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Van de Redactie
November.
Vorig jaar schreef ik in het voorwoord van november:
Het carnavalsseizoen gaat weer beginnen.
Voor velen een gruwel, maar ook voor velen een gevoel van “eindelijk”.
Dit jaar schrijf ik: Het is november, super saaie maand, niks te beleven, niks
te doen.
Vorig jaar zou ik, bij deze uitspraak, hartelijk lachen: “Doe ff normaal,
carnaval gaat altijd door, ongeacht wat er aan de hand is.”
Maar ja, als iemand 20 jaar geleden tegen me gezegd had dat ik in 2020
ruim 27 gulden (13 euro) voor een pakje sigaretten zou betalen, zou ik ook
reageren met: “Laat je ff nakijken, doe normaal, dat betaalt niemand.”
Wat ik daarmee wil zeggen: Gisteren is het verleden, morgen is de toekomst.
Rest ons vandaag om er iets moois van te maken. Toon Hermans omschreef
“vandaag” als volgt:

Elke dag is er een, elke dag is uniek.
De een is een put, en de andere een piek.
Gun elke dag zijn eigen gezicht,
De ene is open, de and’re is dicht.
Doe dat dan ook! Elke dag heeft zijn charmes, ongeacht corona of lock-downs.
Ik weet zeker dat ik u volgend jaar in november weer enthousiast kan
vertellen dat het bijna carnaval is. (en waarschijnlijk ook dat een pakje
sigaretten 15 euro kost…)
Rest mij u alleen nog een “moderne” boodschap mee te delen.
Vanaf deze maand staat op de voorkant van elke Nuutsbaeker een QR code.
Ja, ook wij worden modern. Scan een van de codes en u komt linea recta
terecht op onze website of onze facebook pagina.
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Blijf gezond en geniet van elk mooi moment.
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Tot volgende maand, de laatste alweer.
Christy, eindredactie
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Uw oplossing voor elke maaltijd!

De Nuutsbaeker in data

Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

Inleveren kopij Verschijningsdatum
15 nov. 2021
13 dec. 2020
10 jan. 2021
7 febr. 2021
14 mrt. 2021
18 apr. 2021
16 mei 2021
13 juni 2021
15 aug. 2021
12 sept. 2021
17 okt. 2021
14 nov. 2021
19 dec. 2021

2

week 50 - 2020
week 1 - 2021
week 5 - 2021
week 9 - 2021
week 14 - 2021
week 19 - 2021
week 23 - 2021
week 27 - 2021
week 36 - 2021
week 40 - 2021
week 45 - 2021
week 49 - 2021
week 2 - 2022

(7 t/m 12 december)
(4 t/m 9 januari)
(1 t/m 6 februari)
(1 t/m 6 maart)
(5 t/m 10 april)
(10 t/m 14 mei)
(7 t/m 12 juni)
(5 juni t/m 10 juli)
(6 t/m 11 september)
(4 t/m 9 oktober)
(3 t/m 13 novemer)
(6 t/m 11 december)
(10 t/m 15 januari)

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

Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl
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Baeker laesplenkske
Het Beeker dialect werd in 1886 voor het eerst op papier
gesteld. Het hoofd van de lagere school in Beek, Louis
Roebroek, noteerde in een schoolschrift honderden dialectwoorden en uitdrukkingen. Hij schonk ook aandacht
aan de uitspraak van de verschillende klanken zoals
o.a., ae, ieë, ö, sjr, sjp, enz.
Toevallig of niet, maar in 1886 werd de carnavalsvereniging van Beek opgericht, de Baeker Pottentaote. Deze
vereniging promoot al ruim 130 jaar het Beeker dialect,
evenals de bekende Beeker buuttereedners Gert
Maassen en Peter Sassen dat deden.
In Beek waren/zijn diverse toneelgezelschappen die dialectstukken op het toneel brachten. In de jaren-(19)30
schreef Mathijs Reiniersz. (pseudoniem van Dr. R.
Ritzen O.F.M.) een aantal werken voor het Openluchttheater te
Spaubeek. In 1936 werden door het plaatselijk gezelschap
‘A.K.D.IJ.’ onder leiding van Theo Kusters een drietal opvoeringen gegeven van ‘De Sjuurkirk van Spaubeek in 1799’.
Na de Tweede Wereldoorlog schreef Jan van Makske (Jan
Wouters) diverse dialectstukken, die door o.a. het ‘ZuidLimburgs Toneel’ werden opgevoerd.
De toneelvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Genhout en het
‘Nieuwe Masker’ uit Beek voerden ook verschillende dialectstukken op.
Diverse Beekenaren schreven verhalen en/of cabaretstukken
in het Beeker dialect, zoals Sef Nijsten, Johan Pelzer en Sef
Mennens.
Tegenwoordig staat het gebruik van het dialect weer in de belangstelling. Instanties zoals Veldeke promoten het gebruik
van de streekdialecten.
De discussie om kinderen wel of niet met het dialect op te voeden is ook weer actueel.
Tot ongeveer 1965 werden op de lagere scholen leesplankjes
gebruikt om de leerlingen kennis te laten maken met de

klinkers en medeklinkers. In een aantal Limburgse plaatsen
zijn al leesplankjes uitgebracht in het plaatselijke dialect.
Beek had nog geen leesplankje, maar medio november 2020
wordt het eerste ‘Baeker laesplenkske’ gepresenteerd.
Het ontwerp, 18 originele kleurrijke aquareltekeningen met
teksten, is gemaakt door MarpauBeek.
Op het leesplankje zijn diverse woorden opgenomen, die
teruggrijpen op de rijke historie van Beek, zoals de sigaren- en
stroopindustrie, EBAD, de kerk, brouwerijen en de distilleerderijen.
Het leesplankje is verkrijgbaar in vier uitvoeringen.
multiplex (A4, 30x 20 cm), € 9,75 p.st.
multiplex (A3, 40x30 cm), € 14,75 p.st.
plastic placemat (A3, 40 x 30 cm), € 4,95 per stuk
papieren placemat (A3, 40 x 30 cm), € 9,50, 50 stuks
Meer informatie of vragen?
Kijk dan op de Facebooksite MarpauBeek en/of mail naar
marpaubeek@ziggo.nl

In deze heerlijk tijd,
hebben de bakkers weer iets lekkers bereid!
Een lekker pakket om van te smullen,
om de avond en buikjes mee te vullen.
Gelieve te bestellen

€

15,-

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

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

Vanaf 7 december liggen
de kerstbestellijsten
in de winkel.

Haal de schoen-Kleurplaat op,
versier hem op z’n mooist en lever
vrijdag 4 december voor 18.00 uur in!
Zaterdag 5 december heeft Sint hem
voor je gevuld
en mag je hem weer ophalen.

Alle activiteiten in 2020 geannuleerd
De culturele werkgroep van de gemeente Beek (CWB) heeft als doel Kunst en
Cultuur voor de Beekse bevolking
toegankelijk te maken. Helaas zijn alle
activiteiten in 2020 geannuleerd, maar
voor 2021 staan er mooie dingen te
gebeuren. Op 28 januari, de landelijke
gedichtendag, presenteert de culturele
werkgroep de resultaten van de gedichtenwedstrijd over het thema Vrijheid.
Alle basisschoolleerlingen kunnen hier
aan deelnemen. Verder staan er op de
planning, de landelijke Kunstweek, het
straattheaterfestival, de expositie van
amateurkunstenaars in het gemeentehuis en het faciliteren van Festival
Vocallis.
3
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jongeren met een handicap in landen in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zo dragen
ze bij aan een wereld waarin ook de
armste kinderen met een handicap hun
talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.
De tentoonstelling vertelt de verhalen
van Sempeta en Zohora. Zij zijn beiden
geholpen door het Liliane Fonds. In fotopanelen wordt hun verhaal in beeld
gebracht door fotografen Ronnie
Dankelman en Monique Velzeboer.

In leeswinkel Beek De
Domijnen is van 5 t/m 30
november een tentoonstelling van het Liliane
Fonds te zien. Het Liliane
Fonds steunt in samenwerking met lokale
organisaties kinderen en

Bij de gratis tentoonstelling
wordt een gratis toegankelijk
randprogramma aangeboden,
verzorgd door het Liliane Fonds
en de Stichting GIPS Spelen &
Leren.

Stichting GIPS S&L (Gehandicapten
Informatie Project Scholen Spelen
en Leren) werkt aan een juiste
beeldvorming over en integratie van gehandicapten.

Het verhaal van Idriss
Vanmiddag vertelt Els van Doren van
het Liliane Fonds aan de hand van twee
poppen het verhaal van het jongetje
Idriss en hoe hij gehandicapt raakte.
Kinderen worden volop betrokken bij
het verhaal. Hun reacties bepalen voor
een groot deel het verdere verloop van
deze speelse middag.
Gericht op kinderen in de onderbouwleeftijd (groep 1 en 2).

Leven met een handicap
Hoe is het om met een handicap te leven? Vanmiddag vertelt
een gehandicapte vrijwilliger
van Stichting GIPS daarover.
Ook zijn er speel-leermaterialen waardoor je aan den lijve kunt ervaren hoe
het is om met een handicap te leven.
Inloopmiddag voor iedereen, jong en
oud, die hierover meer wil weten.
Woensdag 11 november en woensdag
25 november van 14.00 - 16.00 uur
Aanmelden via 088-5995620 of aan de
balie leeswinkel.

Woensdag 18 november 14.00 uur
Aanmelden via 088-5995620 of aan de
balie leeswinkel

november 2020 NB no 10:Layout 1

21-10-2020

11:53

Page 5

Kerststallenexpositie “Thuis in de Stal” in Genhout
Vanwaar dit thema?
Net als Jozef en Maria zich moesten
aanpassen aan de situatie van de
dorpstelling, zo heeft heel Nederland
zich het afgelopen jaar moeten aanpassen aan het nieuwe normaal. Mensen
werkten van huis uit, gingen niet naar
een vreemd land en verlegden hun grenzen. Ze zijn het kleine meer gaan waarderen, het thuisgevoel is versterkt. Thuis
zijn we veilig, net als Jezus in de stal.
Zijn ze niet vervallen die stallen?
Verre van, want de witte groepjes komen
juist veel meer tot hun recht, als de stal
erbij staat. Er zijn veel houten stallen,
maar allemaal zijn ze anders.
De boerderijstal, de oriëntaalse stal, de
Napolitaanse stallen van Els Vroemen –
Stevelmans, stralen juist heel bijzonder
en sereen de blijde boodschap van het
kerstgebeuren uit.
Dat thema stal,
waar kennen we dat van?
“Ik ben de stal” is de kerststallencatalogus van pastoor J. van Oss, die 3 jaar
geleden uit kwam ter gelegenheid van
zijn 80e verjaardag.
In het boek staan veel van zijn lievelingsgroepen, maar meestal zonder stal.
Pastoor heeft de stallen boven op de
hoogste planken op zijn zolder staan. Ze
worden zelden “van stal” gehaald en opgezet, maar dit jaar krijgen de groepjes
een dak boven hun hoofd, wordt het

aanschouwelijker en meer 1 geheel.

Welkom

Wat is er zoal te zien?

U bent op zondagmiddag 15 november
vanaf 14.00 uur van harte welkom om de
creatief ingerichte expositie te komen
bewonderen. Het kunstcentrum is geopend elke derde zondag van de maand
van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Zie voor de extra openingstijden rond
kerstmis
www.Sinthubertuskunstcentrum.nl en
volg ons op facebook.

De expositie omvat natuurlijk weer een
aantal groepen uit de collectie van
Pastoor J. van Oss smm.
Deze worden aangevuld met bijzondere
houtgesneden kerststallen van de
90-jarige Genhoutenaar Frans Vonken
en met handgewerkte stallen van Els
Vroemen – Stevelmans.

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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V.V. CAESAR 100 J
De keizerlijke voetbalclub Caesar bestaat sinds 20 juni
2020 exact 100 jaar. Een club met een rijke geschiedenis
in het Beekse en ver daarbuiten. Eerder dit jaar kondigden we in deze Nuutsbaeker een prachtig jubileumfeest
aan. Maar omwille van bekende redenen kon het geplande feestweekend rond 20 juni helaas niet doorgaan. Van
de nood werd een deugd gemaakt, V.V. Caesar gaat nu
een heel voetbaljaar vieren dat ze 100 jaar bestaat! En
we hebben al heel wat leuke acties gezien die er mogelijk
nooit geweest waren als er geen coronamaatregelen
waren geweest.
Wat hebben we wel al kunnen doen

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

Op de betreffende 20 juni werd ’s ochtends de aftrap van
dat jubileumjaar gedaan met de lancering van een knetterend jubileumfilmpje waarin razendsnel 100 jaar
Caesar voorbij vliegt. Een roemruchte historie in nog
geen minuut, een pakkende start van het jubileumjaar!
Daarnaast werden in dat filmpje de speciale jubileumvlaggen voor het eerst gehesen door 2 Caesar coryfeeën
en werd er geproost op de verjaardag. Die jubileumvlaggen zullen voortaan bij elke thuiswedstrijd van Caesar 1
fier wapperen op sportlandgoed De Haamen. Voor wie
het nog niet gezien heeft, dat prachtige filmpje is nog altijd te bekijken via de facebook pagina van Caesar.
Diezelfde avond vond er iets unieks plaats. In een tot studio omgebouwde kantine hielden we onze eigen “Caesar
Inside”. Via een livestream rechtstreeks te volgen op facebook en youtube. Gezien de beperkingen die toen van
kracht waren konden op locatie niet veel Caesarianen
deze geweldige avond bijwonen. Wie er wel bij kon zijn
was getuige van een uitzending op het professionele af.
Geheel belangeloos kregen we een cameraploeg van
4 man ter beschikking en verzorgde Boyd Nijsten, ook
bekend van de techniek achter Beek FM, vanuit de bestuurskamer een strakke regie. Vanaf de eerste seconde
verliep deze avond zoals we hem van tevoren uitgetekend hadden. Een waardig verjaardagsfeestje tot in de
Beekse huiskamers!
Met René Nijsten en Danny van Schendel als tafelheren
kwamen diverse clubiconen en helden van toen langs
om herinneringen en anekdotes op te halen rondom

www.vluggen.com

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
6

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
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0 JAAR
mooie successen van Caesar 1 in de laatste 5 decennia. Samen met deze kopstukken werd het een
prachtige show, die opgeslagen zal worden in het archief van onze vereniging, uniek! Zonder andere
teams te kort te doen, waren de verhalen van Michel
Peters, Zef Horsels, Jean Maas, Jacky Linders en
Eed Beckers rondom de grote successen van 1971
en 1980-1984, de hoogtepunten van de avond.
Met mooie achtergrondverhalen uit die succestijd.
Wat ook opviel was dat de tafelgasten van het ene
decennium fervente jeugdige supporters waren bij
successen in het voorgaande decennium. Caesarianen voor het leven!
En zoals gebruikelijk bij een “Inside
uitzending” was er natuurlijk ook interactie met de kijkers. Via facebook
konden kijkers reacties geven die op
de 2 monitoren van de kantine werden getoond. Zo konden René en
Danny de opmerkingen ook lezen en
werd het een levendige uitzending.
Reacties kwamen niet alleen uit Beek,
maar ook uit omliggende gemeentes,
elders uit Europe en zelfs in Amerika
had iemand de moeite genomen om
actief deel te nemen aan deze mooie
avond. Caesarianen voor het leven!
Voor wie het gemist heeft, via de
facebook pagina van Caesar is óók
deze unieke uitzending nog terug te
kijken.

En natuurlijk willen we ook onze grootste
hoogtepunten niet onvermeld laten.
Op de rechtermouw staat in de gouden rand
vermeld “Landskampioen 1932-1971” en op
de linkermouw “Bekerwinnaar 1981”.
Het kan dus met trots gedragen worden!

Opdruk in rechtermouw op gouden rand

Jubileum Logo op linkerborst

Zoals jullie misschien al op sportlandgoed
De Haamen gezien hebben zal Caesar 1 dit
seizoen in dit shirt haar wedstrijden spelen.
Maar het is bedoeld voor alle Caesarianen!
Het kan namelijk door iedereen besteld
worden bij Sportshop Kicks, als individu of
als team (met of zonder sponsor logo’s).
Het shirt is in verschillende maten (ook voor
kinderen) te passen bij Kicks.
Het is merkloos en wordt speciaal voor
Caesar gemaakt.
De shirts kunnen daarom niet los besteld
worden, maar alleen per twintigtal.
Jullie kunnen dus inschrijven voor een shirt
en zodra er 20 shirts ingeschreven staan kan
Kicks een nieuwe partij shirts laten maken.

WAT GAAT ER NOG KOMEN
Hoe het verdere verloop van het jubileumjaar
ingevuld gaat worden staat nog niet vast.
Er is nog altijd onzekerheid of een jubileum
feestweekend in juni 2021 wél door kan gaan.
En we twijfelen of het wel zo verstandig is daar
vol op in te gaan zetten. Vandaar dat de organisatie ook naar alternatieven aan het kijken is.
Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld om de
oorspronkelijk in het feestweekend geplande
evenementen uit te spreiden over het jaar.
Bij het ter perse gaan van deze Nuutsbaeker
laaide het coronavirus weer op en was er nog
geen beslissing genomen over de resterende
activiteiten.

Fragment Caesar Inside met Michel Peters en Zef Horsels aan tafel
Het jubileumjaar gaat verder en moet ook uitgedragen worden.
Bij zo’n prachtig jubileum kan dat perfect met een jubileumshirt om trots op te zijn. En ook dit is in de coronatijd bedacht
en ontworpen. Het shirt heeft een aantal unieke details.
Natuurlijk prijkt het jubileum logo op de linkerborst, nabij de
hartstreek.
Daarnaast komt her en der een indicatie van het 100-jarig jubileum terug (o.a. op de achterkant van de hals).

Wat wel zeker is, is dat Beek naast het jubileum
shirt nog een tweede tastbare herinnering over
zal gaan houden aan dit 100-jarig bestaan.
Er wordt gewerkt aan een jubileumboek waarin de roemruchte
historie in tekst en beeld zal worden samengevat.
Een kleine 200 pagina’s aan leesgenot met een waardige kaft.
Een collectors item voor de ware Caesariaan!
We houden jullie op de hoogte!
7
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Wandelpareltjes van Beek
Al sinds 2005 kent Beek een wandelplattegrond: “Belevend Beek,
laat je verleiden en (her)ontdek de parels van Beek”, ooit geïnitieerd
door het wandelcomité van Harmonie Beek en geopend door burgemeester Armand Cremers.
De komende edities van de Nuutsbaeker ga ik, samen met Paddy,
alle wandelingen lopen en u berichten over de parels die ik ontdek.
Daarbij gun ik mij om alle seizoenen mee te nemen in deze serie.
De wandelingen kunnen in beide richtingen gelopen worden.

Vandaag deel 1:

“Spaubeekroute”
Ik start deze serie wandelingen lekker
dicht bij huis, aan de kerk in de Bongerd
bij de Spar, en loop tegen de klok in.
De paaltjes die ik moet aanhouden hebben een blauwe pijl. Bij de kerk slaan we
meteen de Schoolstraat in. Uiteraard
staat de basisschool in deze straat,
maar niet lang meer. In de nabije verte
hoor ik de werkzaamheden van de
nieuwbouw van het multifunctionele
centrum, waarvan de school onderdeel
gaat uitmaken.
Verder lopend kom ik langs boer
Janssen, die vandaag appels in zijn uit-

deel 1

stalwinkeltje aan de straat heeft staan.
Je kunt hier terecht voor groente en fruit.
Ook eieren en bloemen mag ik niet vergeten te noemen. Dus eigenlijk moet je
hier als laatste zijn of na afloop van de
wandeling nog even terug komen.
De wandeling kent diverse holle wegen.
Paddy vindt het ontzettend fijn om hier
te lopen. Er is altijd wel wat te beleven.
Een vers gegraven dassenhol trekt zijn
aandacht. Gelukkig heeft hij niet de behoefte om hier binnen te treden, want ik
ben me er niet zeker van wat er dan allemaal zou kunnen gebeuren.
Op het plateau van Genhout wordt mijn
aandacht getrokken door de vruchten
van de vlierbes en de rode bottels van
meidoorn. Ze steken fantastisch af
tegen de nog steeds blauwe lucht van
deze herfst. In de boomgaarden aan
beide kanten van het pad hangen nog
altijd de appels aan de bomen, terwijl de
peren al lang geoogst zijn. Is dat niet
wat laat? Ik meen me te herinneren dat
de appeloogst ergens eind augustus,
begin september plaatsvindt.

‘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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Ik mocht als jonge onderwijzer in
Eckelrade de jongens in die periode
nooit schoolstraf geven, omdat ze meteen naar huis moesten komen om mee
te helpen plukken.
Op het plateau heb ik een mooi uitzicht
over de omgeving. De kerken van
Genhout en Schimmert lachen me tegemoet, terwijl een buizerd, rustig op een
paal zittend, uitkijkt naar een lekker
hapje.
Een valk doet verderop hetzelfde, als ik
langzaam de weg afzak naar de
Dorpstraat.
Ik loop tegen een huis op dat een zwarte
Madonna prominent aan de voorgevel
heeft hangen. Ik ken het verhaal erachter helaas niet, dus… wellicht een idee
voor een column.

11:53
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De ogen goed de kost gevend,
genietend van de paarden in de
wei aan de Hondgracht, kom ik
langzaam op het plateau van
Schimmert en loop een stuk over
het Pieterpad.
Dat voelt wel bijzonder: een pad
van Pieterburen naar de St.
Pietersberg loopt zomaar langs
óns Spaubekerbos op nog geen
tien minuten van huis. Zal ik de
uitdaging eens aangaan en het
hele pad gaan lopen?
Ik plaats dat maar eens op mijn
bucketlist, naast een pelgrimstocht naar
Santiago de Compostella.

Vlak bij het buurtschap de Hegge gaat
de weg nog eenmaal omhoog zodat er
een schitterend uitzicht verkregen wordt
op Spaubeek en de er achterliggende
bebouwing van Chemelot. Nog een kort
stukje door het dorp en we zijn weer
terug bij de kerk.
Verderop is het geologisch monument
Diependaal. Het is een autochtoon conglomeraat. Ik wist niet wat het was,
maar een bezoekersbord geeft
goede uitleg.
Dat ga ik hier niet verklappen; een
goede reden om de wandeling
zelf te ondernemen.
Als ik langzaam de holle weg naar
de Hegge afdaal kom ik iets
vreemds tegen. In een vergeten
wortelstelsel staat een beeld van
een leeuw zonder kop. Al denkende kan ik hier geen verklaring voor
vinden. Het is er duidelijk met een
bedoeling geplaatst. Misschien is
het wel voor een puzzeltocht voor
kinderen?
Zou helemaal niet zo gek zijn.

De tocht is zo’n zeven kilometer lang en
Paddy en ik hebben er zo’n twee uurtjes
over gedaan (kan natuurlijk veel sneller,
maar we hebben de tijd genomen).
Er is geen gelegenheid om ergens een
versnapering te kopen. Dat moet je dus
zelf meenemen. Maar er zijn fantastische rustplekken genoeg!
Spaubeekroute:
Lengte:
Start:
Nodig:
Uitspanning:
Bijzonderheden:

7 kilometer
Bongerd, Spaubeek
stevig schoeisel
geen
mooie holle wegen en
fantastische uitzichten

Roland Willems

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

Cafetaria het Heukske

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

Theo en Marion Schroijen

Wolfeynde 24 • 6191 EB Beek • 06-38293817
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN wo. t/m zo. open van 12.00 uur tot 21.00 uur

NIEUW: BROODJES SERVICE
Wij doen ook thuisbezorgen via thuisbezorgd.nl
9
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30 JAAR GELEDEN…
Japo

16e jaargang
nr. 10
(november 1990)
... Normaal
gesproken zou
u kunnen
genieten van
een stukje
Nuutsbaeker
historie,
maar helaas…
Onze Japo heeft een vervelend ongelukje gehad en is
voorlopig uit de running. Wij hopen uiteraard dat hij zeer
spoedig “zijn pen” weer kan oppakken, want een
Nuutsbaeker zonder 30 jaar geleden is als een goed glas
bier zonder schuimkraag.
... Wij wensen hem een zeer spoedig herstel, want een
Nuutsbaeker zonder Japo is als een foute foto zonder foto.

BACK2BALANCE
•
•
•
•
•

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

Christmasfair bij
Victorian House Antiques
& Art in Spaubeek
Van vrijdag 11 t/m zondag 13 december 2020 en van
vrijdag 18 t/m zondag 20 december 2020 vindt bij
Victorian House Antiques & Art, Musschenberg 30,
6176 BD Spaubeek, de jaarlijkse Christmasfair plaats.
Samen met enkele andere deelnemers hebben wij weer een
aangename sfeer en decor kunnen realiseren.
Naast Antieke objecten worden dit jaar ook exclusieve
kerstartikelen en decoratie aangeboden.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.victorianhouse.nl

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

De openingstijden op die dagen zijn van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree is gratis.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
10

november 2020 NB no 10:Layout 1

21-10-2020

11:54

Page 11

“Beek… wat ben je mooi”

Vlaggen
Dat ik een klein ondeugend teckeltje
ben, mag u nu wel onderhand weten.
Ik ben blij als ik door Beek trampel. Ik
snuffel eens hier en ik snuffel eens
daar. Ik ontdek allerlei interessante
geuren van loopse vrouwtjes en ook
van sterke mannelijke soortgenoten.
En wil ik via mijn neusje dan alles
weten. Hier en daar moet ik er dan
mijn plasje over heen doen. Mijn baas
noemt dat “vlaggen” en dat ik mijn
territorium aan het afzetten ben. Ik
ben daar niet zo mee bezig. En dat
afzetten van een territorium is iets van
vroeger, toen mijn soort zich nog
ophield bij mensen die rondliepen in
elandvellen en als gereedschap een
knots hanteerden.
Het is trouwens wel een mooi gegeven
en als ik er zo over nadenk…
Bij mij thuis heb ik ook een soort van
territorium. Mijn mandje staat in de
huiskamer en dat hoef ik gelukkig met
niemand te delen. En wat zeg ik, één
mandje? Ik heb er zelfs drie, want ik
ben nou eenmaal een klein hondje en
van een teckel zegt men dat het een
prinsje in huis is en dat de baasjes
mijn lakeien zijn. Ik houd me gewoon
aan die stelregel.
Mijn baasje houdt trouwens ook van
vlaggen. Niet dat hij op elke straat-

hoek een plasje moet doen, hij heeft
daar een of ander potje voor in een
apart klein kamertje, waar ik overigens
nooit kom. Voor het huis staat een hele
lange witte paal en daar hangt hij soms
een stukje stof in dat hij een vlag
noemt. Normaliter is het er eentje met
een wit, geel en blauwe kleur met een
of ander katachtig beest erop. “De
Limburgse vaan” noemt mijn baas dat.
Soms is het een wit-gele met een wapen
en de letters Sjpaubik. Zo heeft mijn
baas voor veel gelegenheden een aparte
vlag: voor Veteranen dag, voor Alpe
d’HuZes, voor het KWF Kankerbestrijding,
voor Koningsdag… Ik heb me laten
vertellen dat er een doos is met wel
dertig verschillende vlaggen, maar ik
heb ze nog niet allemaal gezien.
Misschien komt dat nog.

De laatste tijd hangt er evenwel vaker
een andere vlag, meestal op vrijdag of
in het weekend. Het is een geel-zwarte
en als die langzaam naar boven gehesen
wordt, neuriet mijn baas altijd een kort
liedje (iets van wat het sjunste op de
welt zou moeten zijn) en kijkt hij trots
omhoog. By the way, in de werkkamer
van de baas hangt een lijst met daarin
een truitje in dezelfde kleur; Supporter
van het jaar 2011 staat er onder.
Terug naar mijn verhaal. Die vlag hangt
er trouwens maar één dag. De volgende
dag is hij meestal al weer weg. Op die
bewuste dag is mijn baas dan ook altijd
een paar uurtjes weg en heeft hij een
petje op en een sjaal om met dezelfde

“Beek… wat ben je mooi”

geel-zwarte kleur. Als hij thuis komt is
zijn humeur ook heel verschillend. Soms
is hij hartstikke blij en word ik van alle
kanten geknuffeld en soms is hij ontzettend chagrijnig dat het voor mij maar
beter is om even uit zijn buurt te blijven. Dat doe ik dan ook, in de wetenschap dat ik even later toch gevraagd
word om een portie dopamine te komen
brengen.
Of mijn baas met dat vlaggen ook een
territorium wil afbakenen? Nee, absoluut
niet. Dat vindt hij helemaal niet nodig.
Hij vertelt dat het in zijn vorige woonplaats (iets dat ik niet heb meegemaakt)
heel gewoon was om met dit soort dundoekjes te vlaggen. Het is gewoon leuk.
Dat is nu ook nog zo. Ik merk wel dat
sommige andere tweevoeters zich wel
aan die vlag storen. Soms hoor ik met
mijn oortjes dan eens dingen die, naar
ik meen, niet zo fijn zijn. Ach, ik laat het
langs me afglijden en mijn baas ook.
Mijn baas en ik zijn uit een goed stuk
hout gesneden en vredelievende wezens, die iedereen in hun waarde laten.
We verwachten dat uiteraard ook terug.
En het maakt toch ook helemaal niet uit
welke kleur je mooi vindt. Ik vind een
wit hondje even leuk als een zwart
hondje, een mooie rooie kan ik even
goed waarderen als een bruine.
Zo ook mijn baas, een rood-witte vlag
kan hij evengoed leuk vinden als
bijvoorbeeld een geel-groene. Soms
even niet. Dat duurt meestal maar net
iets meer dan negentig minuten.

Daarna omarmt hij de andere kleur en
drinkt hij er een gezellige goudblonde
rakker op en roept: “Forza…” Daarna
gaan we gezellig samen “vlaggen”.
Groetjes en tot de volgende keer!
Paddy
(en uiteraard mijn baas Roland Willems)
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Feiten en Fabels over het
verzorgen van uw kunstgebit
Er gaan veel verschillende verhalen de ronde over het
verzorgen van een kunstgebit.
Wat zijn de feiten en de fabels hierover?

“Het kunstgebit poetsen met tandpasta is het beste”
Een fabel!
In tandpasta zit een soort schuurmiddel, dit is voor
eigen tanden goed, maar voor het kunstgebit slecht. Dit
schuurmiddel zorgt namelijk voor hele kleine krasjes op de
prothese waardoor bacteriën zich makkelijk aan de prothese
kunnen hechten en zorgt er ook voor dat de prothese telkens
dunner wordt. Het beste kan de prothese gepoetst worden met een
prothese borstel met Groene zeep of een druppel afwasmiddel.
Dit klinkt wellicht een beetje gek, maar dit is het beste voor uw prothese. In
deze zeep zitten geen toegevoegde middelen zoals bleek of bijvoorbeeld
schuurmiddel. U hoeft niet bang te zijn voor de smaak, als u de prothese goed
afspoelt met water laat het geen smaak achter.
Wilt u toch liever iets anders dan gewone zeep; er zijn ook diverse vloeibare
prothese reinigingsmaterialen verkrijgbaar. Voor meer informatie over de juiste
kunt u mij contacteren.
Wist u dat het reinigen met een prothese borstel beter gaat als met een gewone
tandenborstel. Een prothese borstel heeft langere en stevigere borstelharen met
twee verschillende vormen. Hierdoor kunt u beter in alle hoekjes en bochtjes
van uw prothese komen.

“Het kunstgebit ’s nachts (voor het slapen) uitdoen is goed om te doen”
Absoluut een feit!
Door het kunstgebit uit te doen voor het slapen kan het mondweefsel “rusten”.
Zo is de doorbloeding van het weefsel optimaal. Door het dragen van de
prothese in de nacht is het mogelijk dat uw prothese sneller kan breken of
scheuren, ook is de kans op (schimmel)infecties groter.

IVN Spau-Beek
Nieuwe expositie
“Klimaat & Duurzaamheid”
van IVN Spau-Beek in het Elsmuseum
Tijdens de algemene openstellingen op 8 november en
13 december kan men deze expositie bezoeken van
13.00 uur tot 17.00 uur. De tentoonstelling is ingericht door
IVN Spau-Beek ter ere van hun vijftigjarig bestaan.
Het geplande jubileumfeest kon helaas vanwege corona
geen doorgang vinden, maar zal alsnog aandacht krijgen
als de coronasituatie dit toelaat.
Het thema “Klimaat & Duurzaamheid” is zeer actueel.
Men is zich steeds meer bewust van de veranderingen in
de natuurlijke leefomgeving door het veranderende klimaat.
Het IVN Spau-Beek toont met deze expositie aan dat
klimaatverandering weliswaar van alle tijden is, maar dat de
huidige opwarming van de aarde uniek en helaas ook
zorgelijk is voor onze leefomgeving.
Laat u door de expositie inspireren over uw eigen rol in het
opwarmen van de aarde en ontdek duurzame ontwikkelingen waarin u zelf het verschil kunt maken!

“Het kunstgebit moet ‘s nachts in een bekertje water liggen”
Een fabel!
Een prothese in een bekertje water is een broeinest van bacteriën! Leg de
prothese ook niet in water met een bruistablet. Deze bruistabletten tasten de
kunsthars van de prothese aan. Volledig droog hoeft ook weer niet. Het beste
voor de kunststof en de hygiëne van het kunstgebit is: De prothese reinigen,
afspoelen onder de kraan en zo vochtig wegleggen in een afgesloten prothese
bakje. De volgende ochtend weer even afspoelen en de prothese is weer klaar
voor gebruik.
“Met een kunstgebit hoef ik niet meer op controle”
Nee hoor, absoluut een fabel!
Het is heel belangrijk om elk jaar uw kunstgebit en uw mond te laten controleren. Bij deze controle kijk ik uiteraard uw prothese goed na, hoe is de pasvorm,
zijn er geen beginnende barstjes of scheurtjes, is er geen slijtage van tanden en
kiezen. Naast de controle van uw prothese is ook een algemene controle van de
mond belangrijk. Is de kaak geslonken en heeft dit gevolgen voor de pasvorm
van de prothese? Is het weefsel in goede en rustige conditie? Ook dit is belangrijk om te laten controleren. Mochten hier oneffenheden zichtbaar zijn is het
goed om hier op tijd bij te zijn en u, indien nodig, door te verwijzen. Allemaal
punten welke belangrijk zijn om te controleren om zodoende problemen te
voorkomen en ervoor te zorgen dat u goed en onbezorgd kunt blijven spreken,
kauwen en lachen.
Heeft u nog vragen over de verzorging van uw kunstgebit? Of heeft u andere
vragen m.b.t. uw kunstgebit? Of denkt u nu; ik heb al een tijdje geen controle
meer gehad van mijn kunstgebit? Neem contact met mij op en ik help u graag.
Een controle/advies afspraak is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Naast het bezichtigen van de expositie krijgt u een rondleiding in het Elsmuseum met ter afsluiting een proeverij.
Entree: € 4,50. Kinderen onder de 12 jaar gratis.
In verband met de coronamaatregelen is het aantal
bezoekers gelimiteerd en is reservering noodzakelijk.
Dit kan via het contactformulier op de website
www.elsmuseum.nl of telefonisch: 046 - 439 89 30.

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

Dr. Beckersstraat 7M 6191 DA Beek

www.annedormans.nl
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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Benieuwd hoe persoonlijk service
kan zijn? Loop gerust eens binnen
bij Adviesgroep Reijnders BV.
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Fanfare St. Antonius Genhout met een
update over galaconcert “Mix of Music”
Bizarre tijden…, zo hebben we de afgelopen maanden beleefd. Beperkte vrijheid, onzekerheid, onrust, maar ook tijd
om na te denken en ons leven wellicht
anders in te richten. Deze hele coronacrisis heeft ertoe geleid dat we twee
dagen voordat we ons galaconcert “Mix
of Music” ten gehore zouden brengen,
helaas moesten besluiten om het uit te
stellen. Vanaf die tijd ook geen repetities
meer, onze gezellige vrijdagavonden nu
thuis op de bank.
Inmiddels zijn we na de zomervakantie
wel weer gestart met repeteren, met inachtneming van de coronavoorschriften,
maar het einde van deze crisis is helaas
nog niet in zicht. Dat betekent dat we
ook nog geen plannen kunnen maken
voor de komende tijd. Wat in ieder geval
wel vast staat, is dat we ons galaconcert
“Mix of Music” te zijner tijd zeker nog

wel ten gehore willen brengen, maar dat
we op dit moment, in verband met alle
maatregelen, nog geen nieuwe datum
kunnen bepalen.
We hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen vertellen wanneer u alsnog kunt
gaan genieten van de muzikale klanken
van onze fanfare en de diverse solisten.
Wij staan te popelen om alsnog de
prachtige muziekwerken zoals “Nesson

Dorma” en “The Phantom of the Opera”,
in samenwerking met de gerenommeerde zangers Pascal Pittie en Daphne
Ramakers, te spelen. Met Kelly Meijer
zullen we swingende nummers als
“Walking on Sunshine” samen spelen.
Kortom…, het blijft een echte Mix of
Music.
Als u reeds entreekaarten gekocht heeft
voor het concert, dan blijven die uiteraard nog steeds geldig.
Zodra er weer meer informatie bekend
is, zullen we u op de hoogte stellen.
Fanfare St. Antonius uit Genhout
Ben, Laura en Sandra
Uiteraard zijn deze foto’s van vóór de tijd
van de coronamaatregelen.

Kerstviering 2020 van
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ afgelast
2020 begon als een hoopvol jaar, maar na enkele maanden vervloog die hoop en kondigde zich een tijd aan van onzekerheid
op het gebied van gezondheid, werk en economie.

VAN A TOT Z ONTZORGD
CHANGE YOUR ENERGY
Uw eigen energiecentrale
binnen handbereik.
Vraag een vrijblijvend
advies op maat aan!

www.jogl.nl of mail info@jogl.nl
Langs de Gewannen 8
6235 NV Ulestraten
Tel. 046 - 4361119

Vele mensen hebben aan den lijve ondervonden wat het betekent om ziek te worden van iets waar geen kennis van
voorhanden was. Ook zijn er velen geconfronteerd met het
grootste leed dat iemand overkomen kan: het overlijden van
een dierbare, waar ook nog geen naaste bij aanwezig mocht
zijn. Mensen verblijvend in verpleeg- en verzorgingshuizen,
die bezoek moesten ontberen en die de kleine wereld waarin
zij vertoefden, als uitzichtloos hebben ervaren.
We schrijven inmiddels einde september en nog steeds doolt
het coronavirus rond, ondanks alle moeiten en inspanningen
die al gedaan zijn. Met de vooruitzichten en de restricties, die
hieraan verbonden zijn, heeft Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ het besluit genomen om de Kerstviering, die
gepland was op 19 december 2020, geen doorgang te laten
vinden.
De Nachtwacht betreurt dit besluit, maar er was geen andere
keus. De groep hoopt op ieders begrip hiervoor en kijkt alvast uit naar de Kerstviering 2021, waar ‘De Baeker
Kleppermen’ U weer hopen te mogen begroeten.
13
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KWF-collecteweek
FYSIO
THERAPIE
 Fysiotherapie
 Manuele therapie
 Kinderfysiotherapie
 Sport gerelateerde klachten
 Bekkenfysiotherapie
 Geriatriefysiotherapie
 Oedeemfysiotherapie
(FKRJUD¿H
 Dry needling
 Shockwave

Zondag 30 augustus t/m zaterdag 5 September 2020 was de
jaarlijkse collecteweek van KWF Kankerbestrijding.
Ook in Beek gingen de collectanten op pad, maar iets anders
dan voorgaande collecteweken. In deze tijd is alles anders.
Dus ook de KWF-collecteweek; collecteren op een manier
die coronaproof is.
Ondanks een aantal afmeldingen van collectanten (om diverse redenen, Corona, vakantie of andere reden) is er toch nog
een mooi bedrag opgehaald. Ook werd er gebruikgemaakt
van de QR code waardoor er meteen digitaal geld gedoneerd
kon worden.
Beek:
Neerbeek:
Spaubeek:
Totaal:

€ 1.033,20
€ 746,46
€ 843,93
___________
€ 2.623,59

Namens de collectanten en KWF bedankt voor uw donatie.
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog iets geven?

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck
Beek

Geleen

Kerklaan 11b
6191 GM Beek
T: +31(0)46 4374664

Dahliastraat 9
6163 CH Geleen
T: +31(0)46 4757474

E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl

Dat kan nog steeds. Via de website www.KWF.nl met de rode
knop “Doneer Nu” kunt u alsnog uw bijdrage overmaken.

Dringend op zoek naar
nieuwe collectanten.
Volgend jaar is de jaarlijkse collecteweek van
5 tot en met 11 september 2021.
We hopen dat u een uurtje tijd heeft om (in uw eigen straat of
wijk) te collecteren.
Vele handen maken licht werk.
Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen
met:
Beek:
René Bollen tel: 046- 437 97 66 /
Patricia Senden tel: 06-55184771
Neerbeek: Floor Kengen tel: 06-49944535
Spaubeek: Regina Limpens tel: 06-13989487
Of bel gratis naar KWF Nederland:
0900-202 00 41 (ma t/m vrij van 9.00-17.00 uur)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Met vriendelijke groet,
Namens KWF Beek
Floor Kengen

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor
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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
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Genhout, een dorp vol verhalen…
‘Een dorp vol verhalen’, heet het verhalen en fotoboek over Genhout dat deze
maand verschijnt.
Aan de hand van 30 interviews met de
80+ generatie schetsen Ingrid Henssen
en Ben Wouters de geschiedenis van
het dorp. De verhalen zijn door Ingrid
met een vlotte pen geschreven. Ben
geeft met zijn prachtige portretfoto’s het
boek nog extra kleur.

Ingrid: “We zijn écht onder de indruk van
alle verhalen. Groot respect heb ik gekregen voor de wijze waarop mensen
met de beperkingen van de tijd gelukkig
konden zijn. De mensen van toen bouwden en vormden niet alleen ons dorp, ze
zijn ook een voorbeeld voor de maatschappij van nu.”
De talloze leuke anekdotes, geschiedkundige weetjes zijn voor iedereen interessant om te lezen. Maar het zijn juiste
de kleine dingen van alledag, die de
sfeer van weleer oproepen: dat het
paard met kar vanzelf stopt bij het café,
dat een meisje een hele dag gaat werken voor een boterham met ham, dat
een jongen zijn eerste winterjas krijgt als
hij 18 is en dat een inwonende tante de
broek aan heeft.
Maar er komen ook serieuzere zaken
aan bod, zoals de bominslag in 1942, de
armoede in grote gezinnen en de ontberingen van de tijd.

Ben: “Het is een heel project geworden,
we zijn precies een jaar geleden begonnen met de plannen. In de periode van
januari tot augustus (met handhaving
van Coronaregels) zijn we bij mensen op
bezoek gegaan.
We gingen op pad, vol verwachting, met
pen, camera, humor en wat lekkers voor
bij de koffie.
Het was een uitdaging, heel interessant
en leerzaam om te doen. Een uitdaging
voor mij om de ‘iets’ oudere garde op
een natuurlijke manier in beeld te brengen zonder dat ze zich ongemakkelijk
voelden of hun te laten poseren.
Elk bezoek was verrassend, vaak indrukwekkend, met een lach, maar soms
ook met een traan”.

Het belooft door de vlot geschreven
tekst een boek met een glimlach te worden.
De eerste reacties zijn enthousiast: “Kan
niet stoppen met lezen.” “Chapeau, het
boek geeft een goed overzicht van de
historie”, of “Door de verhalen wordt het
dorp voor mij nog kleurrijker.”
Het wordt dus:
“genieten, met dorpsgenoten.”

Het boek wordt ca 160 pagina’s dik en is
te bestellen via ingrid@meditrain.nl en
www.sinthubertuskunstcentrum.nl

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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IVN Spau-Beek
Presentatie IVN Spau-Beek:

De wondere dierenwereld
van Namibië en Botswana
Deze lezing wordt gegeven door Leon Heemels van het IVN
Spau-Beek.
De wondere dierenwereld van Namibië en Botswana is een
ongelofelijke ervaring.

Met deze presentatie krijg je een indruk van het bijzondere
landschap, de flora en fauna die je kunt verwachten in deze
schitterende landen.
De tour brengt je langs het hoogste duin ter wereld, in de
bekende Sossusvlei met de oneindige, okergele duinen met
één van ’s werelds wonderbaarlijkste vergezichten.
De vrouwelijke vormen kunnen tot wel 300 meter komen.
Geologen zeggen dat deze woestijn de oudste in de wereld
kan zijn. Een impressie van onverwacht leven in de woestijn,
de z.g. 'living desert'.

Ook hebben het bezoek aan Etosha National Park, de
Mahango Game Reserve, Chobe National Park, het meest
wildrijke park in Botswana met een savannelandschap afgewisseld door bossen en de Okavanga Delta, een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Het betreft een persoonlijk reisverslag.
In het MFC worden de Corona-regels gehanteerd. Verplicht
inschrijven, max. 30 personen, mondkapje bij binnenkomst
en vertrek, 1,5 m enz.
Aanmelden via info@ivnspaubeek.nl
Waar : MFC, Musschenberg 101, 6176 BE Spaubeek
Datum : 15 november 2020
Tijd
: 10.00 - 12.00 uur
16

Het Visuele Leersysteem ,
“Ooit heb ik een boek uit de bibliotheek gehaald over
beelddenken. Het stond bij de afdeling ‘leerstoornissen’.
Nou vraag ik je? Beelddenken is geen leerstoornis, het is
een kwaliteit.”
Aan het woord is Roland Willems van Groeien&Bloeien,
praktijk voor het Visuele Leersysteem, gevestigd te
Spaubeek. Roland is zelf een beelddenker, een hoogsensitieve, hoogbegaafde beelddenker zelfs. Dat realiseerde
hij zich zo’n zes jaar geleden toen hij voor de zoveelste
keer vastliep in zijn werk als leerkracht. “Het reguliere
onderwijs kraste en piepte voor mij aan alle kanten. Het
systeem paste niet meer met wat ik dacht en wilde doen,
kinderen helpen en in hun kracht zetten. Ik ervoer het
onderwijs als een afreken-systeem, vaak gebaseerd op
CITO-gegevens, waarbij
gekeken wordt wat kinderen
níet kennen en kunnen.
Behalen kinderen de norm
niet of komen ze ver boven de
norm uit, is het opeens een
zorgenkind. Ik zag bange en
gefrustreerde kinderen en
ouders als het weer tijd was
voor de halfjaarlijkse CITOtoetsen. Er moest geoefend worden voor de toetsen, extra
huiswerk gemaakt worden om toch maar tot een
A- of B-score te komen. Laat staan alle acties die gedaan
werden om een fantastische eindtoets te kunnen halen,
want daar hangt voor een groot deel de toekomstige
schoolkeuze van het middelbaar onderwijs van af.
Wat een ellende.”
Van de een op de andere dag besloot Roland dat het
genoeg was geweest. Hij wilde zichzelf geen geweld meer
aandoen, stopte als leerkracht en bouwde zijn praktijk
voor het Visuele Leersysteem op. Hij studeerde in Alkmaar
voor “Expert Beelddenken” bij Marion van de Coolwijk
van ‘Instituut Kind in Beeld’, de beelddenkautoriteit in
Nederland en ziet gelukkige kinderen en hun ouders in zijn
praktijk bij een geslaagde begeleiding.
“Beelddenkers zijn mensen die van nature zeer snel kunnen denken, en ja, meestal in beelden. Zij denken zestien
keer sneller dan een talige denker. Voorts kunnen zij heel
goed driedimensionaal denken, zijn ze zeer creatief,
kunnen gemakkelijk oplossingen bedenken, zijn inventief,
hebben een brede belangstelling, zijn empathisch, kunnen
goed organiseren en leiding geven en zijn echte doorzetters. Maar beelddenkers ervaren ook de mindere kant: ze
voelen zich vaak anders, waardoor ze faalangstig kunnen
worden. Ze leren op een divergente manier: eerst het geheel en dan naar
de delen, terwijl
het onderwijs
convergente instructie geeft:
leren vanuit de
delen die samengevoegd worden
tot één geheel.
Dat begint al in
groep 3.
De beelddenker
leert bijvoorbeeld
het woord
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m , beelddenken
-boom-. Voor de
juf één seconde
verder is heeft de
beelddenker in
gedachten al
zesendertig bomen gezien: appelboom, perenboom, eikenboom, beukenboom, kerstboom, piek, kerstbal, stalletje,
kerstdiner, sneeuw, … Een beelddenker kan ook ontzettend
snel associëren en zijn gedachten kunnen alle kanten
opschieten. Daardoor lijkt hij ongeconcentreerd, maar is dat
zeker niet. Hij moet ook het gehele woord in één keer tot zich
nemen, terwijl de meeste leesmethoden analytisch van aard
zijn: de klanken en de tekens worden uiteen gehaald en
daarna weer samengevoegd: -b- (bu), -oo- (oooooo) en -m(mmmmmm).”
Al uitleggend maakt Roland zogenaamde hak- en plakbewegingen met zijn gevouwen handen, iedere letter en klank afzonderlijk duidelijk benoemend. “Logisch dat een jong kind
hier moeite mee heeft als het anders in elkaar zit. Het weet
niet beter en vaak kan het de eerste weken van groep drie
nog best goed mee; het kan zich goed verschuilen. De meeste problemen (let wel: er zijn ook beelddenkers die geen of
weinig problematiek ervaren) ontstaan bij de overgang naar
het voortgezet lezen, bij de overgang van groep 3 naar groep
4. Er ontstaan dan moeilijkheden bij spelling (want onthoud al
die woorden maar eens visueel), bij rekenen (automatiseringsproblematiek) en begrijpend lezen (beelddenkers nemen de
tekst vaak letterlijk en/of begrijpen de vraagstelling niet of anders). Soms lukt het wel en soms ook niet. Het zijn kinderen
met zeer wisselende resultaten, zonder dat er een verklaring
voor te vinden is. Behalve voor een leerkracht die bekend is
met beelddenken natuurlijk!”

Even voordat Roland stopte als leerkracht viel voor hem het
kwartje. In de zomervakantie las hij het boek ‘Beelddenken en
begripsdenken, een wereld van verschil’ en vielen alle puzzelstukjes opeens op hun plaats. Roland was een beelddenker.
Nu kon hij verklaren waarom hij vaker burn-out was geraakt,
waarom hij iedere keer, na vijf á zes jaar, van school gewisseld was (“Ik was uitgeleerd op die school en wilde meer en
meer kennis en ervaring opdoen, dus ging ik weer verder kijken”), waarom hij studie na studie en workshop na workshop
deed. “Mijn grootste drijfveer om te stoppen met school en
me volledig te richten op mijn praktijk is dat ik kinderen wil
laten zien dat ze met de juiste aanpak, de juiste instructie, tot
hele goede resultaten kunnen komen. Het onderwijs richt zich
niet op de pakweg vijf procent beelddenkers, maar op het

gros van de leerlingen. Onderwijs in Nederland wordt voornamelijk auditief gegeven: kinderen moeten LUISTEREN als de
leerkracht uitlegt, terwijl beelddenkers willen ZIEN en vaak
ook VOELEN. In mijn praktijk leer ik kinderen hoe ze hun
leerstof om kunnen zetten naar het visuele, meer beeldend.
Via de Leren Leren-methode gaan we in op het leren van
spelling, tafels en deeltafels, begrijpend lezen en leren
kinderen visuele technieken. Omdat ik vaak te maken heb met
faalangstige kinderen (ze zijn tenslotte niet voor niets vastgelopen in het onderwijs) maak
ik ook gebruik van mindfulness.
Er wordt een verschil gemaakt
tussen leerlingen tot twaalf jaar,
waarbij een begeleiding acht sessies omvat, en leerlingen van
boven de twaalf jaar, waarbij vijf
sessies gegeven worden tot zelfs
een begeleiding van één
volledige dag. Ik probeer wat dat
betreft maatwerk te leveren voor
ieder individueel kind.”
Om te weten te komen of een
kind een beelddenker is neemt Roland het zogenaamde
‘Wereldspel’ af. Dat is een nonverbaal instrument waarbij een
kind in ongeveer twintig minuten met maximaal honderdzestig elementen(huizen, torens, auto’s, bomen, wilde en tamme
dieren, hekken, e.d.), volgens eigen inzicht en met een eigen
verhaal, een dorp mag bouwen Op de manier hoe het kind
het dorp bouwt kan geanalyseerd worden of een kind
beelddenker is, al vergt dat natuurlijk studie en ervaring.
Tevens kunnen uit het Wereldspel pedagogische en sociaalemotionele aspecten gefilterd worden.
Eigenlijk is er veel en veel meer over het Visuele Leersysteem
te vertellen. Meer dan in dit artikel geschreven kan worden.
Meer omdat Roland nog steeds studerende is om de
verschillen, maar meer nog de verbinding te zoeken met
hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit, daar hij meer en meer
kinderen mag begeleiden die deze drie aspecten verenigen.
“Dat maakt het voor mij extra boeiend; ik ben zelf ook die
hoogsensitieve, hoogbegaafde beelddenker en voel goed de
worsteling aan die mijn leerlingen doormaken. Ik heb dat ook
moeten doen en doe dat nog dagelijks. En elke dag ervaar ik
hoe moeilijk dat is, maar ook hoe heerlijk. Dat laatste wil ik
mijn leerlingen (en hun ouders) graag meegeven.”
Nieuwsgierig geworden of behoefte aan meer informatie?
Kijk dan op de site van Groeien&Bloeien, of maak een
afspraak via 06-48258151.
De praktijk is gevestigd aan de Dorpstraat 19 in Spaubeek.
Christy
17
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Let op: zaterdag 7 en zondag 8 november
POP-UP MARKT HARAMBEE in Catsop

En natuurlijk veranderen de coronamaatregelen continu, dus check kort voor
het weekend onze facebookpagina!
Volg ons, koop onze favorieten en help ons.
Harambee gebruikt Facebook en Instagram
om kopers te vinden en dus inkomsten op te
krikken, dus like en volg deze pagina’s.
En mocht je net aan het ontspullen zijn, geen probleem,
een donatie aan Harambee blijft ook altijd welkom, ons
rekeningnummer is NL08 RABO 011 4564 574.

Stichting Harambee helpt jongeren in Kenia om
hun beroepsopleiding af te maken door bij te
dragen in de schoolkosten. Het woord
Harambee betekent letterlijk ‘samen vooruit
duwen’ in het Kiswahili. Door samen te werken
en elkaar te helpen kom je vooruit.
VERKOOPPUNTEN
In de vorige Nuutsbaeker heb je kunnen lezen
over nieuwe verkoopwegen. Op dit moment
kun je onze mooie handgemaakte spullen kopen bij: Sjieke
Kraom en Sjeunkes in Beek én Kadoshop Aelse en Leim
& Zwa in Elsloo. Prachtige keukenschorten (of een set mét
pannenlappen en ovenwant), tassen, vlaggenlijnen, kussens,
mondkapjes, dierenknuffels, gemaakt door vlijtige Zuid Limburgse
vrijwilligershanden met de mooiste
en kleurigste stoffen, met
Afrikaanse motieven.
Pop-up markt in de buitenlucht
En, wat heel leuk is, in het weekend van 7 en 8 november is er een
pop-up-markt in Catsop. Daar kun
je alle spullen van Harambee
kopen, ook de spullen die we in
voorraad hebben en dit jaar níet
op festivalletjes en markten hebben kunnen verkopen. Leuk én
handig, om voor de decemberfeestdagen leuke cadeaus met
een goed verhaal te kopen, cadeaus voor heel jong én heel wat
ouder. De pop-up markt is in de
buitenlucht, onder de carport, via
de oprit náást Kempken 26 in
Catsop (Elsloo), coronaproof dus.

T
18

DE SITUATIE IN KENIA
We weten niet hoe de situatie is op het moment dat u dit leest
en hebben contact met Kenia, ook daar is de situatie ernstig.
Alle Harambee studenten zijn sinds 17 maart thuis. Iedereen
begint in het nieuwe schooljaar (1 januari 2021) opnieuw.
Onze studenten ontvangen wekelijks lessen op hun telefoon.
Het betaalde schoolgeld is al in schoolfinanciën gestoken.
Restitutie is onmogelijk. Er is geen geld over om op een andere manier aan onze studenten te besteden. In mei heeft het
Harambee-bestuur nog gezinspeeld op het zorgen voor eten,
terwijl de studenten thuis zijn (€ 50 per maand). De
Harambee bestuursleden in Kenia proberen de kinderen te
helpen, maar de meesten hebben zelf geen loon meer. Ze lijden honger, net als de kinderen. Een heel zorgelijke situatie.
In Afrika is school meer dan alleen onderwijs. Dit geldt zeker
voor achtergestelde gebieden. In het nieuws lazen we dat er
meisjes zijn die nu niet meer naar school kunnen gaan, zwanger raken of uitgehuwelijkt worden. En deze meisjes zullen
nooit terugkeren in de schoolbanken.
Ondanks deze zorgelijke situatie in Kenia laten we het er hier
niet bij zitten. We gaan door met geld inzamelen, zeker voor
het moment dat leerlingen weer naar school kunnen gaan.
Harambee blijft zich inzetten, is het niet voor nu, dan wel voor
de toekomst.
Wil je meer weten, neem dan contact op: harambee@live.nl
of 06-20833587, of kijk op onze website of facebookpagina.

046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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TUSSENDOORTJE
Oplossing oktober: Afslanktips, daar ben je vet mee.
Probeer eens het VDHM (vreet de helft minder) dieet.
Vul van de artiest/groep de gevraagde letter in. (Bekijk vooral de geweldige clips op You Tube).
De zin die u krijgt is van een megahit uit 1978. Stuur de zin, de titel van de megahit en de
uitvoerende artiest naar Nuutsbaeker@gmail.com
Thema: Memory Lane: The seventies. Wie zong wat? Bij een groep mag u “The” weglaten.
1.
2.
3.
4.

1973: The Jean Genie. 8ste
1973: Go like Elijah. 11de
1977: Hotel California. 4de
1971: Nothing Rhymed . 11de

5.

1972: You’re so vain. 7de

6.
7.
8.
9.

1974: Jolene. 8ste
1979: This is my life. 12de
1975: Tiger Feet. 1ste
1974: You’re the First, the Last, My Everything.
10de
10. 1976: Disco Inferno 5de
11. 1974: Waterloo. 3de
12. 1972: Walk on the wild side. 6de
13. 1974: I shot the sheriff. 2de
14.
15.
16.
17.
18.

2

3

4

25

26

27

28

5

29

6

39

31

1970: Bridge over troubled water. 18de
1972 Is this the way to Amarillo. 11de
1971: One way wind. 3de
1974: Sugar Baby Love. 6de
1974: Het Dorp. 11de
1971: American Pie. 7de

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1976: More than a feeling. 4de
1973: Crocodile Rock.
8ste
1970: Lola. 2de
1972: Down by the lazy river. 5ste
1977: How deep is your love. 4de
1977: Go your own way. 11de
1974: Seasons in the sun. 10de

32. 1975: Ding-a-dong. 6de
33. 1973: Killing me softly with his song . 8ste

1976: Living next door to Alice 6de
1978: You’re the greatest lover. 3de
1978: Ma Baker. 4de
1976: Heaven must be missing an angel. 5de
1970: Du. 11de

1

19.
20.
21.
22.
23.
24.

34. 1972: Song song Blue. 6de
35. 1975: Mississippi. 8ste

7

8

9

32

33

48

49

10

50

11

12

34

35

51

52

13

53

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

1971: Manuela. 8ste
1971: The talk of all the USA. 14de
1978: YMCA. 8ste
1979: One way ticket. 4de
1976: You’ll never walk alone. 7de
1977: We are the champions. 5de
1971: Take me home, Country Roads. 9de
1973: The free electric band. 13de

44.
45.
46.
47.

1973: Roll over, lay down. 9de
1972: Ben. 14de
1975: Rhinestone Cowboy. 12de
1971: In the summertime. 10de

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

1978: Copacabana. 5de
1979: Born to be alive. 9de
1972: Kung fu fighting. 11de
1972: Wig Wam Bam. 5de
1974: The night Chicago died. 9de
1973: Radar Love 10de
1970: Rose Garden 7de
1977: Yes sir, I can boogie 7de
1973: Piano Man 5de

14

15

16

17

18

36

37

38

39

40

41

54

55

56

19

42

43

20

21

22

23

24

44

45

46

47

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
19
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De foute foto van Loe

Oplossing van de oktober editie:
Wat ontbreekt: De mast die aan de rechterkant van de foto
boven de huizen uitsteekt.
Correcte inzenders:
Mia Drummen, Crit Meijers, Rezie van Geneijgen, Jose Jansen, Jo Nijsten, Wim Dormans,
Alissa Thomassen, Fleur en Iris van Oppen, Jo Cox, Hub Schrouff,
Netty van den Molengraaf, Harrie Verboort, Ger Cruts, Marianne Schwachöfer,
Marianne Puts, Wim Kempener, Bert van Beek en Ronny Motké.

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

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

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

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl
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Like ons op

www.electrolemmens.nl
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Evenementenrooster
2020/2021
Evenementen onder voorbehoud i.v.m. het coronavirus

13 december Openstelling Elsmuseum van 13.00 tot 17.00 uur
16 december Kinder knutsel activiteit: Kerstmis vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.

2 t/m 5 nov.

Vervallen: Winterkleding beurs door het Damescomité Fanfare St. Caecilia
Spaubeek in het MFC in Spaubeek

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie of via Facebook.
20 december Vriendenviering Sint-Hubertuskerk, 9.30 uur, Emotion, Elsloo

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

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.
25 november KVG Beek: Frankrijk van Noord naar Zuid door Guus Reinartz. Aanvang

2021:
28 januari

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

25 februari

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

25 maart

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

29 april

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

8 mei

Belcanto concert met Italiaanse aria's door Carla Maffioletti en

19.30 uur in Woonzorgcentrum St. Franciscus. Voor iedereen toegankelijk.
26 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
3 december

Jutta Böhnert, om 14.30 uur Sint-Hubertuskerk (nadere details volgen).
27 mei

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

Vivantes Franciscus 19.00 uur

24 juni

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

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

30 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

Aanvang 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie of via Facebook.

28 oktober

5 december

Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek

25 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus

Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

5 december

Bakdag in Bakkes Oude Pastorie, van 11.00 tot 15.00 uur

19.00 uur

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?
WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE
ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG,
ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOONPRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.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 alleen
op afspraak te bezoeken.

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/gembeek
Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

De afspraken kunnen gepland worden op maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 12.30 uur én de woensdagmiddag van 14.00
tot 19.00 uur.
Afspraken kunnen gemaakt worden via de www.gemeentebeek.nl
onder het kopje ‘afspraak maken’. Lukt dat niet, kan er ook
telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Gemeente Beek presenteert opnieuw
sluitende begroting
Het college van burgemeester en wethouders legt de Beekse gemeenteraad wederom een sluitende
begroting voor. Beek heeft, net als alle andere Nederlandse gemeenten, forse financiële uitdagingen
maar bezuinigt het komende jaar niet. Beek investeert in haar dienstverlening en ontziet haar
inwoners en ondernemers door de woonlasten niet te verzwaren.
Om de begroting sluitend te krijgen maakt het college
andere keuzes. Zo worden lopende projecten sneller
uitgevoerd en worden gelden die bestemd waren voor de
strategische investeringsagenda gebruikt om tegenvallers
op te vangen.
Prestatie van formaat
Door het treffen van technische maatregelen zorgt Beek
voor een sluitend meerjarenperspectief, waarbij alleen in
2021 eenmalig een beroep wordt gedaan op de algemene
reserve van 293.200 euro. “En dat mag, gezien de algehele verslechtering van de gemeentefinanciën, als een
prestatie van formaat worden gezien”, zegt wethouder
Ralph Diederen (financiën).

Volgens de wethouder profiteert Beek van reserves die in
betere tijden zijn opgebouwd. “Door die gelden eenmalig in
te zetten, is het niet nodig om in deze coronatijd hard te
bezuinigen. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen
hebben het namelijk al zwaar genoeg. Ik ben er dan ook
bijzonder trots op dat we onze woonlasten laag kunnen
houden en niet op onze zorg, inkomensondersteuning,
verenigingen en cultuur hoeven te korten.”
Daarnaast gaat Beek lopende projecten zoals de BMV
Spaubeek, Keutelbeek en de Markt in Beek sneller
uitvoeren. En ook de dienstverlening wordt verbeterd
waardoor bijvoorbeeld aanvragen van een vergunning
sneller en makkelijker wordt.”
Zwaard van Damocles
Wat de Gemeente Beek nog
wel als een zwaard van
Damocles boven het hoofd
hangt, en waarmee in de
begroting geen rekening is
gehouden, is de herverdeling
van het gemeentefonds.
Die wordt pas eind 2020
bekend gemaakt.
De gemeenteraad debatteert
op 12 november over de
begroting 2021-2024.
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Chung Kun Yang benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
De heer Chung Kun Yang uit Beek
werd op donderdag 1 oktober jl.
tijdens de viering van het maanfeest
van de Algemene Chinese
Vereniging Limburg benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij ontving het lintje uit handen van
burgemeester Christine van
Basten-Boddin. De heer Chung
krijgt de Koninklijke Onderscheiding
voor zijn maatschappelijke verdiensten, in het bijzonder voor zijn inzet
voor de integratie van de ChineesLimburgse gemeenschap.

Burgemeester Van Basten-Boddin: ‘De heer Chung is een
ware ambassadeur voor de Nederlands-Chinese gemeenschap in Limburg. Hij streeft ernaar de Chinezen in Nederland
een stem te geven, hen te binden en een bijdrage te leveren
aan de Nederlandse maatschappij.’
De heer Chung is ruim dertig jaar verbonden aan de Algemene
Chinese Vereniging Limburg, eerst als lid en sinds 1991 als
vicevoorzitter. Daarnaast is de heer Chung één van de grondleggers geweest van de Chinese school Ho-Nam. In de rol
van vicevoorzitter heeft hij zich 15 jaar lang ingezet voor de

school. Zo hebben Nederlandse Chinese kinderen de kans
gekregen om naast het reguliere onderwijs ook les in de
Chinese taal te krijgen en om kennis te maken met de
Chinese cultuur.
Daarnaast is de heer Chung als lid en adviseur betrokken bij
de Chinese Ouderen Vereniging Limburg en ondersteunt hij
veel liefdadigheids- en vrijwilligerswerk. De heer Chung heeft
zich geruime tijd op een bijzondere, creatieve en maatschappelijk betrokken wijze, belangeloos verdienstelijk gemaakt
voor onze samenleving.

Wethouder Hub Hodzelmans legt
werk tijdelijk neer
Wethouder Hub Hodzelmans heeft medio oktober zijn werk
tijdelijk neergelegd. Wethouder Hodzelmans heeft al enige
tijd last van hartritmestoornissen waarvoor een medische
ingreep noodzakelijk is. Hoelang de wethouder afwezig is,
is afhankelijk van zijn herstel.

De werkzaamheden van Hodzelmans, die onder meer Grote projecten,
Brede watertaken en Bedrijfsvoering in zijn portefeuille heeft, worden
waargenomen door wethouder Ralph Diederen. De gemeente Beek
wenst haar wethouder beterschap en een spoedig herstel toe.
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Basisschool Neerbeek krijgt bieb op school
De basisschool in Neerbeek krijgt een bibliotheek op school. Dat heeft het college van burgemeester en
wethouders besloten naar aanleiding van een motie die vorig jaar november door de gemeenteraad
werd aangenomen. De bieb, die in samenwerking met De Domijnen tot stand komt, kan zo snel als
mogelijk worden ingericht.
Neerbeek was de enige basisschool in Beek die nog niet over een
bieb op school beschikte. De school had daartoe, in tegenstelling
tot de andere basisscholen, ook nog geen verzoek ingediend bij de
gemeente. Dat verzoek kwam er alsnog en in de gemeentelijke begroting werd dekking gezocht en gevonden voor de benodigde
middelen, € 8.000 per jaar.
Wethouder Thijs van Es: “Ik kijk ernaar uit om de bieb in Neerbeek
binnenkort te mogen openen. Dit is fantastisch nieuws voor de
school, want een bieb op school is een enorme verrijking voor het
onderwijs. Het is bewezen dat een bibliotheek binnen de schoolmuren bijdraagt aan het voorkomen en wegwerken van taalachterstanden. Daarnaast kunnen de boeken ook worden gebruikt voor
de lessen. En bovendien draagt een goed boek ook gewoon bij
aan de fantasieontwikkeling en creativiteit van kinderen.
Ik feliciteer de school van harte met deze nieuwe aanwinst!”

Vidar nieuwe naam van Participatiebedrijf Westelijke
Mijnstreek
Aangenaam kennis te maken: Vidar is de nieuwe naam van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Onder het motto ‘Werk voorop, kansen voor iedereen’ is Vidar ervan overtuigd dat iedereen aan
de slag kan, wat je mogelijkheden ook zijn.
Eén aanspreekpunt
Het Participatiebedrijf bestaat uit de sociale diensten van de
gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein, Vixia, het Participatiehuis en WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek.
Gezamenlijk gaan zij verder onder de naam Vidar: één
aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven.
Vidar ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun ontwikkeling, het vinden van een
nieuwe baan, het aanvullen van hun inkomen of het
verstrekken van een uitkering op grond van de Participatiewet. Werk kan een betaalde of gesubsidieerde
baan zijn, maar ook beschut werk, vrijwilligerswerk
en mantelzorg behoren tot de mogelijkheden. Voor
werkgevers biedt Vidar een divers bestand van werkzoekenden en mogelijkheden om werkzaamheden
uit te besteden op het gebied van montage,
assemblage, verpakken en ompakken.
Bij Vidar werken 1000 medewerkers, waarvan ruim
800 mensen werkzaam zijn in een leerwerktraject of
beschutte werkplek. De organisatie ondersteunt
ruim 3.000 huishoudens in de regio bij werk en
inkomen.
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Kracht ontwikkelen
Vidar is een Noorse god, ook wel de ‘stille god’ genoemd, die
volgens de legende een van de sterkste goden was. Vidar is
een stille kracht, die in iedereen aanwezig is. Vidar steunt
mensen om deze kracht aan te spreken.
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Kwijtschelding huur voor Beekse maatschappelijke en
culturele verenigingen
Maatschappelijke en culturele verenigingen in Beek hoeven voor de maanden medio maart, april en mei
geen huur aan de gemeente te betalen voor hun accommodaties. Het college van burgemeester en
wethouders voert hiermee de motie ‘Steun aan cultuur veur Baek’ uit die in de raadsvergadering van juli
werd aangenomen.
Sportverenigingen werden via een landelijke ‘corona-regeling‘
gecompenseerd voor de huur van hun accommodaties.
De raad verzocht de verantwoordelijk wethouders Thijs van
Es en Hub Hodzelmans om gelijk aan deze regeling te onderzoeken of huurcompensatie ook mogelijk is voor maatschap-

pelijke en culturele verenigingen in Beek.
Het college heeft besloten de huur voor de periode 15 maart
tot en met 31 mei volledig te compenseren. Daarmee is een
bedrag van ruim 5000 euro gemoeid.

Mantelzorgers: jullie zijn onmisbaar!
Ieder jaar staan in Beek zo’n 500 mantelzorgers belangeloos voor een ander klaar. Normaliter
organiseert het Steunpunt Mantelzorg tijdens de Dag van de Mantelzorger een gezellige middag
voor al die bijzondere helpers. Helaas gooit corona dit jaar roet in het eten.

Maar omdat we onze mantelzorgers toch
in de bloemetjes willen zetten, nemen we
dat dit jaar dan maar letterlijk. Iedere bij
het steunpunt bekende mantelzorger
krijgt een waardebon van 12,50 euro
thuisgestuurd waarmee hij of zij bij een
van de vijf deelnemende bloemenwinkels een boeketje kan uitzoeken.
Deze actie wordt mede door de
bloemenwinkels mogelijk gemaakt.
Wethouder Thijs van Es: “Mantelzorg
is onmisbaar en als gemeente is het
belangrijk dat we mantelzorgers
waarderen en eren. Daarom zetten we
hen, ondanks dat we de ‘Dag van de
Mantelzorger’ niet kunnen vieren, toch
in het zonnetje.”

De bloemenbon kan tot en met
15 december 2020 worden ingeleverd bij:
•
•
•
•
•

Randy’s Bloemen - Wethouder Sangersstraat 143, Beek (Makado)
Arte des Flores - Op Den Hoogen Boom 48, Genhout (Beek)
Glenn Gespecialiseerde bloemsierkunst - Hobbelrade 2, Spaubeek
Hendriks Eigentijds Thuis - Markt 60B, Beek
Bloemenboutique Monique - Wethouder Sangersstraat 41, Beek (Makado)

Doet u mantelzorg en heeft u geen mantelzorgbon ontvangen? Neem dan contact op met Astrid Vermeulen via 046-4575700 of
per e-mail astrid.vermeulen@piw.nl
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Mantelzorg komt op je pad
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger
of je hebt hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier
niet zomaar mee stoppen omdat ze dit uit liefde voor elkaar doen en omdat het voor de meeste mensen
vanzelfsprekend is. Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe
sociale omgeving.
verzorgt in samenwerking met de
gemeente waarderingsregelingen. Zo mag
elke mantelzorger een jaarlijkse waardering aanvragen en worden de mantelzorgers rond de landelijke “Dag van de
Mantelzorg” in november op een steeds
andere wijze in het zonnetje gezet.
Helaas hebben we de themabijeenkomsten door de coronamaatregelen de
afgelopen maanden moeten annuleren
en hopen wij snel weer fysiek samen te
kunnen komen als de richtlijnen dat
toelaten. Maar schroom niet om contact
met ons op te nemen als u behoefte
heeft aan informatie.

Zorg jij voor een ander of maak je deel uit van een gezin waar
extra zorg nodig is, neem dan eens contact op met Steunpunt
Mantelzorg Westelijke Mijnstreek in Beek. Het Steunpunt
biedt informatie en advies over mantelzorg, geeft emotionele
ondersteuning, organiseert informatiebijeenkomsten en

Wilt u meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg, heeft u vragen over uw
mantelzorgtaken of heeft u gewoon behoefte aan een luisterend oor, dan neem
gerust contact op met: Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn. Telefoon: 046-4575700. E-mail: astrid.vermeulen@piw.nl
of bekijk onze website en schrijf u in als mantelzorger via
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
DEEL JE ZORGEN!

De wijkbus rijdt tijdelijk niet vanwege coronamaatregelen
Wijkagenten Terence Oey en Joyce Saive zijn de afgelopen maanden regelmatig op pad geweest met de
wijkbus. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen wordt er door de Politie Westelijke Mijnstreek
voorlopig geen wijkbus ingezet in de
gemeente Beek.
Contact opnemen
Heeft u een vraag aan de wijkagent, wilt u iets
melden of uw zorgen delen?
Bel dan naar 0900-8844 of ga naar
www.politie.nl > mijn buurt > wijkagenten > Beek
en vul het contact-formulier in.
Wijkverdeling
Joyce Saive: Beek-Oost en Neerbeek
Terence Oey: Beek-West, Spaubeek, Genhout,
Kelmond, Maastricht-Airport.
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Opbouwwerkers stellen zich voor:
‘Maak uw Beekse dromen waar, samen met ons’

Wij zijn Miranda, Lonneke, Kjel en Johan en werken als opbouwwerkers in de gemeente Beek. We ondersteunen inwoners die
hun ideeën willen realiseren. Dit kunnen ideeën zijn voor de straat waarin u woont, uw buurt, uw dorp of voor een bepaalde
groep mensen, zoals kinderen of senioren. Het uitgangspunt dat we hierbij hanteren is dat uw idee bijdraagt aan een verbetering van uw leefomgeving.
Als opbouwwerkers helpen wij u bij het bouwen aan een betere samenleving. Maar ook als er iets vervelends gebeurt in de wijk
zoeken we samen met u naar een oplossing. We zijn de verbindende schakel tussen inwoners, (vrijwilligers-)organisaties en
professionals. Wij nemen deel aan het wijkteam van de gemeente en werken samen met vrijwilligers, gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties aan verbetering van de leefbaarheid en de zorg voor elkaar.
Zo ondersteunen we onder meer:
- De vrijwilligersactiviteiten van HOME, Stegen 35 in Beek.
- De bewonersactiviteiten van het WOP de Carmel
- Enkele sociale projecten van BIG (burgerinitiatiefgroep) van Genhout voor GeK.
- De inwoners van Spaubeek bij het invulling geven aan activiteiten in aanloop naar de opening van de nieuwe (BMV) Brede
Maatschappelijke Voorziening.
We hopen u snel te zien om samen met u te werken aan een mooier, socialer, veiliger gemeente Beek.
Miranda Brangers (Beek). E-mail: miranda.brangers@piw.nl, telefoon: 06 - 10 03 61 53
Lonneke Meijers (Beek, Genhout). E-mail: lonneke.meijers@piw.nl, telefoon: 06 – 36 50 22 74
Kjel Hurkens (Beek, Neerbeek). E-mail: kjel.hurkens@piw.nl, telefoon: 06 – 53 55 16 06
Johan Cortooms (Spaubeek, Geverik, Kelmond, MAA). E-mail: johan.cortooms@piw.nl, telefoon: 06 – 51 02 36 46

Joop Crucq benoemd tot algemeen
directeur / gemeentesecretaris
Gemeente Beek
Joop Crucq treedt per 1 januari 2021 in dienst bij de Gemeente Beek als
algemeen directeur / gemeentesecretaris. Hij volgt hiermee Ron de Louw
op die op 1 december 2020 met pensioen gaat.
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