer 046 – 43 89 222. U kunt ook een e-mail

sturen naar info@gemeentebeek.nl.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Cliëntervaringsonderzoek WMO

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR UW MENING…
In juni en juli van dit jaar voert de gemeente Beek een cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) uit. Alle inwoners die gebruik maken van de Wmo krijgen een vragenlijst thuis-
gestuurd met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen. Mensen kunnen ook digitaal reageren. 
Zo meten wij uw tevredenheid. Met uw tips en ideeën kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. 
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Astrid Vermeulen: “Wij zijn op zoek gegaan naar alternatieve

oplossingen. Onze vrijwilligers nemen telefonisch contact op

met hun cliënt(en) om te vragen hoe het gaat en om een

praatje te maken. Daarnaast is er een telefooncirkel opgestart.

Deze telefooncirkel is bedoeld voor alleenstaande, zelfstandig

wonende mensen die behoefte hebben aan meer contact met

anderen tijdens de coronaperiode. In deze telefooncirkel belt

een groep mensen elkaar in een vaste volgorde op.”

Fenn Knoors: “Vrijwilligers maken niet alleen in deze 

coronaperiode het verschil, maar zeker ook daarna. In deze

coronatijd merk ik dat steeds meer mensen elkaar willen on-

dersteunen. Hoe mooi zou het zijn als we dit na deze periode

kunnen voortzetten? Ik doe een oproep aan iedereen die van

betekenis wil zijn voor kwetsbare mensen die in Beek op onze

wachtlijst staan. Heb je een uurtje per week tijd over en vind

je het leuk om iets te gaan doen met bijvoorbeeld een een-

zame oudere? Vind je het leuk om samen te wandelen, 

gezellig te babbelen, lekker wat in de tuin te rommelen, 

een kop koffie te drinken of kun je op een andere manier iets

betekenen? Neem dan contact op met mij (Fenn Knoors) of

Astrid Vermeulen via telefoonnummer: 046-4575700.” 

Dankjewel lieve vrijwilligers! 
Wij willen jullie bedanken voor jullie extra inzet, jullie flexibili-

teit en betrokkenheid in deze coronaperiode. 

Maatjesproject Beek: vrijwilligers maken het verschil!
Het coronavirus en de genomen maatregelen hebben een grote impact op onze samenleving. Dit leidt tot
veranderingen en aanpassingen. Ook bij het Maatjesproject in Beek van Partners in Welzijn merken wij
dat er in deze onzekere tijd aanpassingen nodig zijn. Medewerkers Astrid Vermeulen en Fenn Knoors
van het Maatjesproject vertellen hier meer over. 
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Impact corona
Hoe groot de gevolgen van de coronacrisis op de financiële 

positie van de gemeente gaan zijn, is nog onduidelijk. Maar

dat de impact groot zal zijn, staat vast. De gemeente Beek

blijft ondanks de sombere economische vooruitzichten in de

gemeenschap investeren en wil transformatie-opgaven ver-

sneld uitvoeren. Waarbij de afronding van de transformatie in

het sociale domein en de transformatie van de woningmarkt,

maatschappelijke voorzieningen en verduurzaming hoog op

de politieke agenda staan. 

De belangrijkste Beekse ontwikkelingen op lokaal-, regionaal-,

en provinciaal niveau:

Lokaal

• Versterken informele hulp, door middel van het versterken

van het voorliggend veld wil de gemeente voorkomen dat

dure maatwerkvoorzieningen nodig zijn. 

• Opstellen Toekomstvisie Centrum Beek; met focus op 

leefbaarheid en economie. 

• Omgevingsafspraken luchthaven MAA; met focus op 

balans tussen economie en leefbaarheid. 

• Grensoverschrijdende fietsroute; als aantrekkelijke schakel

tussen fietstroutes Duitsland, België en Heuvelland. 

• Implementatie Omgevingswet.

• Herontwikkeling MFC Spaubeek & basisschool Spaubeek.

Als gevolg van de realisatie van een Brede Maatschappelijke

Voorziening komen het MFC en de basisschool beschikbaar

voor herontwikkeling. 

• Duurzaamheid. In 2021 stelt de raad een transformatievisie

warmte vast.  

• Keutelbeek fase 2. De gemeente start de planvoorbereiding

voor fase 2 op.

• Infrastructuur A2 zone MAA. De gemeente wil samen met

MAA en de provincie komen tot een integraal plan.

Regionaal/provinciaal

• Artamuse. De gemeente werkt aan nieuw beleid ten 

aanzien van muziekonderwijs.  

• Snelle fietsroute Maastricht-Sittard. De gemeente wil 

meedoen aan een haalbaarheidsonderzoek om de snelle

fietsroute door te trekken via Beek naar de Chemelot 

campus. 

Inzet overtollige liquide middelen 
Na de vroegtijdige verkoop van de vierde  tranche Essent-

gelden zoekt de gemeente naar renderende alternatieven. 

Er ligt een verzoek om deel te nemen aan een nieuw aan-

delenpakket van Enexis. Hiermee kunnen investeringen 

gedaan worden om uitvoering te geven aan het Klimaatak-

koord en de energietransitie. Concreet wordt is aan de 

gemeente gevraagd om mee te doen voor een bedrag van

1.028.000 euro. Overwogen wordt om met een hoger bedrag

in te stappen. 

Actievere grondpolitiek
Ten slotte wil de gemeente een actievere grondpolitiek gaan

voeren. Dit voornemen sluit aan bij de wens om in Beek meer

woningbouw mogelijk te maken en belemmeringen weg te

nemen die zorgen voor vertraging of het niet realiseren van

woningbouwprojecten.

College biedt raad Kaderbrief 2021 aan 
Het Beekse college van burgemeester en wethouders heeft de Kaderbrief 2021 aangeboden aan de 
gemeenteraad. In de kaderbrief staan de belangrijkste ontwikkelingen die de nog op te stellen Beekse 
begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 beïnvloeden. De raad debatteert op 9 juli over de 
kaderbrief.

De gemeente Beek investeert de komende 

jaren onder meer in duurzaamheid en fietsroutes.
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Lekker actief met NJOY! 
Door de coronacrisis hebben veel kinderen lang binnen 

gezeten en niet veel bewogen. Sinds de versoepeling

van de maatregelen organiseert NJOY vier keer per

week sport- en beweegactiviteiten. 

Op maandag, woensdag en vrijdag is er NJOY sport en

spel in samenwerking met Sportlandgoed De Haamen en

Riskcare. Hierbij zijn steeds tussen de vijftig en tachtig 

kinderen aanwezig. De kinderen doen leuke spelletjes van

tikkertje tot voetbal en van hockey tot stoelendans onder

begeleiding van gymleraren.

Daarnaast worden er op woensdagmiddag skatelessen 

georganiseerd in samenwerking met de Limburgse

Schaatsvrienden! Tot nu toe doen daar maar liefst 

38 kinderen tot en met 12 jaar aan mee. Zij willen leren

skaten of hun techniek verbeteren, zodat ze snel en veilig

kunnen skaten.

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

Alle activiteiten duren tot aan de zomervakantie.

In de zomervakantie gaat NJOY in samenwerking met ver-

enigingen activiteiten organiseren. Houd de website en fa-

cebookpagina van NJOY in de gaten voor nieuwe

activiteiten, zodat jullie niet stil hoeven te zitten.

Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit in de zomer voor

jong en/of oud(er)? Laat het ons weten via info@njoybeek.nl

dan gaan we kijken naar de mogelijkheden!

Wist je dat?
L1 twee keer is komen filmen?

Wil jij deze leuke filmpjes zien?

Kijk dan op onze facebookpagina.

Facebook: www.facebook.com/njoybeek

Website: www.njoybeek.nl
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Blijf jij thuis deze zomervakantie?
Ga dan niet stil zitten en kom in beweging!’

Beekse culturele en sportverenigingen organiseren samen met NJOY Beek (gratis) activiteiten voor jong en oud! 

Op www.njoybeek.nl/zomer staat het programma en kun je je inschrijven.

De geldende coronarichtlijnen worden in acht genomen tijdens de uitvoering van de activiteiten.

The summer 
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Het nieuwe KidsCool Magazine komt uit op  6 juli.

Het gratis magazine gemaakt door en voor 

Beekse basisschoolkinderen wordt uitgedeeld op de 

basisscholen en zal bij diverse winkels op te halen zijn.

Kijk voor de afhaallocaties op: www.kidscoolbeek.nl
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www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
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