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Van de Redactie
Als u deze editie in handen heeft, zijn we hopelijk verlost
van die hittegolven. Als herfstmens was dat een ware
marteling voor mij. Maar aan alles komt een eind, zo ook
aan tropische temperaturen. Niets fijner dan een graadje of 24, zacht
windje, koel huis, en energie om iets te ondernemen.
Wat dat ondernemen betreft kon het ook wel iets beter. Helaas zijn er
weinig tot geen activiteiten, geen rommelmarkten, geen festivals.
2020 is een jaar dat we heel snel moeten beëindigen.
Gelukkig is er wel nog een Nuutsbaeker. Een “blaadje”, “krantje”, “weekblad”,
“stinkding”, “magazine” en nog meer bloemrijke namen die ik wel eens in
de mail ontvang. Hoe men het beestje ook bij zijn naam noemt, het is een
constante factor die elke maand op de deurmat valt. Dat gezegd hebbende
wil ik ook excuses aanbieden voor de juli/augustus editie. Er werd mij door
een aantal lezers pijnlijk gewezen op taalblunders. En terecht. In de dubbele
editie is het een en ander fout gegaan met het inleveren van de
gecorrigeerde stukken bij de drukker. Ongetwijfeld zullen er elke maand
wel een paar typefoutjes in staan, maar hé… ooit een krant gelezen?
Die spannen toch wel de kroon. Vergeeft u mij dan ook als er wel eens iets
mis gaat.
In deze editie kunt u in elk geval uw hart ophalen met leuke artikelen,
de foute foto, het tussendoortje en als extra deze keer een Japodoortje.
Onder het genot van een drankje, en die heerlijke 24 graden, bent u weer
een uurtje van de straat. Enjoy.
En voordat ik het vergeet, want het is al een tijdje geleden.
Wij, de redactie en het bestuur, willen “onze” Bella Vita en Netpresenter van
harte feliciteren met hun Brilliant Business Award. Het is een prachtige
onderscheiding en dik verdiend. Chapeau.
Tot de volgende maand.
Christy
Eindredactie
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De Nuutsbaeker in data

Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

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

Inleveren kopij Verschijningsdatum
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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Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
Over deze stenen kun je alleen struikelen, als je ze ziet liggen

Oproep voor vrijwilligers om de Beekse struikelstenen te adopteren
In Beek liggen op zeven
adressen struikelstenen
die ons, telkens als we
daar passeren, doen
denken aan dorpsgenoten
die door de nazi’s zijn
vermoord. Wij struikelen
telkens over ons eigen
verleden: hoe Beek geen
veiligheid kon bieden aan
mensen die waren geboren
in het bed bij een moeder
die Joods of Sintezza was.
Iedere keer als wij er passeren, dringt
dat weer scherp tot ons door.
“Dat kon dus gebeuren in een samenleving, die nog steeds de onze is.
Een samenleving waarin anders-zijn
werd bestraft met de dood.”

één jaar zijn ze verweerd en dof geworden, zodat ze nauwelijks nog opvallen.
Met een kleine moeite blinken ze weer
en zijn weer mooi zichtbaar.
De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek zoekt zeven adoptanten die
bereid zijn enkele keren per jaar de
stenen op één adres te reinigen met
een schuursponsje en warm water.

De struikelstenen zijn geplaatst in 2019.
In de dagen voorafgaande aan 4 mei
2020 hebben wij voor die steentjes op
de knieën gezeten om ze schoon te
maken en te laten glimmen. In slechts
En er daarna een bloem bij te
leggen als teken dat de gemeenschap van Beek aan deze pijnlijke
gebeurtenissen blijft denken.
Wij zouden vooral graag zien dat
de stenen er blinkend bijliggen
op een aantal belangrijke
herdenkingsdagen.
Dat zijn 4 mei (de dag van de
Nationale Dodenherdenking),
27 januari (Internationale
herdenking van de Holocaust op
de verjaardag van de bevrijding
van Auschwitz) en op de

verjaardag van de dag dat de
persoon aan wie het struikelsteentje
herinnert, is weggevoerd uit Beek.
Het gaat om de volgende zeven
adressen (zie ook ‘Struikelstenen
Tour Beek’ in de app ‘IZI travel Beek’):
- Nieuwstraat 1 Joep Wolf 10 april
(1943) naar Vught
- Maastrichterlaan 25 Gezin Bogen
1 juni (1940) naar Vluchtelingenkamp
Westerbork
- Maastrichterlaan 47 Echtpaar
Steinberg 19 mei (1942) uit huis
gezet en verdreven naar Grevenbicht
- Prins Mauritslaan 57 Gezin Benedik,
Leo 25 augustus (1942) naar
Westerbork; zijn ouders 10 april
(1943) naar Vught
- Proosdijstraat 15 Kinderen Meijers
16 maart (1944) naar Westerbork
- Prof. Spronckpark 4 Gezin Van der
Horst 25 augustus (1942) naar
Westerbork
- Stegen 60 Gezin Franz 16 mei (1944)
naar Westerbork
Als iemand de taak op zich wil
nemen om de stenen op een adres te
verzorgen, kan zij/hij via email contact
opnemen met de Stichting:
info@dodenherdenkingbeek.nl
Hij/zij ontvangt dan zo spoedig mogelijk
een bevestiging en meer informatie over
de betreffende persoon of familie.

Namens de Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek
Jos Eggen, voorzitter
Selma Benedik
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Op zondag 25 oktober organiseert Koninklijke
Harmonie St. Caecilia haar jaarlijkse Herfstwandeltocht
Voor de 34ste keer organiseert de Harmonie St. Caecilia haar jaarlijkse
Herfstwandeltocht, waarbij weer een route door ons mooie Limburgse landschap op
6, 12, 18 en 25 kilometer wordt uitgezet door het wandelcomité. Startplaats is, als van
oudsher, het Scoutinggebouw “Ooshaka” aan de Molenberg te Beek. Volgens traditie is
deze tocht altijd op de laatste zondag van oktober.
De wandeling verloopt op goed begaanbare
veldwegen, holle wegen en bospaden.
Tijdens de tocht kan men genieten van het
mooie uitzicht en de schitterende natuur van
ons Limburgse landschap.
Net als elk jaar kunt u op de controleposten
c.q. rustplaatsen van een kopje soep of een
lekker stuk Limburgse vlaai genieten.
Ook voor een sanitaire voorziening wordt
hier gezorgd. Tevens kunt u op de start en
finishplaats “Ooshaka” onder het genot van
een drankje uw ervaring met de medewandelaars delen.
Men kan starten op de 18 en 25 km. tussen 7.30 uur en 12.00 uur en op de 6 en 12 km.
tussen 7.30 uur en 14.00 uur. De finish sluit om 17.30 uur.
De wandeltocht zal onder alle weersomstandigheden doorgaan. Bij inschrijving is een sticker
verkrijgbaar en bij terugkomst het I.V.V. stempel voor alle afstanden.
Graag tot zondag 25 oktober en alvast veel wandelplezier toegewenst.
Het Wandelcomité.
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EEN BIZAR JAAR,
dit jaar 2020, ook voor
de Oude Pastorie Beek

In september start het Kunstcentrum Genhout een lezingencyclus over
vier belangrijke artiesten van de Limburgse School; Eyck, Nicolas, Vos en
Jonas.
Deze kunstenaars waren alle vier jongens, die liever tekenden dan huiswerk maakten, ze wonnen grote prijzen, maakten verre reizen en hadden
een romantisch expressionistische stijl van werken.
Eigenlijk waren het concurrenten van elkaar, maar ze bundelden zich in de
Limburgse school. En juist die samenwerking en vriendschap maakte van
ieder individueel een grote kunstenaar.
Vandaar dat ze nu samen en apart door kunstliefhebster Ingrid Henssen
in de picture worden gezet. De bijeenkomsten worden gehouden op
4 opeenvolgende maandagmiddagen, telkens van 15.00 uur tot 17.00 uur
in Gasterie Genhout Treft, Pastoor Lippertsplein 1 in Beek. De kosten bedragen 12,50 pp. Dit is inclusief koffie/thee en vlaai bij ontvangst.
Na de lezing is er de mogelijkheid om een gezellig en overheerlijk 3
gangenmenu te nuttigen, tegen de speciale aanbiedingsprijs van 16,95 pp.

De afgelopen jaren was er een traditie gegroeid
om elke eerste zondag van de maand een lezing
te houden over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Door Corona (Covid 19) is hier abrupt een einde
aan gekomen, helaas konden en kunnen we de
1,5 meter niet waarborgen.
De lezingen, gepland voor de rest van 2020,
hebben we dus met pijn in ons hart ook moeten
annuleren.
Vol positiviteit en goede moed blikken we vooruit
naar 2021 en hopen daar wel, misschien in
aangepaste vorm, de lezingen weer kunnen te
houden en jullie weer te zien op onze vaste eerste
zondag van de maand.
Zodra er een mogelijkheid is zullen wij dit laten
weten via Facebook, de Nuutsbaeker,
VVV-Zuid-Limburg en de nieuwsbrief KBO Beek.
Blijf gezond,

Aanmelden kan via www.sinthubertuskunstcentrum.nl.
Het aantal deelnemers is vanwege Corona beperkt, dus wees er snel bij!

PR & Communicatieteam
Oude Pastorie Beek

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
5
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De kleermaker van naaiatelier Yara M
Wellicht hebben inwoners van Beek e.o.
al kennisgemaakt met het naaiatelier
aan de Raadhuisstraat 27 in Beek. Ikzelf
was er nog niet binnen geweest. En als
redactielid van de Nuutsbaeker was ik
nieuwsgierig naar de eigenaar achter dit
atelier. Een afspraak voor een interview
werd gemaakt.

De eigenaar, de 32 jarige Bsraoi Alabd,
heette mij van harte welkom. Onder het
genot van een kopje koffie vertelde
Bsraoi zijn verhaal.
Bsraoi is een kleermaker uit Syrië.
Zijn familie, vader, moeder, 3 broers en
2 zussen, runden samen een kledingbedrijf. Bsraoi werd samen met zijn 2
broers gedwongen om te gaan vechten,
maar daar wilden hij en zijn broers niets
van weten. Samen verlieten ze het land.
Uiteindelijk kwam Bsraoi 7 jaar geleden
aan in Nederland. “Ik ben aangekomen
in Nederland met enkel een T-shirt”.
Het bedrijf van zijn achtergebleven familie ging failliet. “De mensen in Syrië hebben niet eens genoeg geld om brood te
kopen, laat staan om kleren te kopen”,
aldus Bsraoi.
Via het COA (Centraal Orgaan voor
Opvang Asielzoekers) kwam hij terecht
in het asielzoekerscentrum in Baexem.
Na een jaar verhuisde hij naar Elsloo,
waar hij nu zes jaar woont.

ring, studeerde hij hard om de taal onder
de knie te krijgen. Hij realiseerde zich
dat als hij de taal niet leerde spreken, hij
geen contact met de mensen kon
maken en ook geen werk zou krijgen.
Na de inburgering begon hij aan een opleiding Verkoop bij Leeuwenborgh. Zijn
stageperiode als verkoper vond plaats
bij Castelijn Mode hier in Beek. Zo kreeg
hij de kans om ervaring op te doen en
zijn spreektaal te verbeteren.
Bsraoi wilde echter nog steeds zijn
droom waar maken, zelfstandig kleermaker zijn in Nederland. Maar waar in
Nederland kon hij als kleermaker ervaring opdoen?

Het eerste jaar, het jaar van de inburge-

LJ Beauty Instituut maakt
Bij binnenkomst in de
salon proef je een sfeer
van rust, warmte en
gezelligheid.
Bij LJ Beauty Instituut
ben je van harte welkom
en voel je je direct thuis.
Dat thuis komen was
wederzijds, de vader van
Linda komt uit Beek
(Mariastraat).
“De salon is een verlengde van mijn persoonlijkheid”, vertelt
Linda met een glimlach. Beek kenmerkt zich door vrij bijzondere
zaken en boetiekjes.
LJ Beauty Instituut vormt daar
een goede aanvulling op, want
bij Linda gebeuren mooie dingen.
Vakvrouw
Als beautyconsultant bij een
groot Frans cosmeticahuis kwam
Linda geregeld bij parfumerieën
over de vloer. “Ik adviseerde
medewerkers, verzorgde
trainingen en was betrokken
6

bij de introductie van nieuwe producten; een dynamische
periode waar ik veel productkennis heb opgedaan”.
Linda heeft passie voor haar vak, kent werkelijk alle ins en outs,
is op de hoogte van de recente ontwikkelingen en heeft met
haar goede naam ook toegang tot exclusieve huidverzorgingsproducten.
Linda heeft ook haar strepen verdiend als professional; ze is
erkend en gediplomeerd schoonheidsspecialiste en heeft voor
een aantal grote salons gewerkt. Het is een bewuste keuze
geweest om zich te onttrekken aan verkoop en productie die de
grootschalige salons kenmerkt. Met het opzetten van haar eigen
onderneming heeft ze de vrijheid gecreëerd om voor het
resultaat te gaan en niet voor zoveel mogelijk behandelingen op
één dag.
Filosofie
Bij LJ Beauty Instituut bestaat er een filosofie over huidverbetering en werkt men met kwalitatief hoogwaardige producten.
Huidproblemen hoeven niet alleen het gevolg te zijn van te lang
in de zon zitten. Ook milieufactoren als fijnstof spelen hierbij
een rol en dat vraagt om nieuwe wetenschappelijke technieken
waarbij men vanuit de (huid)cel werkt. Geen loze slogans en
lege verkooppraatjes, maar eerlijk en gedegen advies!
Dat kan omdat Linda (de huid van) haar cliënten om de zoveel
tijd ziet en onderhoudt.
Het proces van huidverbetering vraagt om routine.
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Mode
Bij Castelijn Mode verwees men hem
naar “naar Italië”. Ondanks dat hij de
taal al aardig onder de knie had, snapte
hij niet wat er bedoeld werd. Totdat hij er
achter kwam dat men het “naai atelier”
bedoelde en niet “naar Italië”. Toen wist
Bsraoi waar hij moest zijn om als kleermaker te kunnen werken.
Na zijn stageperiode werd hij aangenomen als kleermaker in het naaiatelier van
het vermaarde modehuis Vanilia in
Maastricht. En ondanks de pogingen
van de eigenaar en van collega’s om
hem in Maastricht te houden, konden ze
Bsraoi niet weerhouden van zijn droom.
Hij kocht door heel Nederland tweedehands machines die hij in zijn huis in
Elsloo stalde. Hij zocht naar een pand
en … opende op 8 juni 2019 de deuren
van zijn naaiatelier Yara Mode in Beek.
Zijn broer heeft ook een naaiatelier genaamd Yara Mode geopend, maar dan
in Noorwegen.
In het atelier kan iedereen terecht
voor herstelwerkzaamheden, kleding
laten vermaken, een patroon uittekenen,

kleding ontwerpen en laten maken.
Ook verkoopt Bsraoi naaimachinegaren
en ritssluitingen.
Bsraoi heeft zijn doel nog niet helemaal
bereikt. Uiteindelijk wil hij kleding
ontwerpen met een eigen label. Door de
coronamaatregelen heeft hij zijn deur
enkele maanden moeten sluiten en kan
daardoor financieel gezien nog geen
stoffen inkopen om een eigen kledinglijn
te gaan ontwikkelen.

Yara betekent veel geluk of veel
succes.
Ik wens Bsraoi veel geluk én veel
succes, zodat er in de toekomst
een kledinglijn Yara op de markt
verschijnt van de hand van onze
Baekse kleermaker.
Yara Mode is ook te volgen op
facebook.
Sylvie Gulikers

t huidverbetering toegankelijk
Experience

“Er zijn cliënten die ik help met de routine in te
laten slijten door ze een herinnering te sturen“.
Of de vraag een foto te sturen om te kijken of
de behandeling het gewenste effect heeft.
Bij LJ Beauty Instituut vraagt men om een
zekere commitment, dat is de tegenprestatie.
Volg het advies van de professional en het
resultaat zal niet lang op zich laten wachten.
Waarom?
Omdat net als in de sport, resultaten pas komen
als er een goed plan van aanpak aan voorafgaat.
”Huidverbetering is dus geen kwestie van
eindeloos dure crèmes smeren”, aldus Linda.
Ze voedt je op om je met je huid aan de slag te
gaan.

Linda’s aanpak is niet onverdienstelijk gebleken.
Haar cliënten zijn haar trouw en ze groeit nog altijd.
Naast manicure, pedicure, visagie, gelaats- en
lichaamsbehandelingen kun je bij LJ Beauty Instituut
ook terecht voor hairstrokes (permanent make-up) en
oosters epileren met touw (threading).
Met haar intrek in het nieuwe pand zijn bovendien
twee gevestigde professionals aan boord gekomen:
Linda Rozsas en Menne Queis. “Daarmee is het
dienstenaanbod nog verder gegroeid, maar bovenal heb ik specialisten in huis
gehaald”. Linda wil met haar visie huidverbetering laagdrempelig maken.
LJ Beauty Instituut gaat
ongetwijfeld een nieuw begrip
in Beek worden.
In deze barre Coronatijden kunt
u ook terecht voor een cadeauarrangement voor uw geliefde.
Benieuwd?
Kom eens langs op de
Burgemeester Janssenstraat 23
of informeer naar de mogelijkheden op 06 23455407.
7
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Een mooi kunstgebit:
Schaam u niet!
In de vorige Nuutsbaeker heb ik
aangegeven het zo jammer te vinden dat
iemand beperkt is in zijn doen & laten en
niets kan met het kunstgebit vanwege pijn
of het loszitten ervan.
Hierbij heb ik uitgelegd dat het niet nodig is
om met een slecht kunstgebit te blijven rond
lopen, de oplossingen zijn vaak simpel!
Dit kan zijn het verwijderen van een drukplek,
het opvullen of repareren van de bestaande
prothese of het vernieuwen van uw kunstgebit.
Echter de stap zetten om een afspraak te maken is vaak
groot. Regelmatig hoor en merk ik dat een prothesedrager zich
schaamt. Maar waarom? Er kunnen zeer veel verschillende redenen
zijn waarom iemand een kunstgebit heeft, maar u hiervoor schamen
is echt nergens voor nodig!
Wist u dat meer dan 3 miljoen Nederlanders een kunstgebit dragen?
Vaak heeft u niet eens door wie in uw omgeving allemaal een
prothese draagt, dit wordt meestal niet in het openbaar besproken.
Het is dus helemaal niet vreemd dat u een kunstgebit draagt en zeer
zeker niets om u voor te schamen.
Schaamte houdt ook vaak tegen om een afspraak te maken. Nog iets
wat ik regelmatig hoor is: “Bijna niemand weet dat ik een kunstgebit heb.”
Op deze manier loopt men vaak (te) lang met een prothese zonder dat
deze gecontroleerd wordt. Het is belangrijk om eenmaal per jaar het
kunstgebit en de mond te laten controleren. De kaak slinkt namelijk
(dit gaat levenslang door) en de mond verandert, het gevolg is dat de
prothese minder stabiel in de mond zit, de kauwkrachten niet goed
verdeeld meer worden met een barstje of breuk als gevolg.
Naast de functionele kant van het kunstgebit; de pasvorm en het goed
kunnen kauwen is er ook nog de esthetische kant; het uitzien van de
prothese. Wat vaker gezien wordt bij mensen die een prothese langere
tijd dragen; de kin steekt spits naar voren, de mond valt naar binnen
en/of de lippen zijn niet tot nauwelijks zichtbaar. Zo jammer, dit is niet
nodig! De reden hiervan is zowel het slinken van de kaak, slijtage van
de prothese en de vermindering van spierspanning in het gezicht.
Op tijd naar de tandprotheticus gaan voor controle van uw prothese
voorkomt dat uw uiterlijk verandert.
Een goed kunstgebit heeft de juiste beethoogte en stand van tanden
waardoor de mond niet naar binnen valt en de kin niet naar voren
steekt, de wangen wat voller worden en de lippen weer vulling
krijgen. Ook de rimpeltjes in de wangen en rondom de mond kunnen
verminderd worden. En dit allemaal zonder botox! Het enige wat u
hiervoor nodig hebt is een goede prothese!
Bent u uw afspraak al langer aan het uitstellen omdat u zich ervoor
schaamt, ik hoop u met deze column gerust te stellen en mee te geven
dat dit nergens voor nodig is. In mijn praktijk gaan professionaliteit en
gezelligheid hand in hand. Ik draag er zorg voor dat u zich op uw
gemak voelt en neem graag de tijd voor u. Nogmaals, u hoeft zich
nergens voor te schamen en een probleem is er om opgelost te worden.

www.annedormans.nl

Dr. Beckersstraat 7M
6191 DA Beek

Voor een afspraak, reparatie/rebasing of meer informatie: 046 - 426 48 11
ISO gecertificeerd
Gediplomeerd
Tandprotheticus
aangesloten bij de
Organisatie van Nederlandse Tandprothetici
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Lucia Comité Beek
Betreft: bekendmaking
69e Lichtkoningin
Het Lucia-Comité treft normaliter in deze periode van het jaar de voorbereidingen voor de
bekendmaking van onze nieuwe Lichtkoningin
en eens per twee jaar ook een nieuw team van
vier Hofdames.
Echter, het jaar 2020 verloopt niet zoals andere jaren. De gevolgen van het Corona-virus zijn zeer ingrijpend in onze maatschappij en ook wij worden hiermee geconfronteerd.
Na intensieve en zorgvuldige afweging heeft het Lucia Comité
besloten om de bekendmaking van de 69e Lichtkoningin en
een team van vier nieuwe Hofdames, een jaar uit te stellen.
Onze verwachting is dat we het nieuwe team geen programma
kunnen bieden met activiteiten welke we graag samen zouden
willen uitvoeren.
Een andere overweging is ook dat voor onze huidige
Lichtkoningin Sabine en haar Hofdames alleen de activiteiten
in december jongstleden zijn doorgegaan, maar daarna is eigenlijk alles afgelast. Op deze wijze willen we het jaar voor
deze dames zeker niet laten eindigen.
Naast het hierboven genoemde besluit aangaande het nieuwe
team, is er ook nauw overleg geweest met ons huidige team
bestaande uit Sabine, Brechje, Danique, Ninon en Zoë.
Gezamenlijk hebben we besloten dat zij hun functie continueren tot eind 2021. Samen met hun bekijken we welke activiteiten in de komende periode op verantwoorde wijze en met inachtneming van de geldende regelgeving, kunnen
plaatsvinden.
We gaan ervan uit dat we in november 2021 de 69e
Lichtkoningin en de vier Hofdames wel kunnen presenteren en
dan ook op gepaste wijze afscheid kunnen nemen van ons
huidige team.
Mochten er vragen of suggesties zijn, naar aanleiding van het
bovenstaande, dan laat ons dat even weten.
Mail: maddy@luciabeek.nl
Met vriendelijke groet,
Namens Lucia Comité Beek,
Jack Broekhoven, Interim-voorzitter - Tel. 06-12967821

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.
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Na 50 jaar neemt de Zonnebloemafdeling Neerbeek afscheid
Op 1 mei 1970 werd door een aantal enthousiaste Neerbeekse
dames de Zonnebloemafdeling Neerbeek opgericht.
Destijds was het heel normaal dat de huisartsen, de wijkverpleegkundige of de parochie geestelijkheid de Zonnebloem in
contact bracht met die mensen die het risico liepen om door
hun beperking dreigden te vereenzamen en/of aandacht nodig
hadden. Bezoekjes door de Zonnebloemvrijwilligers vonden
voornamelijk plaats in de thuissituatie, de ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Van de privacywetgeving had men nog niet
gehoord!
Het bezoekwerk is altijd één van de pijlers geweest van de
Zonnebloem, maar heeft door de jaren heen wel verandering
ondergaan.
Met de Zonnebloemgasten in Neerbeek zijn er de afgelopen
50 jaar naast de bezoekjes thuis ook veel verschillende activiteiten georganiseerd. Zo vonden er spel- en kien middagen
plaats, waren er voorleesmiddagen, werden bus-uitstapjes
georganiseerd en paas- en kerstvieringen. Voor een 20-tal
gasten uit één van de tien afdelingen van regio de Maasgouw,
was het mogelijk deel te nemen aan regionaal georganiseerde
vakantieweken, zowel in eigen land als ook in het buitenland.
Voor diegenen die erg beperkt waren in hun bewegingsvrijheid
bestond (en bestaat) de mogelijkheid zich aan te melden voor
een cruise vakantieweek met de Zonnebloemboot.
De koopdag in de Makado, zoals die vele jaren achter elkaar
door de regio werd georganiseerd, mag hier ook niet onvermeld blijven. Van een gezellig dagje uit in een overdekt winkelcentrum konden rond de 1200 Zonnebloemgasten uit alle
delen van Limburg genieten om hun sinterklaasinkopen te
doen, zomaar gezellig winkelen of onder het genot van een
kop koffie met een stuk vlaai lekker kletsen met anderen. De
Makado liet zich op zo’n dag van haar beste kant zien door de
deelnemers te verrassen met koffie en vlaai en een presentje
bij het afscheid. Helaas, …tijden van weleer!

Door de jaren heen hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in de activiteiten die georganiseerd werden door
Zonnebloemafdeling Neerbeek. Trok men er vroeger vaak in
groepsverband op uit dan geeft men tegenwoordig meer de
voorkeur aan een persoonlijke benadering en zijn activiteiten
beter afgestemd op de wensen en behoeften van de
Zonnebloemgast.
Bij de afdeling Neerbeek bestaat al heel lang de behoefte aan
nieuwe vrijwilligers en/of bestuursleden, maar helaas blijft
nieuwe, vernieuwende en jongere instroom achterwege. Voor
het afdelingsbestuur reden om eens goed naar de toekomst te
kijken van wat willen we. Helaas is men toen tot de pijnlijke afweging gekomen dat er voor deze afdeling geen draagvlak
meer is en er weinig anders rest dan de afdeling op te heffen.
In deze beslissing heeft ook de leeftijd van het huidige vrijwilligersteam mee gewogen en de mogelijkheden die het gemeenschapshuis/hoeskamer kan bieden of om elders aansluiting te
zoeken bij ouderenverenigingen.
Tot slot wil Zonnebloemafdeling Neerbeek graag al haar vrijwilligers die zich de afgelopen 50 jaar enorm hebben ingezet
voor haar afdeling heel erg bedanken.
Dit geldt ook voor alle inwoners van Neerbeek die de afdeling
op welke manier dan ook een warm hart hebben toegedragen
en ondersteund hebben door onder andere het kopen van Zonnebloemloten.
In september wordt met de Neerbeekse
Zonnebloemgasten en haar vrijwilligers
in besloten kring op een kleinschalige
manier, aandacht besteed aan dit voorbije jubileum en aan het afscheid van de
Zonnebloemafdeling Neerbeek.
Het ga u goed en … blijf gezond!

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

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

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

Voor het seizoen 2020-2021 zijn we
op zoek naar nieuwe leden voor ons
meisjes team MO-11.
Dit zijn meisjes geboren in de jaren 2010-2011.
Bij voetbalvereniging Geulsche Boys leer je voetballen
met veel plezier. De teams worden begeleid door
enthousiaste trainsters en trainers die je de fijne kneepjes van het spelletje leren. Voorop staat plezier voor jou
en voor het hele team.
Ons jaarlijks legendarisch voetbalkamp en ons
Familie Op Sokken toernooi zijn voorbeelden van de
sportieve en bovenal gezellige sfeer van onze vereniging.
Geulsche Boys is meer dan alleen voetbal.
Zou je het leuk vinden om mee te doen?
Je bent van harte welkom.

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

Aarzel niet en mail met Floor Oehlen
(f.oehlen@crombagoehlen.nl) of Patrick Zeegers
(heirweg22@home.nl). We kunnen niet wachten om je te
begroeten!
We are the champions!

Uiteraard zijn ook alle andere kinderen
en volwassenen
welkom bij onze gezellige
vereniging,
kijk op geulscheboys.nl
voor meer informatie of
mail naar
secretariaat@geulscheboys.nl

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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“Beek… wat ben je mooi”
In Limburg betekent het: trappelen of
ongedurig lopen; in andere dialecten
(hooi) stampen. Grappig toch?
En als er een ding zeker is, is het dat
mijn schoonpa echt niet ongedurig
loopt. Hooi stampen heeft hij zeer
waarschijnlijk wel gedaan.
Oké, een statement: ik trampel graag
en Paddy trampelt met mij mee.
Of dat nu in de bergen is of thuis op
het plateau.

Trampelen
Mijn schoonvader is een echt natuurmens. Als oud-agrariër en voorman
bij Natuurmonumenten was hij in zijn
werkzame leven natuurlijk altijd in de
natuur, dan wel met de natuur in de
weer. Met het klimmen der jaren en
het afsluiten van zijn werkzame leven
is die liefde echter niet verloren
gegaan. Dagelijks maakt hij zijn
ommetje. Hij gaat dan niet wandelen,
nee hij gaat “trampelen” zoals hij dat
noemt.
Ik heb er nog nooit bij stilgestaan
totdat ik zelf eens aan het trampelen
was en dit woord opeens door mijn
gedachten schoot. Thuis gekomen
ben ik het eens gaan opzoeken op
internet en zie: het woord bestaat
zelfs echt. De leer van de afkomst
van woorden (etymologie, met een
duur woord) verklaart dat trampelen
een woord uit het dialect is.

Onlangs moest mijn auto voor een
kleine lekkage bij het portier naar de
garage. Helaas… hij was niet klaar op
het moment dat ik naar Beek centrum
moest voor een bijeenkomst. Dan maar
op de fiets. Helaas… ik had enkele
weken daarvoor mijn fiets verkocht,
omdat hij toch al twee jaar niet uit zijn
hok was gekomen en ik met Paddy
natuurlijk meer loop dan fiets (mede
omdat ik een hond in een mandje op
een fiets not done vind).
Google Maps gaf de doorslag toen ik
erachter kwam dat ik via de paden,
tussen het fruit, de maïs, de kersen en
de bieten tot nagenoeg op mijn
bestemming kon komen. En weer
ervoer ik op die wandeling hoe veel je
ziet als je de benenwagen tot je
beschikking neemt. Het is gek om te
merken dat ik voornamelijk rechts
kijkend georiënteerd ben. Dat betekent
dat ik op de heenweg andere dingen
waarneem dan op dezelfde weg terug.
Zo zag ik hoe mooi de velden van

“Beek… wat ben je mooi”

Neerbeek zijn met op de achtergrond
de flats van Geleen en naast de kerk
de grote gele -M- van de Amerikaanse
fastfood company, de runderen van
onze Spaubeekse boer van de Schoolstraat die lagen te herkauwen, een
grote reuzenberenklauw in vol ornaat,
de wei met bomen geplant door
leerlingen van twee basisscholen
tijdens Boomplantdag, de indiaan die
walnoten te koop aanbiedt, de wilgen
die amper een stam hebben, maar wel
volop in blad staan, de kersen die
rijkelijk aan de bomen hangen en
waarvan ik er enkele (hooguit tien…
goed dan: vijftien) heb geproefd.
En dan denk ik: Beek,… wat ben je
toch mooi. Ik heb eigenlijk helemaal
geen auto of fiets nodig. Te voet zie ik
zoveel meer.
Wat ik ook altijd doe is zoveel mogelijk
foto’s maken. Ik heb daar geen dure
Canon of Nikon voor nodig. Gewoon
een mobieltje met een goede camera
volstaat. Met mijn Samsung A51 (het
begint nu wel op een reclamepraatje te
lijken) maak ik de mooiste plaatjes en
deel die graag.

Hier in de Nuutsbaeker, maar ook op
mijn FB-site Limburg… wat ben je mooi.
(https://www.facebook.com/Limburgwat-ben-je-mooi-120257016042310/ ).
Deze site gaat dus een stukje verder,
mede omdat ik ook graag elders in
onze provincie trampel en anderen
daar deelgenoot van wil maken.
Wellicht weet ik iemand te inspireren
om ook die omgeving te bezoeken.
Kortom, wat ik wil zeggen:
Jong stank, kom van de bank en gank!!
Trampel se!
Roland Willems
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Uitstel Vakantie naar hotel
Het Bosgoed - Lunteren
De geplande Zonnebloem-vakantie voor de
Afdeling Beek-Spaubeek is vanwege de
coronacrisis uitgesteld tot 4 oktober 2021.
Als verantwoordelijk team voor de organisatie van de geplande vakantie van Regio
Maasgouw (afdeling Beek en Spaubeek,
26-30 oktober 2020) voorzien we een niet
acceptabel risico bij het vervoer van 12 personen met een 9-persoonsbusje en een personenwagen. De
1,5 m afstand is onmogelijk te realiseren. Daar komt nog eens
bij dat we te maken hebben met senioren met verhoogd risico. Dit geldt niet alleen voor de heen en terugweg, maar ook
bij de dagelijks geplande uitstapjes om de vakantie aan te
kleden.
Om dit risico te beperken zien we ons genoodzaakt om de
vakantie uit te stellen tot oktober 2021 als, er naar verwachting, een vaccin of medicijn beschikbaar is.
Dat betekent voor de gasten van de afdeling Beek-Spaubeek
dat we hopelijk opnieuw in 2021 samen op vakantie kunnen
naar hotel Het Bosgoed - Lunteren!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 geplande reisperiode is van 4 - 8 oktober 2021.
De kosten van deze reis op basis van volpension per persoon
inclusief reis, hotelaccommodatie en excursies zullen tijdig
bekend worden gemaakt.
Met vriendelijke groet, het vrijwilligersteam
Ietje Heemels, Joke van Eldert, Ine Ewalts en Leon Heemels

Overblijfkrachten gezocht
Voor BS St. Martinus zijn wij dringend
op zoek naar aanvulling van ons
overblijfteam. Heeft u zelf interesse, of
weet u een oma of opa of studente of
werkzoekende die nog een of meerdere dagen vrij heeft en graag met
kinderen werkt, neem dan vrijblijvend contact op met mij.
Corina Ruijters, Coördinator TSO St. Martinusschool
Tel. 06-25562529
Informatie vragen is vrijblijvend!

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
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Herstart van START TO RUN bij AV Caesar Beek
In deze toch wel spannende Coronatijd wil AV Caesar woensdag
16 september 2020 verantwoord een nieuwe START TO RUN opstarten.
Bewegen in de buitenlucht op een verantwoorde manier geeft ons
immers weerstand, om op die manier sterk de winter tegemoet te
treden. Met de deelnemers die in maart slechts één les konden
volgen zal een individueel gesprek plaatsvinden, om te kijken
hoever ze gevorderd zijn en in welke groep ze het beste passen.
AV Caesar uit Beek gaat
maatwerk leveren!
Een groep zal ten hoogste 10 deelnemers hebben. Zie ook de site van AV
Caesar zodat u op de hoogte kunt blijven
van de laatste richtlijnen van het RIVM.
START: De officiële startdatum was
woensdag 16 maart 2020 om 18.00 uur.
De training duurt altijd tot ongeveer
19.30 uur. In totaal 12 weken en vindt
plaats op de atletiekbaan in Beek. De
laatste 12e woensdag sluiten we het
Start to Run programma af met een officieel geklokte 3 of 5 km. Deze wordt
gelopen op de atletiekbaan in Beek
onder aanmoediging van eigen supporters en de vervolggroep FUNRUNNERS
genaamd.
PROGRAMMA:
Les 1: Ontvangst met een consumptie.
Praktische zaken als voeding, kleding,
schoeisel en blessurepreventie met
trainingsopbouw worden besproken en
vragen beantwoord. Hierna maken we
ons klaar voor onze eerste training, met
warming up, programma en cooling
down. Na de training krijgen jullie uitleg
over de eerste trainingsweek en wordt
het schema per email toegestuurd.
Les 2 t/m 11: Opbouwend schema tot
het lopen van 3 of 5 km. (evt. vakantieweken huiswerk)
Les 12: Afsluiting met het lopen van een
3 of 5 km., diploma uitreiking met een
consumptie en gezellig samen zijn.
Tevens zal er informatie verstrekt

worden over de mogelijke overstap naar de atletiekvereniging en
de mogelijkheden die hier bestaan.
Elke les van 18.00 tot 19.30 uur bestaat
uit: Inlopen / Warming-up / Loopscholing
voor langzame verbetering van de looptechniek / Loopprogramma (de kern) /
Coolingdown
KOSTEN:
65,00 euro over te maken op
nr: NL05 RABO 0104 9022 64 t.n.v.
AV Caesar Beek onder vermelding van
start to run en je naam.
Dit bedrag dient voor de start van de
start to run op de rekening van AV
Caesar te staan. (Uiteraard wordt het
bedrag gestorneerd, mocht het start to
run programma niet door kunnen gaan.)
INSCHRIJVEN:
elsrovers@gmail.com (trainster) of
info@avcaesar.nl onder vermelding start
to run.
Vermeld naam, adres en woonplaats en
als het kan je emailadres. Op die manier
kan er voordat de cursus begint een
aantal vragen gesteld worden, rekening
houdend met ieders privacy, maar
waardoor er preventieve informatie
bekend is en de kans op succes groter
wordt.
TRAINER (s):
Start to run wordt gegeven, afhankelijk
van het aantal deelnemers door 1 of
meer gediplomeerde atletiektrainers

T

opgeleid bij de Ned. Atletiekbond.
Ook EHBO en reanimatie kennis
is aanwezig.
Aarzel dus niet en durf
verantwoord te
bewegen en ervaar
hoeveel energie het lopen
kan geven en hoe gezond het
is voor geest en ledematen.
Voor meer informatie:
Els Rovers te bereiken op
Elsrovers@gmail.com of 0642282403

IVN Spau-Beek
zondag 20 september

Fruitwandeling
Deze wandeling is in
het bijzonder bedoeld voor basisschool kinderen en hun ouder(s)
en/of opa’s en oma’s. Maar uiteraard
is elke wandel- en fruitliefhebber welkom. We wandelen naar Kelmond.
Daar bezoeken we een hoogstamboom fruitgaard, alwaar de ladder al
klaar zal staan. Iedereen plukt daar
zelf zijn eigen appeltje en/of peertje
en smullen maar…
We plukken misschien nog een stukje
fruit voor onderweg en dan wandelen
we weer terug naar Beek, waar we
rond 16.00 uur weer terug zullen zijn.
Vooraf aanmelden bij René van den
Heuvel 06 53738966 waar u ook het
vertrek adres zult krijgen.
Vertrek om 14.00 uur
Voor info zie www.ivnspaubeek.nl
of René v.d. Heuvel 06-53738966

046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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“Ozze Asta” en Burgerkracht,
een succesvolle combinatie
In de Nuutsbaeker van maart 2018 stond in de gemeente info een
artikel over Burgerkracht. Wethouder Hub Hodzelmans maakte
zich sterk hiervoor en dat doet hij nog steeds. Net zoals velen heb
ik dit gelezen en daarna weer vergeten. Waarom begin ik er nu dan
weer over? Dat komt door “Ozze Asta”.
In de vorige editie schreef ik een kort bericht dat er licht aan het
eind van de tunnel was en de redding nabij. Dat klopt, maar voordat de drenkeling gered werd, stroomde er veel water door de
Maas (of Keutelbeek, om in het dorpse te blijven).
Zonder Burgerkracht zou de Asta het nooit gered hebben. En
omdat ik het woord Burgerkracht de laatste tijd steeds vaker hoor,
werd ik toch wel nieuwsgierig naar de betekenis van zowel het
woord als de daad waar Burgerkracht voor staat.
Ik kan een halve pagina gebruiken om Burgerkracht te omschrijven, maar waar het feitelijk op neer komt is dit: Inwoners komen
met initiatieven, gaan hier zelf mee aan de slag en de gemeente
kijkt hoe zij dit kunnen faciliteren/ondersteunen.
Zo ook met het Asta Theater Beek. Dit historische gebouw met
een schat aan herinneringen, anekdotes, evenementen, noem
maar op, was gedoemd te verdwijnen als er niet een oplossing
kwam die voor alle partijen, lees burgers en gemeente, aanvaardbaar was.
Die oplossing kwam door te communiceren, te onderhandelen,
zich samen te pakken, verder te kijken, creatief te zijn, maar vooral door het doorzettingsvermogen van een aantal verenigingen.
Met vallen en opstaan, en met de steun van de gemeente, is

gebleken dat Burgerkracht wel degelijk werkt. Stampen
tegen een bureaucratische muur heeft geen nut. Maar als
inwoners rondkijken, vragen stellen, onderling praten, tot
een eenheid komen, heeft het wel nut. Een concreet plan
opstellen, initiatieven tonen, bereid zijn de handen uit de
mouwen te steken en het benodigde steuntje in de rug te
krijgen van de gemeente. Samen sterk is geen loze kreet,
maar inderdaad Burgerkracht.
En dan kom ik vanzelf op een Cruijffiaanse uitspraak: Elk
nadeel heb z’n voordeel.
De Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat niks overhaast is
gedaan. Er is veel gecommuniceerd en gediscussieerd,
omdat er tenslotte tijd genoeg was. Al deze factoren hebben er toe geleid dat “ozze Asta” blijft bestaan en wederom in volle glorie verder kan bloeien.
Chapeau voor de verenigingen, maar ook een dikke chapeau voor de gemeente. Zonder de een functioneert de
ander niet.
Er moeten nog een aantal puntjes op de “i” worden gezet,
maar binnenkort hopen we de revival van “ozze Asta”, in
geuren en kleuren, een mooie plaats te geven in de
Nuutsbaeker.
Christy

‘Wij staan altijd voor u klaar.’
Maud, Marco en Susanne van Daemen DELA

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.
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Wie kent Wie
Wie kent wie van juli/augustus
Riet Lacroix, Ger Luijten en Jack Molling mailden alle namen.
Jack schreef o.a.: “Dit voetbalelftal was een van de
succesvolle jeugdteams uit begin jaren zeventig.”
Staand van links naar rechts: Henk Lacroix trainer,
Chris Luijten, Jack Molling, Jos Bongers, Wil Sanders,
Hugo Luijten, Jack Lacroix, Heinie de Boer, Wiel Lacroix leider.
Zittend van links naar rechts: Ceciel Loupias, Gerry Schins,
Jean Maas, Albert Kempener, Fred Bosch, Jan Gijzen,
John Driessen, Huub Nijsten.

Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
De app’s van de Stichting zijn gebruiksklaar!
In de Tweede Wereldoorlog hebben ontzagwekkende gebeurtenissen plaatsgevonden, ook in Beek. Ook mensen uit Beek
zijn vermoord, enkel omdat ze waren geboren als Jood of als
‘zigeuner’. Anderen zijn omgekomen in kampen, of gesneuveld. Jonge levens werden afgebroken ter wille van vrijheid en
mensenrechten voor anderen, die soms woonden aan de andere kant van de oceaan. Het gebeurde niet ergens bij een
primitief volk in het oerwoud, maar in
ons eigen Europa, in Nederland, in Beek.
Het kon kennelijk plaatsvinden in onze
eigen maatschappij. Wie er niet over wil
nadenken, weigert zijn eigen wereld te
leren kennen; weigert zichzelf te leren
kennen.

Al meer dan twintig jaar maakt De Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek met volwassenen en kinderen de
‘Wandelingen door de Oorlog’. Deelnemers aan een dergelijke wandeling kregen of kochten onze brochure, waaruit ze de
verhalen thuis nog eens konden nalezen. Inmiddels liggen
ook op zeven plaatsen in Beek struikelstenen. Aan elk van
deze stenen zit een indrukwekkend verhaal vast. Al die oorlogsverhalen kunt u nu ook op eigen gelegenheid beluisteren
via de app ‘IZI Travel’.

Niemand kan zich een voorstelling
maken van wat het betekent: een moord
op miljoenen, het sneuvelen van miljoenen. Daarom wil de Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek de oorlog letterlijk terughalen naar huis, naar het
eigen dorp en de eigen straat. In een
‘Wandeling door de Oorlog’ vertellen wij
u verhalen uit Beek, op de plekken waar
die hebben plaatsgevonden. In de
‘Struikelstenen Tour’ vertellen wij over
inwoners van Beek die werden vermoord
omdat ze Jood of ‘zigeuner’ waren.

Cafetaria het Heukske

Hoe moet dat?
U kunt de app ‘IZI Travel’ via de App Store
van uw mobieltje gratis downloaden.
Ga naar ‘IZI Travel Beek’.
Onder de optie ‘Beek Wandelingen’
kunt u een keuze maken uit
‘Een Wandeling door de Oorlog’ en
‘Struikelstenen Tour Beek’.
Als u in plaats van ‘Beek Wandelingen’
kiest voor de optie ’Beek City Tours’
vindt u, behalve de genoemde twee
wandelingen, ook nog informatie over het
Oorlogsmuseum Eyewitness en over het
vliegeniersmonument bij de Oude Pastorie
(kies: ‘Vrijheid is niet Vanzelfsprekend’)
De Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek wenst u
indrukwekkende historische
wandelingen toe.

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
15
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Wim Luigjes

escomwitgoedservice
Reparatie van al uw witgoed
06 - 537 074 61
Galerij 12
Landgraaf

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

16
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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

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
17
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30 JAAR
GELEDEN…..
16e jaargang nr 8 ( september 1990)
... Erevlag van Europa 1990 voor de
gemeente Beek. Een paar edities
geleden gaven we bericht dat deze
vlag aan Beek zou worden uitgereikt.
Welnu, de gemeente Beek geeft op
de voorpagina van deze nuutsbaeker
uitleg over deze toekenning. Door de Beekse verenigingen
en individuele contacten heeft Beek Europa veroverd door
hun inzet en initiatief ter bevordering van maatschappelijke
en culturele aktiviteiten. Met enig feestvertoon zal de
uitreiking in oktober plaatsvinden met een speciale raadsvergadering en een EUROPA-INN voor de hele bevolking
van Beek. Mede met hun gasten uit Sollentuna (Zweden);
St. Johan (Tirol); Overrath (BRD); Shannon (Ierland);
Keckskemet (Hongarije); Callela ( Spanje): Zutendaal
(België) en Gundelfingen kunnen zij genieten van een
feestprogramma in de ASTA
... Molenaar Hub Goossens op de praatstoel.

Japo
molen raakte buiten gebruik in verval. In 1968 werd de
molen door de gemeente opgekocht voor de symbolische
waarde van 1 gulden. Er kwam een vakkundige restauratie
en in 1971 kon de molen weer in gebruik worden genomen.
Hub Goossens, reeds in dienst van de gemeente, koos
voor het vak als molenaar. Na een twee-jarige cursus in
Stamprooy leerde hij de kneepjes van het vak.
Hub zei altijd: “Molenaar is een vak, maar de molen moet
je met gevoel bespelen.”
Voorlopig zal Hub de molen blijven bedienen want: “Ik ken
de molen, en de molen kent mij.”
... Toneelgroep Het Nieuwe Masker brengt weer een nieuwe
klucht op de planken. “ Doa geit de broed “, van Ray
Cooney in een dialectbewerking van Sjef Nijsten. Wiel
Heijnen zorgt voor de regie zodat alles loopt zoals hij zou
willen. De uitvoeringen zijn in het ASTA theater. Zorg tijdig
voor kaartjes.
... Frans Ramaekers zit nu in Maastricht, maar vertelt nog
steeds “wat voor getuug de sjoester gebroek.” Frans
zoekt nog steeds naar het Limburgse dialectwoord voor de
schoenleest bestaande uit twee delen die je met een wig
uit elkaar kon drukken om de schoen ruimer te maken.
... Drumfanfare TSMK Lucia scoorde weer hoge ogen op het
bondsconcours van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen. Onder leiding van instructeur Fred
Kersten en dirigent Chris Everaers werd een eerste prijs
met promotie behaald. (294 pnt.)

1943

1971 - heden

1991

Het vertellen is voor Hub eigenlijk een alledaagse bezigheid. Buiten zijn vak als molenaar gaat hij ook als gids en
rondleider door het molenaarsleven. Aan excursies, of
groepen van communiekinderen of verjaardagen, geeft hij
bijna dagelijks uitleg over de geschiedenis van de molen
en over de technische mogelijkheden van de St.
Hubertusmolen. De standaardmolen werd in 1802 gebouwd na het opheffen van de maalplicht in de St.
Jansmolen. De eigenaar Dhr. (Pa) Voncken droeg in 1959
de molen over aan zijn zoon Louis.
Louis had het molenaarsbloed niet in de aderen en de

18

... Ook de jeugdatleten van atletiekvereniging Caesar waren
zeer succesvol in Amsterdam. Vele mooie prijzen werden in
de wacht gesleept op de nummers speerwerpen, estafette,
discuswerpen en kogelstoten. Er sneuvelden op deze nationale kampioenschappen drie clubrecords.
... Even in de zon en in de bloemetjes zetten. De Zonnebloem/
Welfare afd. Beek. Deze vereniging doet veel goeds voor
de zieken, gehandicapten en hoogbejaarden. Naast het
geven van cursussen zorgen zij voor een verantwoorde
dagbesteding, boottochten voor zieken, deelname aan
vakantieweken, bezorgen van attenties met ziekendag en
paasattentie.In elk geval een vereniging die uw steun verdient en nodig heeft.
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... De gemeente geeft een wijziging in een voorrangssituatie.
Opheffing van de middels bebording gereguleerde voorrangssituatie op het punt van samenkomst van de
Putbroekerweg - Hubertusstraat - Manegeweg Kleingenhouterstraat. (In het Genhouters gewoon “Aan de
twië kruutzer”) In het gebruikelijke gemeentejargon krijgen
we dit zeer begrijpelijk uitgelegd.

Aangezien ik corona
vakantie heb gehad
en mij af en toe
verveelde, heb ik,
in navolging van het
standaard tussendoortje, een bijzonder
pittig JapoDoortje
voor u gemaakt.
Alleen die-hard
Nuutsbaeker lezers
kunnen dit oplossen.
En Google zal u
deze keer niet echt
helpen…
Groetjes Japo

JapoDoortje:
30 jaar geleden stonden
deze adverteerders in de
Nuutsbaeker. Weet u nog
de oorspronkelijke
adressen waar ze
gevestigd waren?
Zo ja, vul de gevraagde letter in en stuur het antwoord
naar
Nuutsbaeker@gmail.com
Er hangt geen prijs aan
vast, maar wel een eervolle
vermelding in deze column.

1. Voetverzorging Lacroix 3e
2. Geschenkartikelen EHRI v.o.f 1e
3. Fysio Kuijs 1e
4. Graphics ’92 4e
5. Spätgens mode 3e
6. Beurskens 5e
7. Muziekschool Beek 8e
8. Kempener Bloemspeciaalzaak 3e
9. Behang H. Diederen 10e
10. Restaurant De Bokkeriejer 4e
11. Chiropodist Vrijman-Klinkers 4e
12. Muziekschool Beek 8e
13. Body Care 3e
14. Lichtdrukkerij Securitas 10e
15. Redactie De Nuutsbaeker 5e
16. De Heibergkip 6e
17. Uitvaartcentrum Daemen 8e
18. Hofmeyer B.V. 1e
19. Scholengemeenschap
Proosdijveld 3e
20. Rabobank Neerbeek 5e
21. Foto St. Gerardus 12e
22. Hairdo Haarstudio 10e
23. Hennekens Glasbedrijf 2e
24. Assurantiekantoor Starmans 12e
25. Houben parket 7e
26. Brood en banket Mennens 9e
27. Rijschool Ramakers 9e
28. ’t Keuls Bölke 9e
29. Tillmans behang 4e
30. Elektro-techniek Offermans 5e
31. Diamantair Lemmens 7e
32. Assurantiekantoor Askal 4e

Maria-expositie in Genhout
“Maria is overal”; is een bekende uitspraak van de Montfortaanse pastoor
Van Oss. In de oorlog opgegroeid leerde
hij als de bommenwerpers overkwamen
te bidden; “Onze-lieve-vrouwke, gif ze
nog ein douwke.” En zo begon al heel
jong een voorliefde voor Maria. Met de
jaren zijn er honderden beelden van
Maria in het Montfortaans erfgoed van
kunstcentrum Genhout terechtgekomen.
Van kelder tot zolder, de pastorie staat er
vol mee.
Het klopt dus echt: “Maria is overal”.
“Tijd dat Maria eens uit de kast gehaald
werd” om nog eens te verschijnen vond
pastoor. En zo werden talloze beelden van allerlei grootte en
gedaante afgestoft en tentoongesteld.
Het is een bijzonder uitgebreide
expositie geworden. Er zijn
beelden van Afrika tot Amerika,
van orthodoxe iconen, tot kleurrijke Madonna’s uit Peru. Het topstuk van de tentoonstelling is
misschien wel de zeer verfijnd
houtgesneden Maria uit Indonesië.
Maar ook de 18e eeuwse Maria
mag er zijn. Evenals de barokke
Onze Lieve Vrouwe met haar
zwierige rok en de lieflijk kijkende
Sterre der Zee. Trots is pastoor op
de blikvanger; de patchwork
geborduurde Zetel der Wijsheid
van de hand van Annie, zijn zus.
Van de kleine zilveren tot de grote
gipsen; alle beelden zijn de moeite
waard om een kijkje te komen
nemen in het Sint-Hubertuskunstcentrum in de kerk van Genhout.
De expositie is te bezichtigen op
elke derde zondag van de maand,
en wel op 20 sept. en 18 oktober
tussen 14.00 en 17.00 uur.
Wij verzoeken u vriendelijk om
samen met ons de Coronamaatregelen na te leven.

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
19
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IVN Spau-Beek
Wandeling
IVN Spau-beek en Schinnen

Looiwinkel
UNIEKE KLEINSCHALIGE
WOONVORM VOOR MENSEN
MET DEMENTIE
Looiwinkel in Spaubeek beschikt over 22 kamers voor mensen met dementie. Op de
locatie aan de gelijknamige straat, die momenteel volledig wordt gerenoveerd, wordt
zorg verleend met persoonlijke aandacht en voldoende tijd voor iedere cliënt. Zorg zoals
zorg bedoeld is, met specialistische kennis op het gebied van dementie en aanverwante
aspecten. Vanwege lage overheadkosten garanderen wij meer handen aan het bed - 17 fte
op 22 bewoners - en is er voldoende ruimte voor een-op-een contact. Op deze wijze kunnen
onze professionals de zorg waarvoor ze uiteindelijk zijn opgeleid optimaal uitvoeren.
Ongeacht de vordering van het ziektebeeld van dementerenden staat Looiwinkel open
voor iedereen voor wie het groepsproces toegevoegde waarde heeft.

Looiwinkel opent in september haar deuren.
De inschrijving is reeds gestart.

Op zondag 27 september hebben het
IVN Spau-Beek en Schinnen hun jaarlijkse
gemeenschappelijke activiteit.
De wandeling start om 10.00 uur bij het IVN
lokaal Schinnen waar wij ook eindigen met
een heerlijke kop koffie of thee met een stuk
vlaai. Het thema van de wandeling is “Natuur
onder Druk”.
Let op, de route kan modderig zijn. Afstand
is ca. 7 km. Deelname aan alle activiteiten
geschiedt op eigen risico. Deelname is
gratis. Let op tijdens de wandeling dat de
1,5 m afstand wordt gerespecteerd.
Graag van te voren aanmelden bij H. Janssen.
Vertrekpunt: IVN lokaal Schinnen om 10.00 u.
Adres: Burg. Pijlsstraat 1d, 6365 CG Schinnen
Info.: H. Janssen, 046-4423057,
B. Derks, 046-4749781
Zie ook http://www.ivnschinnen.nl en
http://www.ivnspaubeek.nl

Zondag 11 oktober

Paddenstoelen excursie

Over Looiwinkel
UITGANGSPUNT IS EEN
FAMILIE TE LATEN
ONTSTAAN
Looiwinkel betreft een kleinschalige woonvorm waar bewoners in een ontspannen en
huiselijke sfeer kunnen rekenen op 24 uursopvang. Uitgangspunt is een familie te laten
ontstaan, waar medewerkers, familie en vrienden gezamenlijk invulling geven aan een
zo comfortabel mogelijk verblijf. In de grote gemeenschappelijke ruimte worden tal van
dagbestedingsactiviteiten georganiseerd. De overkapping en een grote tuin maken het
mogelijk om activiteiten naar buiten te verplaatsen.

Koken is binnen Looiwinkel een gezamenlijke en
waardevolle bezigheid. Bewoners genieten van de
geur van versgebakken vlaai of stoofvlees die tijdens
het eten bereiden de ruimte vult. Binding met de regio
is eveneens een belangrijk aspect met het oog op
zorg voor mensen met dementie. Wandelen door de
omgeving of uitstapjes maken met een bus roept vaak
mooie herinneringen op.

Paddenstoelen worden wel de bloemen van
de herfst genoemd. Dat klopt niet helemaal!
Er zijn heel wat soorten die alleen in de winter of in het voorjaar verschijnen. Slechts
weinigen weten dat er ruim 4000 soorten
paddenstoelen in ons land voorkomen.
Omdat veel soorten sterk op elkaar lijken is
het vaak moeilijk om ze op naam te brengen.
Henk Henczyk van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg laat ons kennismaken met de
vele facetten van het paddenstoelenrijk.

Aan de orde komen o.a. de kleuren- en
vormenrijkdom, functie, geneeskrachtige
werking, eetbaarheid, giftigheid en de magie
erom heen.

Door de kleinschalige opzet is er ruimte voor
persoonlijke aandacht. Binnen Looiwinkel zijn we wars
van stopwatchpraktijken en zetten desgewenst een
extra medewerker in om adequaat tegemoet te komen
aan de wensen en zorgbehoeften van de cliënt. Samen
met de cliënt, familie en huisarts wordt in kaart gebracht
welke zorg nodig is, die we vervolgens faciliteren. Niet
omgedraaid. Het is immers van het grootste belang dat
cliënten de regie over hun leven houden.

Door de corona maatregelen (1,5 m afstand
houden) graag van te voren aanmelden via
info@spaubeek.nl i.v.m. met beperkt aantal
toe te laten deelnemers.
Toegang is gratis.

Bent u geïnteresseerd in een van de 22 kamers voor mensen
met dementie of wilt u graag meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met Roger Bekkers of Ruurd van der Goot via telefoonnummer
046 - 202 00 03. mail naar spaubeek@proteion.nl.
WWW.LOOIWINKEL.NL

20

Al onze diensten
worden vergoed
door uw
zorgverzekering

Aanvang: 10.00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’,
in de kelder van het AZC Sweikhuizen
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis),
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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TUSSENDOORTJE
Oplossing juli/augustus: “Een mooie herinnering,
weet je nog toen wij die rebelse jeugd van tegenwoordig waren? Da’s lang geleden”
Deze keer zoeken wij 3 oplossingen. Noteer de gevraagde letter. Stuur zowel de zin als de antwoorden
hierop naar Nuutsbaeker@gmail.com. In december trekken we één winnaar die een leuk presentje
ontvangt. En als tip: Google is uw beste vriend.
Thema: Voornamen
1.
2.

Hardy, Riddle, Dumoulin: 2de
Hilbrand, Kinsella, Turner: 3de

3.
4.
5.

Skarsgard, de Grote, Fleming: 8ste
Brepoels, Kroll, Koeman: 1ste
Radcliffe, Craig, Day-Lewis: 3de

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Braun, Jinek, Mendes: 2de
Joling, Cox, Butler: 5de
De Groot, Büch, Zenden: 7de
Bowie, Cassidy, Beckham: 5de
Aguilera, Curry, Ricci: 9de
Thatcher, Windsor, Atwood: 4de

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

41. Vaak, Otto, Bruinsma: 4de
42. Mad, Verstappen, Havelaar: 2de
43. Hurkens, Lawrence, Scorsese: 6de

14. Da Vinci, Dicaprio: 7de
15. Descartes, Froger, v.d. Gijp: 4de
Swayze, Dempsey, Stewart: 7de
Potter, Mens, Belafonte: 4de
Goedemondt, Giphart, Reagan: 2de
Frank, Hathaway, Boleyn: 4de
Grant, Laurie, Jackman: 3de

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Post, Koelewijn, O’Toole: 4de
Ekland, Dekker, Bongaerts: 2de
Moore, Federer, Daltrey: 3de
Bond, Read, Last: 4de
Cash, Depp, de Mol: 5de
Geluk, Hiddink, Meeuwis: 4de

21

22

23

44

45

66

67

24

46

68

69

25

26

47

5

48

70

27

49

71

72

55.
56.
57.
58.

Merkel, Visser, Groothuizen: 3de
Mes, Kubrick, Tucci: 5de
Jersey, Nicholson, Poels: 2de
Zegers, Pratt, Hemsworth: 5de

6

7

28

50

8

9

10

11

29

30

31

32

51

73

52

74

75

53

33

54

76

77

Drucker, Pepermunt, Koningin: 1ste
Krabbé, Koning, Fischer: 5de
Stalin, Israëls, Rulof: 3de
Foley, Degeneres, ten Damme: 4de

Turner, Woodiwiss, Beller: 3de
Schiffer, de Breij, Cardinale: 6de
Chocolonely, Neef, Curtis: 1ste
Berg, Bocelli, Doria: 5de
Haley, Clinton, Gates: 4de

81. Holm, Jackson, Kors: 6de
82. Reemer, Kim, Bullock: 3de

52. Boop, White, Stöve: 2de
53. Flack, Tensen, Sweet: 8ste
54. Zuko, Vera, de Munk: 4de

4

66.
67.
68.
69.

76.
77.
78.
79.
80.

49. Shatner, Duke of Cambridge, Shakespeare:
7de
50. Bardot, Kaandorp, Heitzer: 8ste
51. Hovink, Hayworth, Corita: 3de

3

Bosch, Krabbé, van Koningbrugge: 4de
Potts, Walker, de Leeuw: 3de
Mercury, Heineken, Breck: 5de
Arean, McCarthy, Lind: 2de

73. Zwagerman, Prinsen, v.d. Vondel: 4de
74. Bacon, Costner, Hart: 3de
75. Bokma, Knoops, Brice: 1ste

46. De Niro, Redford, ten Brink: 3de
47. Cruyff, Derksen, De Rode Ridder: 4de
48. Lopez, Lawrence, Aniston: 8ste

27. Cooper, Krige, Walker: 3de
28. Penn, Connery, Bean: 4de

62.
63.
64.
65.

70. Lincoln, Kuyper, Cohen: 7de
71. van Bommel, Wahlberg, Tuitert: 2de
72. Hopkins, Quinn, Perkins: 2de

44. Moore, Patinkin: 4de
45. Bambergen, Zwarte, Piraat: 3de

16.
17.
18.
19.
20.

2

59. Bever, Drees, van Hanegem: 5de
60. Obama, Pfeiffer, Rodriguez: 8ste
61. Cavill, Fonda, Kissinger: 3de

38. Banks, Olsen, Taylor: 4de
39. Damon, Smith, Leblanc: 2de
40. Leigh, Montgomery, Jackson: 5de

12. Secret, Koblenko, Principal: 7de
13. Ekberg, Witzier, Meyer: 2de

1

Gosling, Air, Reynolds: 3de
Wortelboer, Watson, Thompson: 3de
Aznavour, Bronson, Manson: 7de
Bush, Middleton, Hudson: 3de
Fonda, Seymour, Austen: 4de
Gere, Leeuwenhart, Groenendijk: 6de
Rieu, van Duin, Hazes: 3de
Monroe, Manson: 2de
Sandler, Levine, West: 4de

83.
84.
85.
86.
87.
88.

12

13

34

35

14

36

55

56

57

78

79

80

Liszt, Kafka, Ferdinand: 5de
Gray, Evans, de Mol: 5de
Wolkers, Linders, van Haasteren: 3de
Washington, Clooney, Michael: 5de
Rosenberg, Weber, Timmer: 8ste
Carpendale, Hughes, Wolowitz: 5de

15

37

58

38

59

81

82

16

17

39

40

60

18

61

83

84

19

20

41

42

43

62

63

64

65

85

86

87

88
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De foute foto van Loe
Oplossing van de juli/augustus editie:
Het straatnaambordje van de Kelmonderstraat ontbreekt.
(dat hangt op de lantaarnpaal)
Correcte inzenders:
Juul Quaedvlieg, Mia Drummen, Jo Cox, Crit Meijers, Rezie van Geneijgen,
Paul Leenders, Maria Demandt, Tiny Jetten, Netty van den Molengraaf, Hub Schrouff,
Jose Jansen, Jo Nijsten, Wim Dormans, Roy Paulissen, Anita Scheijen, Jos Huntjens, Marianne Puts,
Marianne Schwachöfer, Eva Teneij, Wim Kempener, Tonny Bougie, Astrid Knops, Harrie Huveneers.

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.

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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Like ons op

www.electrolemmens.nl
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Evenementenrooster
2020
Evenementen onder voorbehoud dit i.v.m. het coronavirus
21 oktober
5 september
5 september
6 september
8 september
9 september
13 september
16 september
19 september
20 september
20 september
24 september
27 september
28 september
3 oktober
3 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
11 oktober
11 oktober
12 oktober
14 oktober

14 oktober
18 oktober
18 oktober
19 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
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
Expositie “Maria is overal”, bijzondere tentoonstelling van 200 Madonna’s
in de Sint-Hubertuskerk Genhout, 14.00-17.00 uur.
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur
Garageverkoop Auwt Prinsen en Prinssese Nirbik
Lezing Charles Eyck, explosief werkend expressionist, 15.00-17.00 uur,
Gasterie Genhout Treft, aanmelden via www.sinthubertuskunstcentrum.nl
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 Joep Nicolas, glansrijk glazenier, 15.00-17.00 uur,
Gasterie Genhout Treft, aanmelden via www.sinthubertuskunstcentrum.nl
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
Unicefdrive 13.00-18.00 uur - Bridgeclub 't Roadhoes - MFC Spaubeek
Lezing Charles Vos, bourgondisch beeldhouwer, 15.00-17.00 uur,
Gasterie Genhout Treft, aanmelden via www.sinthubertuskunstcentrum.nl
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
Expositie “Maria is overal”, bijzondere tentoonstelling van 200 Madonna’s
in de Sint-Hubertuskerk Genhout, 14.00-17.00 uur.
Lezing Henri Jonas, kleurrijk kunstenaar van de Limburgse school,
ma 15.00-17.00 uur, Gasterie Genhout Treft,

22 oktober
25 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

aanmelden via www.sinthubertuskunstcentrum.nl
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
34e Herfstwandeltocht Kon. Harm. St. Caecilia Beek, start Ooshaka Beek
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

De publieksbalie van het gemeentehuis is
vanwege de coronamaatregelen alleen op
afspraak te bezoeken. Er is geen vrije inloop.
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.

Gemeente Beek maakt vuist tegen eenzaamheid
Wethouder Thijs van Es heeft zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma
Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van het
actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

Ongeveer de helft van alle Nederlanders zegt
zich eenzaam te voelen.
Bij 75-plussers komt eenzaamheid nog vaker
voor. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid
serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.
Wethouder Thijs van Es: “Alleen door samen te
werken kunnen we eenzaamheid voorkomen en
verminderen. Daarom is in 2019 het samenwerkingsverband Beek Samen opgericht.
De Beekse senioren- en damesverenigingen
organiseren wekelijks diverse activiteiten voor
hun leden. Ook het Beeks Lokaal Akkoord kan
bijdragen aan het creëren van een sterk
netwerk en het eerder signaleren van
eenzaamheid. Het aansluiten bij het landelijk
actieprogramma
Eén tegen eenzaamheid is een logisch gevolg
van de ingezette koers.“

24
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Winnaars Brilliant Business Awards 2020
Ondanks de coronabeperkingen zijn ook in 2020 de Brilliant Business Awards uitgereikt. De DiamantAward gaat naar het internationaal opererende Netpresenter in Beek, de Robijn is voor de kleinschalige
dagbesteding Bella Vita in Beek en de Parel is gewonnen door fitnessstudio My35’ in Sittard.
De drie portefeuillehouders burgemeester van Beek,
Christine van Basten-Boddin, wethouder Natascha Wingelaar van de gemeente Stein en wethouder Pieter Meekels
van de gemeente Sittard-Geleen hebben op gepaste
afstand met de inzet van een drone de winnaars in de
video bekendgemaakt. Ook een vertegenwoordiger van
elke vakjury en de sponsors Rabobank Zuid-Limburg West,
Maastricht Aachen Airport en Door Communicatie brachten
in de video hun felicitaties op gepaste afstand over aan de
winnaars.
De winnaars mogen een jaar lang de titel ‘Winnaar Brilliant
Business Award’ dragen en hebben naast een oorkonde
een uniek beeld ontvangen. De Brilliant Business Awards
zijn een initiatief van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek
en Stein om het bloeiende bedrijfsleven in de Westelijke
Mijnstreek te eren en te waarderen. Per categorie waren er drie genomineerden, die door een deskundige jury werden bezocht.

Spreekuren wijkteams
De wijkteams houden vanaf 1 september a.s. weer spreekuur
in de wijk. De spreekuren van een tweetal locaties zijn aangepast:
Locaties en tijdstippen
• Muziekschool Beek (Carmel):
dinsdag van 13.30 - 14.30 uur
• Hoever residentie Spaubeek:
maandag van 10.00 - 11.00 uur
Let op: nieuwe tijden.
• Stegen 35 Beek:
woensdag van 10.00 - 11.00 uur
• Gemeenschapshuis Neerbeek:
donderdag van 10.00 - 11.00 uur

Casemanagers Wmo zetten alle zeilen bij om de vele Wmo
aanvragen binnen een redelijke termijn af te handelen,
vandaar dat zij niet altijd aanwezig zijn tijdens de spreekuren.
Contact
Wilt u een casemanager Wmo spreken?
Team Wmo is op werkdagen telefonisch bereikbaar
tussen 9.00 en 13.00 uur via 06 50 00 25 31.
Per mail zijn de casemanagers te bereiken via
wmo@gemeentebeek.nl.

Nationale Sportweek
Van 18 tot en met 27 september vindt de
Nationale Sportweek plaats.
Raadpleeg de website van NJOY voor meer
informatie en het complete programma:
www.njoybeek.nl.
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Week van het samenzijn
Van 1 t/m 8 oktober 2020 is de Week van het samenzijn. Er worden door Beek Samen, Samen Beek op
diverse locaties in de gemeente bijeenkomsten georganiseerd. Maak kennis met de diverse verenigingen
en ontmoet nieuwe mensen.
Programma:
Donderdag 1 oktober: Neerbeek 10.00 - 12.00 uur
(Vereniging voor ouderen Neerbeek)
Vrijdag 2 oktober: Spaubeek 14.00 - 16.00 uur
(ZijActief Spaubeek / Zonnebloem Spaubeek)
Zaterdag 3 oktober: Genhout 10.00 - 12.00 uur
(GON / Seniorenvereniging Genhout)
Maandag 5 oktober: Geverik 10.00 - 12.00 uur
(Vincentius)
Dinsdag 6 oktober: Carmel / muziekschool 13.30 - 15.30 uur
(WOP De Carmel, Vincentius)
Woensdag 7 oktober: Markt Beek 9.00 – 12.30 uur
Donderdag 8 oktober: Stegen 35 13.30 - 16.30 uur
(KVG Beek, Zonnebloem Beek, KBO Beek,
Vincentius, CDL)
Het programma is onder voorbehoud. Het meest actuele
programma vindt u op www.njoybeek.nl/beeksamen.
Let op: vol=vol.

26

Wensbus Beek
De Wensbus kan de mensen die slecht ter been zijn naar een
van de locaties brengen.
Neem contact op met de Wensbus Beek via 046 - 206 00 18
(10.00 - 12.00 uur) of kijk op www.wensbusbeek.nl
Over Beek Samen
Beek Samen, Samen Beek is een samenwerkingsverband
tussen acht Beekse senioren- en damesverenigingen,
Vincentiusvereniging Beek en het Computer Doe- en
Leercentrum.
Het doel van Beek Samen is om activiteiten te organiseren
voor de Beekse senioren en dames, maar ook samenwerken
tegen eenzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten.
Betrokken partijen
- Alle deelnemende verenigingen aan Beek Samen
- Gemeente Beek
- Beek FM
- WOP de Carmel
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Wijkagenten Beek
op pad in de wijk
De wijkagenten van de gemeente Beek
gaan regelmatig met een wijkbus op pad
om inwoners dichtbij huis te helpen met
raad en daad. De locaties en tijdstippen
van de bus in de wijk worden kenbaar
gemaakt via onder andere de website en
de Facebookpagina van de gemeente
Beek.

Wereld Alzheimerdag 21 september 2020
Het gevoel dat er ‘iets’ aan de hand is maar niet weten wat. Iemand is veranderd; vindt z’n draai niet
meer; vergeetachtigheid. Dit kunnen allemaal verschijnselen zijn van beginnende dementie.
Bijna iedereen krijgt in z’n leven met dementie te maken als
patiënt of als naaste van iemand met dementie. Er zijn steeds
meer mensen met dementie omdat we ouder worden. Maar
dementie komt soms ook op jongere leeftijd voor.
In Limburg werken verschillende organisaties met elkaar
samen om mensen met dementie en hun naasten te helpen.
Het is de bedoeling om iedereen zo goed mogelijk te helpen
op zijn eigen plek met de hulp die nodig is. Daar zijn casemanagers voor.
Kan een casemanager ook iets voor u betekenen?
Casemanagers helpen bij het vinden van passende oplossingen
voor vragen en eventuele problemen die ervaren worden in
het dagelijks leven. Ze helpen ook bij het vinden van de weg

in alle zorgmogelijkheden en ook wetten en regels. Uw welzijn
staat daarbij centraal! Zij kunnen u voor langere tijd ondersteunen waar nodig. Dat is gratis.
Wat kunt u onder andere verwachten van de casemanager
dementie?
• informatie en advies;
• een luisterend oor en met u mee denken, bijvoorbeeld als
het gaat om gedrag of reacties van uw naaste die u niet begrijpt;
• inzicht in de mogelijkheden van zorg en ondersteuning als
het gaat om wonen, welzijn en zorg;
• hulp bij het aanvragen en inschakelen van deze zorg en
ondersteuning.
Uw huisarts kan voor u een casemanager inschakelen vanaf de eerste
vermoedens van dementie. De huisarts en casemanager werken nauw
met elkaar samen.
Meer informatie
Voor meer algemene informatie kunt
u zich richten tot Hulp bij Dementie
Westelijke Mijnstreek via
ingejochem@mcc-omnes.nl
of raadpleeg een van de
volgende websites:
www.hulpbijdementie.nl
www.alzheimer-nederland.nl
www.samendementievriendelijk.nl
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Collecterooster Centraal Bureau Fondsenwerving 2021
beschikbaar

Wanneer u als instelling, vereniging
of stichting voor een goed doel geld
wilt inzamelen, hebt u een collectevergunning nodig. Bij de verlening
van de vergunning let de gemeente
niet alleen op het doel van de
inzameling en de achterliggende
organisatie, maar ook op het
gewenste tijdstip en locatie van
collecteren. Om spreiding in collectes
te garanderen is er door het Centraal
Bureau Fondsenwerving een landelijk
schema opgesteld van perioden
waarin landelijke verenigingen
collecteren.
Plaatselijke instellingen of
verenigingen kunnen hun collectes
organiseren in de vrije perioden.
Een collectevergunning wordt afgegeven voor één kalenderweek, zijnde
maandag tot en met zaterdag.
Het landelijke rooster voor 2021,
aangepast naar de Beekse situatie
kunt u ook terugvinden op
www.gemeentebeek.nl.
Hier treft u ook de (beleid)uitgangspunten die de gemeente hanteert
bij het uitgeven van collectevergunningen aan.
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COLLECTEROOSTER 2021 CBF
VRIJE PERIODE (4 WEKEN)
Hersenstichting Nederland
VRIJE PERIODE (4 WEKEN)
Jantje Beton
Amnesty International afdeling Nederland
Reuma Fonds
VRIJE PERIODE (1 WEEK)
Fonds Gehandicaptensport
Nederlandse Hartstichting
Nationaal Fonds Kinderhulp
VRIJE PERIODE (2 WEKEN)
Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg
Longfonds Stichting
VRIJE PERIODE (1 WEEK)
Prins Bernhard Cultuurfonds
Epilepsiefonds
Rode Kruis
Maag Lever Darm Stichting
Nationaal MS Fonds
VRIJE PERIODE (9 WEKEN)
KWF Kankerbestrijding
Prinses Beatrix Spierfonds
Nierstichting Nederland
HandicapNL
Dierenbescherming
Nederlandse Brandwonden Stichting
VRIJE PERIODE (2 WEKEN)
Diabetes Fonds Nederland
Stichting Alzheimer Nederland
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
VRIJE PERIODE (6 WEKEN)

01 jan t/m 30 jan
31 jan t/m 06 feb
07 feb t/m 06 mrt
07 mrt t/m 13 mrt
14 mrt t/m 20 mrt
21 mrt t/m 27 mrt
28 mrt t/m 03 apr
04 apr t/m 10 apr
11 apr t/m 17 apr
18 apr t/m 24 apr
25 apr t/m 09 mei
10 mei t/m 15 mei
16 mei t/m 22 mei
23 mei t/m 29 mei
30 mei t/m 05 jun
06 jun t/m 12 jun
13 jun t/m 19 jun
20 jun t/m 26 jun
27 jun t/m 03 jul
04 jul t/m 04 sep
05 sep t/m 11 sep
12 sep t/m 18 sep
19 sep t/m 25 sep
26 sep t/m 02 okt
03 okt t/m 09 okt
10 okt t/m 16 okt
17 okt t/m 30 okt
31 okt t/m 06 nov
07 nov t/m 13 nov
14 nov t/m 20 nov
21 nov t/m 31 dec
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Burendag op 26 september
Spelen en ontmoeten in de Muziekschool en in speeltuin ‘De Speeltrein’.

Hoe mooi is het dat de Beeker Liedertafel,
Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Wijkraad
‘De Carmel’ en WOP ‘De Carmel’ samen een mooie burendag 2020 organiseren?
Partners in Welzijn mag deze organisaties
ondersteunen bij het realiseren van een
bijzondere Burendag.
Op zaterdag 26 september bent u van harte welkom tussen 13.00 uur en 17.00 uur in de
muziekschool; Dr. Stassenstraat 88 en in Speeltuin ‘De Speeltrein’ gelegen tussen de
Rooseveltlanen. Spelen en ontmoeten zijn de gemeenschappelijke thema’s; Spelen op
instrumenten en spelen in de Speeltuin, ontmoeten in de muziekschool en in de speeltuin.
U kunt mooie prijzen winnen, er zijn activiteiten voor alle leeftijden, in de speeltuin staat de
barbecue aan en de bar is open.
Kortom, genoeg
redenen om
erbij
te zijn!

Afval in zomermaanden voor 6.00 uur aanbieden
Zet uw GFT, restafval en PMD
tijdens de zomermaanden
(april t/m september) een uur
eerder aan de straat. Op deze
manier kunnen de werknemers
van RWM zoveel mogelijk werk
verzetten en wordt eventuele
overlast voor inwoners tot
een minimum beperkt.
Voor meer informatie over de
inzamelmiddelen en instructies
gaat u naar www.rwm.nl.
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Vernieuwd programma Sportlandgoed De Haamen!
Lange tijd heeft zwembad De Haamen door alle Corona maatregelen noodgedwongen een aangepast programma
aangeboden. Met de start van het nieuwe zwemseizoen hopen wij weer ons regulier programma te hervatten.
Voor De Haamen ook weer een goed moment om het programma te vernieuwen. Zo starten er twee nieuwe
programma’s, komen er meer momenten om banen te zwemmen en starten we met zwemlessen op zaterdag!
Na de zomervakantie start De Haamen vanaf maandag 24 augustus met een vernieuwde programmering. Uiteraard zullen wij
alle activiteiten vormgeven en uitvoeren aan de hand van de dan geldende richtlijnen vanuit het RIVM en de zwembad branche.
In het nieuwe programma bieden we meer momenten aan van het banen zwemmen. Naast de reguliere momenten in het
weekend wordt het banen zwemmen op maandag (12.30-13.30 uur), donderdag (15.30-16.30 uur) en vrijdag (20.00-21.00 uur)
aangeboden. En op donderdagochtend starten we zelfs een moment voor de “vroege vogels” (07.00-08.30 uur).
Een aantal Aquasportief lessen worden samengevoegd. En er worden een tweetal nieuwe programma’s toegevoegd aan onze
programmering, genaamd Swimfit en 50-Fit!
Het overige programma met activiteiten zoals Fit & Vitaal, Recreatief Zwemmen, Ouder-Kindzwemmen, Zwemmen Plus,
Meer Bewegen voor Ouderen en Sportief Wandelen blijft vrijwel ongewijzigd.

SWIMFIT
Maak kennis met ons nieuwe zwemprogramma Swimfit! De ideale opstarter van uw dag.
Een programma dat drie verschillende combineert tot één gevarieerde les:
1. Warming-up: ontspannen banen zwemen op uw eigen tempo.
2. Groepsles: een cardiotraining in het water door middel van jogging en andere oefeningen in
het ondiepe water.
3. Floating: ontspannings- en ademhalingsoefeningen tijdens het drijven op het water.
Elke dinsdag en vrijdag van 08.15 tot 09.00 uur.

50-FIT!
Met ons 50-Fit! programma gaat u aan de slag met het verbeteren van uw lichamelijke, fysieke
gesteldheid én uw algemene gezondheid. De lessen zijn zeer gevarieerd, met elke week een
andere invulling zoals bootcamp, circuitvormen, looptraining, fitness oefeningen en meer.
Elke woensdag van 10.30 tot 11.30 uur.

ZWEM ABC
Ondanks dat we bij onze laatste audit (juli, 2020) van de Nationale
Raad Zwemveilig als “zeer goed” werden beoordeeld, gaan we een
verdere kwaliteitsslag maken binnen het Zwem ABC. Er worden twee
zwemlessen toegevoegd aan ons zwemprogramma:
- Zwemlessen voor het A-diploma op zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur. Het behalen van
het diploma duurt bij één zwemles per week langer (ca. 60 weken).
- Zwemlessen voor het B- en C-diploma gaan we tweemaal per week aanbieden in plaats
van eenmaal per week.

MEER INFORMATIE OF VRAGEN
Ga naar onze website www.dehaamen.nl voor het complete
weekprogramma en meer specifieke informatie over al
onze beweeg- en zwemprogramma’s.
Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact met ons
op via 046-4360180 of per mail via info@dehaamen.nl.
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