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11 dec. 2020 week   1 - 2021 (4 t/m 9 januari)
10 jan. 2021 week   5 - 2021 (1 t/m 6 februari)
7 febr. 2021 week   9 - 2021 (1 t/m 6 maart)
14 mrt. 2021 week 14 - 2021 (5 t/m 10 april)
18 apr. 2021 week 19 - 2021 (10 t/m 14 mei)
16 mei 2021 week 23 - 2021 (7 t/m 12 juni)
13 juni 2021 week 27 - 2021 (5 juni t/m 10 juli)
15 aug. 2021 week 36 - 2021 (6 t/m 11 september)
12 sept. 2021 week 40 - 2021 (4 t/m 9 oktober)
17 okt. 2021 week 45 - 2021 (3 t/m 13 novemer)
14 nov. 2021 week 49 - 2021 (6 t/m 11 december)
19 dec. 2021 week   2 - 2022 (10 t/m 15 januari)

Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

Meesterslager gespecialiseerd in: 
BARBECUE, BUFFETTEN,

BELEGDE BROODJES, MAALTIJDEN 

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

Eindelijk, het is december…

Deze zin heeft dit jaar een behoorlijke dubbele betekenis.
Voor de fanatieke sint- en kerstaanhangers, maar ook voor
de “ik ben 2020 zo ontzettend moe” aanhangers. (En ik denk
dat die laatste categorie zwaar in de meerderheid is).
Hoe dan ook, 2020 is bijna voorbij. We gaan er niet uit met
een knal, maar wel met een flinke dosis hoop. 
Hoop op een 2021 zonder die belachelijke stukjes stof op ons 
gezicht, die “als blikken konden doden” in onze ogen, openlijk weer eens 
durven te niezen, te hoesten, te schaterlachen. Een gezellig praatje maken
terwijl we naast elkaar staan en niet 1 kilometer van elkaar vandaan. 
Geen gedoe met winkelwagentjes, pakketjes die op je stoep staan terwijl de
postbode op afstand “post” schreeuwt, luidkeels liedjes mee kwelen in de
kerk, het koor, op festivals. Met andere woorden, hoop op een normaal leven
en dat betekent feestjes, knuffelen, handjes schudden, ongegeneerd fun 
shoppen etc. 
Enfin, u begrijpt wat ik bedoel. We zijn er nog niet, maar we hebben hoop.

Het is echter nog geen 2021, we zitten nog in december. 
Lichtpunt is wel de Nuutsbaeker die u nu in handen heeft. Eindelijk weer eens
een lekker, dik exemplaar vol mooie artikelen voor urenlang leesplezier. 
In tegenstelling tot andere maanden staat de Gemeente info deze keer
in het midden vanwege de begroting 2021. Ook in dit exemplaar de
laatste foute foto en het tussendoortje van 2020. 
Volgende maand maken we de winnaars bekend. 

Rest mij u, namens de redactie en het stichtingsbestuur van de
Nuutsbaeker-familie, een 100% coronavrij, 
maar vooral gezond 2021 toe te wensen. 

Wij zien elkaar volgend jaar. 
Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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Lieve mensen,

Als Lichtkoningin en Hofdames is het pas fijn,
Als we onder de mensen kunnen zijn.
Daarom nu een klein gebaar,
Maar wel op afstand van elkaar.

Door Covid-19,
Kunnen mensen elkaar minder zien.
Er is in deze moeilijke tijd,
Ook veel verdriet en eenzaamheid.

Daarom van ons, een lief woordje tot jullie gericht,
Middels dit gedicht.
Laten we voor jullie allen een LICHTPUNTJE zijn,
Maakt niet uit groot of klein.

Geef ieder mens een beetje hoop en moed,
Zo’n LICHTJE doet iedereen goed.
Laten we lief voor elkaar zijn,
In deze tijd verlicht dat de pijn.

Geef warmte aan de mensen bij een groot gemis,
Zo’n LICHTJE straalt in de duisternis.
Wees gelukkig, geniet en leef intens,
Dat is onze allergrootste wens.

Liefs,

Lichtkoningin Sabine,
Hofdames Brechje, Danique, Ninon en Zoë.

LICHTPUNTJE

Donderdag 24 december 
zijn wij geopend van 8.00 tot 16.00 uur 
voor het afhalen van uw bestellingen.

De Kerstbestellijsten liggen
voor u klaar in de winkel

Wij wensen
u

Prettige
Kerstdagen

en een
Voorspoedig

2021

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Oliebollenactie
Op 31 december zal Drumfanfare Irene/Lucia 
zoals gewoonlijk weer met een kraam op de 
markt in Beek staan. 
U bent van 09.00 uur tot 16.30 uur van harte welkom om
overheerlijke oliebollen (met en zonder krenten), appelbeignets,
wafels, nonnevotten en Berliner bollen bij ons te kopen. 
De lekkernijen zullen net als vorig jaar weer afkomstig zijn van
Brood & Banketbakkerij Martens. Dit alles wordt gedaan om
de verenigingskas te spekken. En zeker in tijden van corona,
zijn alle extra inkomsten van harte welkom.

Dit jaar is de kraam coronaproof ingericht en hopelijk
mogen wij u aan onze kraam verwelkomen. Mocht dit niet
het geval zijn, dan willen wij u langs deze weg alvast een
gezond en muzikaal 2021 toewensen.

Met vriendelijke groet, leden en bestuur Irene/Lucia Beek
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Beste, lieve inwoners van Beek, 

De afgelopen jaren heeft de lokale, politieke partij BBB-NDB u via de Nuutsbaeker telkens
een gezond en mooi Nieuwjaar gewenst, zo ook voor 2020.
Het jaar 2020 is een bewogen, ongekend en bijzonder jaar gebleken; een jaar waarin 
wij niet alleen onverwacht afscheid hebben moeten nemen van ons oud raadslid 
Ger Hurenkamp. Ook het jaar waarin door het coronavirus alles dat normaal was ineens 
abnormaal werd. 

In deze uitzonderlijke, abnormale periode zijn wij ons als fractie BBB-NDB, samen met
onze wethouders Thijs van Es en Hub Schoenmakers onze coalitiepartner, blijven inzetten
voor Beek en haar inwoners. Wij zijn als lokale politieke partij trots op de behaalde 
resultaten. Elk lid heeft zijn of haar best gedaan voor de Beekse burger, het verenigings-
leven, de maatschappelijke organisaties en de diverse belangenverenigingen. Zoals u van
ons gewend bent staan wij elke dag tussen de mensen in en op deze wijze maken wij deel
uit van Beek.

Vanuit de kernvraag: "Waar ben jij trots op?", hebben onze raads-, commissie- en steun-
fractieleden een persoonlijk onderwerp gekozen uit de vele onderwerpen die in 2020 
die de revue zijn gepasseerd, waar zij met gepaste trots op terugblikken. 

Naast deze terugblik willen wij van
deze gelegenheid gebruik
maken om heel Beek een 
welgemeend gezond en 
normaal 2021 toe te wensen. 
Met de garantie dat u ons in
Beek blijft tegenkomen. 

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl
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Ik ben er trots op dat we de Asta behouden
voor de toekomst. Trots op de werkgroep Asta,
die zorgt voor een positieve dynamiek bij de
vele verenigingen die gebruikmaken van deze
mooie accommodatie. De Asta moet weer 
aanvoelen als een warme deken, je betaalt een
acceptabele huur en als vereniging word je 
geholpen waar het kan. Beek kan trots zijn op
haar rijk verenigingsleven dat ook zwaar wordt
getroffen door deze pandemie. In moeilijke 
tijden pakken Beekenaren de handschoen op
en helpen wij elkaar. Trots op de inspanningen
die onze sportverenigingen leveren om de

Beekse jeugd aan het sporten te houden. BBB-NDB is blij met de huur-
compensatie van sport-, culturele en maatschappelijke organisaties. 

Ik ben er trots op dat ik mij, als bestuurslid
van de sociale adviesraad en tevens voorzitter
van het gehandicaptenplatform en als 
ervaringsdeskundige, ook VN-ambassadeur
mag noemen voor inclusie.
In Beek werken wij eraan dat iedereen, met of
zonder beperking, vanzelfsprekend op een 
gelijkwaardige manier kan meedoen. 
Dat iedereen dezelfde mogelijkheden en 
kansen krijgt.
Trots op het resultaat wat wij samen met het
platform Beek voor iedereen en de 
gemeente tot nu toe hebben bereikt. 

(www.beekvooriedereen.nl)
Ook in deze moeilijke tijd blijven wij elkaar helpen en u mag altijd
contact met me opnemen.

Ik ben er trots op dat mijn ingediende motie
over de uitbreiding van de openingsuren van
ons Milieupark bij de Haamen door de 
gemeenteraad van Beek is aangenomen.
De gemeente gaat onderzoeken of het Milieu-
park ook op andere dagen open kan. 
Tevens wordt er een onderzoek ingesteld naar
een uitbreiding van de verschillende soorten
afval.
Trots op het feit dat het Milieupark als een
groot succes bestempeld mag worden en dat
deze brengvoorziening niet alleen in een grote
behoefte voorziet, maar vooral dat het door de

Beekenaren in hoge mate gewaardeerd wordt.

Ik ben er trots op dat Beek nog steeds een 
financieel gezonde gemeente is.
BBB-NDB heeft daar de afgelopen jaren aan
mogen meewerken.
De afgelopen jaren hebben wij met zijn allen,
vooral door de tekorten in de Jeugdzorg
moeten bezuinigen en is er hard ingegrepen
om die financiële gezondheid veilig te stellen.
Trots erop dat wij in Beek ook in deze 
moeilijke periode goed voor elkaar zorgen. Dat
er goede voorzieningen blijven voor iedereen.
Dat wij de laagste woonlasten van de 
Westelijke Mijnstreek blijven behouden. 

Dat wij ook in de toekomst blijven beschikken over voldoende 
financiële reserves. 

Ik ben er trots op dat 
door mijn inzet extra 
controles komen op de zogenaamde 
Hot Spots in Beek.
Beekenaren ervaren op verschillende plekken
overlast, vaak van jeugdigen, vandaar deze
extra controles van het bevoegd gezag. 
Ik gun de jeugd alle vrijheid maar moet er
wel op kunnen vertrouwen dat ze zich 
blijft houden aan de regels.
Veiligheid is er voor iedereen en blijft ook
van iedereen en daar moeten wij op toe zien.
Trots op de gedachte dat we samen in Beek

voor die balans zorgen zodat wij met zijn allen in veiligheid en 
geborgenheid kunnen blijven functioneren.

Ik ben trots op de renovatie van de flats in
de Carmel.
De flats waren verouderd en zien er nu weer
fris en modern uit. Van binnen is veel aan-
gepast en bij driekwart is het gas vervangen
door elektriciteit, zodat het allemaal veiliger
is geworden.
Ook zijn de kozijnen vervangen en heeft
elke flat vier zonnepanelen op het dak. 
Een mooi voorbeeld van duurzaamheid.
Trots erop dat ik als oud voorzitter van de
Wijkraad de Carmel samen met de andere 
bestuursleden mijn steentje heb bijge-

dragen om in goed overleg met de verantwoordelijke personen te
komen tot dit mooie resultaat !

Ik ben er trots op dat ik samen met alle 
andere vrijwilligers van het 
Wijk-Ontwikkelingsplan de Carmel voor het
project K.O.E. (Koken Ontmoeten Eten) een
mooie prijs van 20.000 euro heb gewonnen.
Deze prijs hebben wij geïnvesteerd om de
kook-capaciteit van de Speeltuin te 
vergroten en wordt er nu een overkapping
aangelegd. Trots ben ik erop dat wij elke 
zaterdag een maaltijd kunnen maken voor
de mensen in onze wijk die dat nodig 
hebben. In deze moeilijke tijd dragen wij zo
ons steentje bij in de strijd tegen eenzaam-

heid en blijven wij hopen dat we volgend jaar ons normale leven
weer mogen oppakken.

Ik ben er trots op dat ik erop aangedrongen
heb dat er ook een Bieb Op School moest
komen in de basisschool De Bron in 
Neerbeek.  Hiermee gaat er voor BBB-NDB
een wens in vervulling.
Alle basisscholen in Beek hebben nu een
Bieb Op School.
Trots dat wij door de samenwerking tussen
onderwijs, bibliotheek en gemeente meer
aandacht kunnen geven aan het stimuleren
van lezen en het verkleinen van taalachter-
standen. Ook geeft ons dit de mogelijkheid
om aandacht te schenken aan het verstan-

dig omgaan met internet, sociale media en verantwoord gamen.
Het vergroten van de mediawijsheid van onze basisschooljeugd,
want laten we eerlijk zijn de jeugd is de toekomst. 

Dennis v. Es

Harrie Impelmans

Paul Montulet

Danny Hendrix

Miranda v. Reenen

Rob Wolfs

Monika Blanek

Marcel Meurkens

BURGER BELANGEN BEEK - NIEUWE DEMOCRATEN BEEK
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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

Alvast een terugblik op 2020.
Oh, wat een (bewogen) jaar!

De dagen gaan over in weken, de weken in 
maanden en zo zitten we alweer in de maand 
december. Deze maand zal ik mijn (voorlopig)
laatste column schrijven voor de Nuutsbaeker. 
Een goed moment om terug te blikken op het 

afgelopen jaar.

De start van de praktijk op 1 april heb ik, door het 
ondertussen bekende, nog steeds heersende en oh zo

vervelende coronavirus, moeten uitstellen vanwege de 
lock-down. Uiteraard stond ik te springen om iedereen te mogen

helpen aan een mooi, nieuw en goed passend kunstgebit. Hier heb ik
nog even mee moeten wachten. Tijdens deze lock-down heb ik natuurlijk
niet stil gezeten. In de praktijk zijn alle puntjes op de i gezet en voor
spoedgevallen, denk hierbij aan reparaties aan het kunstgebit, heb ik een
haal- en brengservice opgezet. 
Gelukkig mocht de tandzorg weer snel opstarten zodat ik ook van start kon.

In de afgelopen maanden heb ik veel patiënten mogen verwelkomen in de
praktijk. De algemene reactie van een ieder in de praktijk is zeer positief.
De praktijk wordt als ruim, open, toegankelijk en fris ervaren.
Deze patiënten heb ik allemaal weer met een stralende glimlach de deur 
uit kunnen laten gaan. De een met een volledig nieuwe prothese of met
een aanpassing aan de huidige prothese, de ander met een passend en/of
geruststellend advies.
Ook zijn er de afgelopen maanden heel wat kunstgebitten gerepareerd. Een
kapot kunstgebit komt nooit gelegen! Wist u dat ik deze reparatieservice
ook in de avond en het weekend aanbied?

Het ruim de tijd nemen voor de behandelingen en het voordeel dat ik zelf
al het technische werk maak, wordt ook als een van de positieve kenmerken
van de praktijk genoemd. Hierdoor ben ik in staat met al uw persoonlijke
wensen rekening te houden. Daarnaast is het voor u als patiënt ook prettig

al het contact met maar 1 persoon te hebben, van het
eerste telefonisch contact tot en met de uiteindelijke
behandelingen en de adminstratieve afwikkeling.

Het mooie en positieve gevoel vanuit u als patiënt
over de werkzaamheden van het afgelopen jaar zijn
heel fijn. En zorgen ervoor dat ik met net zoveel, zo
niet met nóg meer plezier, enthousiasme en passie in
2021 weer voor u klaar zal staan. 

Wilt u ook graag kennismaken met mij en de praktijk?
Of wenst u graag een vrijblijvend advies? 

Tijdens deze decembermaand sta ik nog graag voor u klaar. Inplannen voor
in het nieuwe jaar is ook al mogelijk.

Ondanks deze vreemde tijden en alle maatregelen wens ik u allemaal 
hele fijne feestdagen. Ook tijdens deze feestdagen zal ik telefonisch 
bereikbaar zijn voor spoedgevallen.

Ik wens u een gezond 2021 
waarbij we onze stralende lach 
weer aan iedereen mogen 
laten zien!

Met vriendelijke groet, 
Anne Dormans-Houben 

Eetwinkels steunen K

Uw eigen energiecentrale
binnen handbereik.

Vraag een vrijblijvend 
advies op maat aan!

www.joglsolar.nl of mail info@jogl.nl

VAN A TOT Z ONTZORGD
CHANGE YOUR ENERGY

Dassenburcht 49, 6191 LE Beek
Tel. 046 - 4361119

Met trots kondigt Eetwinkel 
“Cabrys”, in de Makado 
te Beek, aan zich in te 
zetten voor KiKa 
(Stichting Kinderen 
Kankervrij). 

Voor Eetwinkel 
zijn gastvrijheid 
en beleving erg 
belangrijk en 
daarnaast neemt 
Eetwinkel haar 
maatschappelijke 
rol erg serieus. 
In samenwerking 
met twee Run For 
KiKa Marathon 
deelnemers wordt er 
de komende jaren geld 
ingezameld voor dit goede doel.
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werken om KiKa en de actie nog meer onder de aandacht te
brengen bij onze gasten. 

We zijn enorm trots op onze actie en verwachten dan ook dat
het een daverend succes zal zijn met mooie opbrengsten
voor dit fantastische doel! 

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

n KiKa!
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in
Nederland kanker. Op dit moment ge-
neest 75% van deze kinderen. Dat moet
en kan beter; het doel van KiKa is om
dit percentage te verhogen naar mini-

maal 95%. KiKa werft gelden om on-
derzoeken naar kinderkanker te
kunnen financieren. Hiervoor is
geld nodig, veel geld. Eetwinkel
ziet dagelijks kinderen genieten
van een maaltijd of snack in de ver-
schillende vestigingen, een belang-
rijke doelgroep dus. Ieder kind ver-
dient het om gezond te zijn en te
kunnen lachen en genieten van het
leven. 

Samen met jullie hulp helpen wij
kinderkanker de wereld uit

De Eetwinkel kinderbox, bestaande uit friet, een snack, wat
drinken en een speeltje, is het meest gekozen product door
kinderen. Eetwinkel wil daarom juist deze kinderbox koppelen
aan het goede doel. Met de verkoop van elke kinderbox 
doneert de Eetwinkel ondernemer een vast bedrag aan Run
For KiKa Marathon ten behoeve van KiKa. Zo kunnen gezonde
kinderen een glimlach krijgen bij het nuttigen van deze box en
gaat er tevens een mooi gebaar naar kinderen die te kampen
hebben met kinderkanker, wat elke ouder zal aanspreken.

Spaar en steun het 
goede doel!

De kinderbox is speciaal ont-
worpen voor de KiKa-actie. 
De box valt goed op door de
vrolijke kleuren en de met zorg
geselecteerde speeltjes. 
De speeltjes zijn er in 
verschillende varianten en 
worden frequent vernieuwd. 
Op de achtergrond zijn we met
alle Eetwinkel vestigingen en

Run For KiKa Marathon deelnemers Samantha Spaan en
Patrick vd Aker bezig om nog meer mooie ideeën uit te 
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Wij wensen u een zalig kerstfeest,
En een gezond 2021!

Let een beetje op elkaar en wij hopen u  
snel weer fysiek te kunnen ontmoeten!

Ook het komend jaar zet CDA Beek  
zich in #VeurBaek, zelfs met een eigen 
nieuw huis-aan-huis magazine!

Komend jaar knokken wij voor betaalbare 
woonlasten, ruimte voor verenigingen en 
ondernemers en meer woningbouw in Beek. Dat 
alles met een gezonde meerjarige begroting. 
Toch bent � het die in deze tijd het verschil 
maakt. Voor uw vrienden, familie of buren. 
Let in deze bijzondere tijden een beetje 
extra op elkaar, dan komen wij samen ook 
deze crisis weer te boven!

Nieuw: veurbaek magazine, 
deze maand bij u thuisbezorgd!

december 2020 - NB no. 11:Layout 1  25-11-2020  08:29  Page 8



Veur oos Genhout

Oet de besjreve minsjelaeves
van jongh tot oud
ontsjprong ’t gemeinsjapslaeve
van oos Genhout.
Dat wat zie mochte belaeve, 
dees luuj van goud,
is veur uch opgeschreve
zwa dat geer onthoud,
zie höbbe alles gegaeve
veur oos Genhout!

Een dorp vol verhalen heet het portrettenboek met 30 interviews van de 80+ generatie van Genhout. 

Het boek dat € 24,50 kost is net verschenen en zeker een mooi cadeau voor de feestdagen. Harrie Waelen, voorzitter van het
Sint-Hubertuskunstcentrum: “’t Is mooi dat ook dit stukje erfgoed nu is opgeschreven en onze dorpsgeschiedenis levendig
houdt. Het boekje verbindt niet alleen het verleden met het heden. Doordat het een inkijk in de levens geeft, voelt ons Genhout

nu nog vertrouwder. Ingrid Henssen 
en Ben Wouters hebben de unieke 
verhalen van unieke mensen levendig
en creatief weergegeven.” 

Het boek met 192 pagina’s en 
130 foto’s is leuk om te lezen, omdat
het herkenning en erkenning geeft aan
het Genhout van 75 jaar geleden. 
U kunt het boek bestellen via onze 
website: 
www.sinthubertuskunstcentrum.nl  

Tevens te koop bij:
The readshop Markt 63 Beek 
Thea Henssen Hubertusstraat 72
Genhout

Genhout: Een dorp vol verhalen

9

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

Verzorgd wonen in het 
stadspark van Sittard

Kijk voor meer informatie op onze website of bel:

ELSresidentie   |   Tel. 046 - 46 000 40    |   www.elsresidentie.nl

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet zich in

voor mensen die (tijdelijk) in de
problemen zitten en er op eigen

kracht niet uit komen.
Zij richt zich vooral op minder-
draagkrachtigen en kwetsbare

mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op

velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl

Voor meer informatie raadpleeg de
website:

www.vincentiusvereniging.nl

Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63
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Voorwoord

2020 is het jaar van het prachtige 100-jarig jubileum van onze
keizerlijke voetbalvereniging Caesar, maar het is helaas geen
prachtig jaar. In deze decembermaand leek het ons gepast om
eens terug te gaan naar een tijd dat een Caesar jubileum ook
tijdens een crisis gevierd werd. Hoe deed men dat toen? Hoe
ging de pers daarmee om? Een aantal vragen die we proberen
te beantwoorden aan de hand van een paar kranten- en tijds-
schriftartikelen uit die vorige crisistijd. We gaan terug naar
1940, de Duitsers hadden net een goede maand ons land

bezet. Caesar bestond exact 20 jaar, dat werd toen ook ge-
woon gevierd, voor zover het kon. We hebben de teksten be-
wust niet aangepast, zodat de tijdsgeest goed terug komt.

De tekst die samengesteld is uit deze artikelen:
BIJ HET 20-JARIG BESTAAN VAN R.K. CAESAR.

20 Juni a.s. is het 20 jaar geleden dat de 
R.K.V.V. Caesar in Beek werd opgericht.

De naam Caesar is reeds zeer oud inde Beeker voetbalwereld.
Eenige Beeker Rolduciens hebben in het jaar 1906 het voet-
ballen in Beek gebracht, zijn in clubverband gaan spelen en
gaven de club de naam van Caesar. Nadien werd inden vacan-
tietijd onder dien naam gespeeld en later ook in competitiever-
band. Een vaste club was het echter nog niet, want het eene
jaar speelde de vereeniging, het volgende lag het voetballen
weer stil. In 1920 kwam weer nieuw leven inde Beeker voet-
balbeweging. Op 20 Juni kwam het tot definitieve oprichting.

Reeds het eerste jaar werd het eerste elftal afdeelingskampi-
oen der 2e klasse R.K.L.V.B. In 1921 sloot het destijds in Beek
bestaande Forward zich bij Caesar aan, hetgeen een flinke
aanwinst beteekende. Caesar werd ingedeeld inde 3e klasse
federatie, welke in dat jaar werd opgericht. In deze plaatste
Caesar zich no. 2, met eenzelfden puntenaantal als de kampi-
oen Furenthela. Caesar promoveerde bij keuze naar de 2e
klasse R.K.F. Daarmee begonnen voor de Keizerlijken de glo-
rie-volle jaren. Men was in de eerste klasse een van de meest-
gevreesde tegenstanders en in het seizoen 1929-1930 behaal-
de men dan ook het kampioenschap, evenals in het
daaropvolgende jaar. Het seizoen 1931-1932 bracht na een
beslissingswedstrijd tegen Valkenburg, welke met 1-0 werd
gewonnen wederom het kampioenschap. Het kranige Caesar-
elftal wist in hetzelfde jaar het landkampioenschap te behalen,
door tegen T.Y.B.B. op eigen terrein te winnen en in Haarlem
gelijk te spelen.

Heel Beek leefde met dit kampioenschap mee. Ontelbaren be-
zochten de wedstrijden en Caesar stond er waarlijk schitte-
rend voor. Maar na ieder hoogtepunt volgt een reactie. Caesar
ontkwam daar niet aan. De prestaties liepen achteruit en in
1939 degradeerde men naar de tweede klasse. Een aantal
leden verliet toen de vereeniging, en door spelersverlies zag
Caesar zich genoodzaakt, weer terug te gaan naar den R. K. L.
V. B. Maar men zat niet bij de pakken neer.

V.V. Caesar 1940: Jubileren in C

De sport illustratie: Officieel orgaan der Federatie van RK Voetbalbonden
in Nederland, jaargang 20, 1940, no 25, 18-06-1940

Dit is een landelijk tijdschrift, waar Caesar op de voorpagina stond!

Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

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

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl
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Men zette moedig de schouders onder den weder-opbouw, en
men slaagde er dan ook in, het eerste elftal weer in de tweede
klasse van den I. V. C. B. te brengen. Het tweede elftal komt uit
in de eerste klasse van den R. K. L. V. B., het derde elftal is
tweede klasser, terwijl nog een jeugdelftal deelneemt aan de
jeugdcompetitie.

Er waait weer een frissche wind door de vereeniging, welke
door clubavonden en gezellige bijeenkomsten wordt bevor-
derd. Het bestuur geeft zich alle moeite om de vereeniging
weer terug te brengen inde eerste klasse, waar ze zich steeds
zoo goed thuis voelde. Het rekent hierbij op den steun van alle
zustervereenigingen. We besluiten dit overzicht met den
wensch uitte spreken dat het Caesar goed mag gaan inde toe-
komst en dat Caesar weldra weer de gevreesde tegenstander
mag worden van vroeger. Het is de wil van het bestuur en van
de leden.

Vanaf deze plaats doen wij dan ook een beroep op de
Katholieke Beeker jeugd om zich aan te sluiten bij de R.K.V.V.
Caesar en Caesar haar oude plaats in de 1ste klasse weer
terug te helpen veroveren.

DE FEESTVIERING

Het bestuur heeft gemeend, het twintig
jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij te
mogen laten gaan In verband met de 
tijdsomstandigheden geschiedt deze 
viering natuurlijk op zeer bescheiden
schaal.

Het feestprogramma voor zondag 23 juni
a.s. is als volgt samengesteld:

• 8 uur v.m. H. Mis met algemeene 
H. Communie in de parochiekerk

• 11 uur v.m. Feestvergadering in het
clublokaal „De Harmoniezaal”, 
waarbij tevens gelegenheid tot 't 
aanbieden van gelukwenschen.

• 1.30 uur n.m. Jeugdwedstrijd in de
„Kamp”.

• 2.30 uur n.m. Jubileumwedstrijd
Caesar contra Wilskracht,
Lindenheuvel.

 Crisistijd

11

Wij wenschen de 
vereeniging Caesar een
prettige feestviering
toe, al moet het dan
ook in verband met de
tijdsomstandigheden een
beetje bescheiden zijn.

Nawoord

Het jubileum werd in de oorlogs-
jaren dus op een aangepaste
manier gevierd. Eigenlijk net als
nu. Toen waren we al trots op
het verleden, nu nog even zeer. Toen was het jubileum landelijk
nieuws, nu niet. Toen konden we gewoon voetballen, nu
helaas niet altijd. Toen wilde men terug naar de eerste klasse,
nu toch ook? Toen heeft de crisis bijna 5 jaar geduurd, nu
hopen we van harte dat het niet zo lang gaat duren. 
Toen zagen we golven van geweld, nu zien we coronagolven.
Toen was het machteloos wachten op de bevrijding van onge-
wenste binnendringers. Nu wachten we ook machteloos op de
bevrijding van ongewenste binnendringers. 

Toen was er Kerst,
die zal er nu ook
zijn. 
Namens de
Caesar familie 
alvast een fijne
Kerst gewenst!

PS: voor wie meer
over het Caesar
verleden wil lezen
verwijzen we nu al
naar het geweldige
jubileumboek dat
ergens begin 2021
zal verschijnen. 

Komen we op
terug! 

Raymond FeronDe Limburger 22-06-1940: 20 Jaren Voor- en Tegenspoed
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Wat doet de huurdersbelangenraad Beek en wat mag en kunt u verwachten van 
stichting huurdersbelangenraad Beek:

• We zijn lid van de woonbond
• We voeren overleg met woningcorporatie ZoWonen 
• We voeren overleg met gemeente Beek
• We werken samen met collega-organisaties binnen

de Algemene Raad van Huurdersorganisatie van
ZoWonen

• We informeren de huurders over nieuwe 
ontwikkelingen met betrekking tot huurbeleid, 
service- en onderhoudsbeleid van ZoWonen door
nieuwsbrief en website

• We helpen huurders met het invullen van klachten-,
onderhoud-, aanvraagformulieren voor ZoWonen.

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen 
van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. 
Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als de verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de 
huurdersbelangenraad, zodat u uw stem via deze stichting kunt laten horen.

Maar de stichting huurdersbelangenraad Beek doet meer:

Mocht u problemen ondervinden met de woningcorporatie ZoWonen, dan proberen wij te bemiddelen. 
Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen reactie vanuit ZoWonen, dan zullen wij
u, indien u dat wenst, voorzien van de nodige adviezen en proberen tot een goede oplossing te komen. 
Huurdersbelangenraad Beek is beslist geen klachtenbureau, maar wij helpen u altijd, indien nodig. In voorkomende

gevallen gaan we in overleg met de verhuurder, met of zonder u
en als er een zwaarwegend conflict is, naar de Huurcommissie.
Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te wijzen,
mocht u hulp nodig hebben om de juiste weg te vinden. Het over-
leg met de gemeente houdt in, dat huurdersbelangenraad Beek,
indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.

Stichting huurdersbelangenraad Beek brengt gevraagd en 
ongevraagd advies uit aan ZoWonen en gemeente Beek over
zaken die u als huurder, in het woongebied Beek, direct aangaan.
Lossen wij dan alle problemen op? Was het maar waar. 
Waar wij wel voor kunnen zorgen is dat uw stem als huurder 
gehoord wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid tot een 
bevredigend resultaat.

Stichting huurdersbelangenraad Beek is een stichting die 
uitsluitend bestaat uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen
en rechten van de huurders van woningcorporatie ZoWonen in
het werkgebied gemeente Beek.

www.huurdersbelangenraadbeek.nl Huurdersbelangenraad Beek

Raadhuispark 79  - 6191 AG Beek - Tel. 046-4379880

Bestuur 

Huurdersbelangenraad

Beek wenst U 

Prettige 
Kerstdagen
en een 
Voorspoedig

2021
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Bij de redactie hoorden we onlangs dat
een van onze inwoners, Arthur Lieuwen,
in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede
heeft gewonnen. 
Hier konden wij als redactie natuurlijk
niet zomaar aan voorbij gaan.
Een Beekenaar die de Nobelprijs voor
de Vrede heeft gekregen? 
Als redactielid nam ik contact op met
Arthur. En warempel, het bleek helemaal
waar te zijn.

Afgelopen 9 oktober hoorde Arthur dat
de Nobelprijs voor de Vrede in Oslo was
uitgereikt. 
En dat bracht hem terug naar het jaar
2007 waarin hij zelf, als onderdeel van
een team, de Nobelprijs voor de Vrede
won.

Arthur werd uitgenodigd om in april
2007 een lezing te geven aan de toen-
malige Nederlandse minister van
Verkeer, Camiel Eurlings, op het oud
KLM hoofdkantoor in Den Haag. Aldaar
aangekomen, bleek al snel dat hij niet
voor een lezing was gekomen, maar dat
hij ten overstaan van zijn familie werd
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau voor zijn internationale
werk en verbindend vermogen. Dit was
voor Arthur een complete verrassing.
Dit was niet de enige verrassing die hem
dat jaar stond te wachten. In november
kreeg hij het bericht dat hij samen met
zijn collega’s de Nobelprijs voor de
Vrede had gewonnen. 

Samen met een team heeft Arthur, voor
het VN Klimaatveranderingscomité, mee-
gewerkt aan het op de kaart zetten van
het klimaatprobleem en om de wereld
voor te bereiden op de komende
klimaatveranderingen. 
Ieder teamlid kreeg een gepersonali-
seerd Nobelprijs certificaat uitgereikt.  

Arthur woont al 38 jaar Beek en heeft al
die tijd voor Eurocontrol gewerkt, in
Beek en in Brussel op het hoofdkantoor.
In die tijd werd hij gevraagd om als ex-
pert in de luchtvaart en milieu een bij-
drage te leveren aan het werk van het
VN Klimaatveranderingscomité. 

Inmiddels is Arthur al 10 jaar met pen-
sioen en geniet hij samen met zijn
echtgenote van hun 5 kleinkinderen. 
En wie dacht dat Arthur achter de
geraniums ging zitten had het mis. 

Na zijn pensioen werkte hij als team-
leider voor de Europese Commissie op
het terrein van internationale luchtvaart.
Tevens was hij 3 jaar voorzitter van de
BBB (Burger Belangen Beek). 

Nu hij 71 jaar is doet hij het wat
rustiger aan en is hij president
van de AEFA (America Europe
Friendship Association) met een
netwerk van pakweg 400 interna-
tionale leden. 

Binnenkort zal Arthur, 
Jan Haazen opvolgen als voor-
zitter van de Stichting Steun en
Faciliteitenfonds van de 
Koninklijke Harmonie 
St. Caecilia in Beek. 

Arthur is nog steeds heel trots 
op het certificaat en dat mag 
natuurlijk ook. Niet iedereen kan
zeggen: ”Ik heb de Nobelprijs
voor de Vrede gewonnen.”

Sylvie Gulikers

Een Beekse Nobelprijswinnaar voor de Vrede 

“Heel bijzonder en ik ben daar enorm
trots op”. 

FIJNE FEESTDAGEN EN 
DE BESTE WENSEN VOOR 

HET NIEUWE JA AR

ANNASTRAAT 25, GELEEN    /    +31 (0)46 474 23 11    /    WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Al in januari werd de vijfduizendste deel-
nemer (het absoluut maximale aantal) in-
geschreven en het donatiebedrag was al
bijna zeven-en-een-half miljoen euro.
Tijdens deze jubileumeditie van Alpe
d’HuZes (vijftiende keer) werden records
verbroken. Als organisatie gingen we
een prachtig event tegemoet. Het kon
niet op. En toen kwam corona.

Zelf was ik op vakantie in Gelderland
toen op de donderdag na carnaval be-
kend werd gemaakt dat het eerste coro-
nageval in Brabant was vastgesteld. Wie
kon bevroeden hoe de wereld er uit zou zien zoals hij nu is. In
maart hebben we nog een deelnemersdag in Gorinchem

gehad waar we de nodige voorzich-
tigheid in acht moesten nemen. De
voorbereidingen gingen vooralsnog
verder, totdat het moment kwam dat
Frankrijk stukje bij beetje in lockdown
ging. Toen werd het ook duidelijk dat
er geen fysieke gang naar de Franse
Alpen mogelijk was. Op de koersdag
(4 juni) is een alternatief en digitaal
programma geweest welke via een
streaming te volgen was. 
Zelf heb ik mijn boek over Bas
Mulder (Bas was en is een Alpe
d’HuZes-icoon die op vierentwintig

jarige leeftijd aan kanker overleed) op de heide bij Nunspeet
ten doop mogen houden. Maar het rotte gevoel is niet weg te

nemen. Nu eigenlijk de eerste
voorbereidingen weer opge-
start moeten worden, is het
nog opvallend stil, al wordt er
achter de schermen druk na-
gedacht over diverse scena-
rio’s. Zal het evenement in
2021 wél doorgaan? Iedere in-
dividuele deelnemer en/of vrij-
williger zal beslist in de start-
blokken staan en mijn team,
Team Educatie, heeft de eer-
ste meeting via Zoom alweer
gehad. De werkzaamheden
zijn verdeeld en we gaan er
met volle kracht tegenaan. We
zullen er staan als in juni 2021
de poort, naar ik hoop, weer
wijd open zal gaan.

Als ik dorpsgenoot Jack
Broekhoven vraag naar zijn
ervaringen is zijn eerste ant-
woord: “Gaat door!”.
Twee simpele woorden die ei-
genlijk alles in zich bergen.
Een Ad6-er gaat namelijk
altijd door. Jack geeft zijn
twee doelstellingen, die niet
veranderd zijn, weer: het ge-
nereren van financiën om on-
derzoek en dus de strijd tegen
kanker mogelijk te maken en
de sportieve uitdaging.
“Het eerste doel blijft het be-
langrijkste. Natuurlijk was het

Een Alpe d’HuZes-er in coronatijd
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zo belangrijke onderzoe-
ken. Verschillende acties
hebben de revue gepas-
seerd”, aldus Michael
Smits.

Xavi, een jongen met een
groot hart voor het goede
doel, wilde altijd al geld
geven vanuit zijn spaar-
pot. Heel nobel van hem,
tot het moment dat hij
samen met oma tijdens
de vakantie kaarten ging maken omdat hij geen zin had mee te
gaan wandelen. Nadat de rest van de familie terug van de wan-
deling kwam, zei Xavi, “ Opa, pap en mam, ik ga kaarten maken
voor Alpe d’HuZes”. Inmiddels heeft Xavi de media gehaald
met zijn kaartenactie, die de hele zomer is doorgegaan en wel-
haast als vanzelf is voortgevloeid in een kerstkaartenproductie
die zijn weerga niet kent.

Kijk op hun site: https://www.facebook.com/Smitties-up-
the-mountain-103256044554746
Kaarten zijn te bestellen via: xavi.smits7@gmail.com

Kortom: Ook Alpe d’HuZes-ers zitten in coronatijd niet stil,
omdat kanker ook niet stilstaat. Opgeven is in deze dan ook
geen optie. 

Roland Willems

een teleurstelling toen ik vernam dat Alpe d’HuZes in juni niet
door zou gaan. Maar dat neemt niet weg dat de strijd tegen
kanker wél moet doorgaan. Corona zullen we wel binnen af-
zienbare tijd onder de duim krijgen, met kanker is dat zeker
nog niet zo. Daarom ga ik door en heb mijn deelname voor
2021 bevestigd. Het appartement is weer geboekt in die zin
dat de boeking is verschoven naar komend jaar. Trainen heb
ik de laatste tijd wat minder gedaan, maar dat ga ik lang-
zaamaan weer opstarten. Mijn donatiedoel heb ik afgelopen
maanden bereikt, maar ik heb me voorgenomen dat doel te
gaan verdubbelen. Ik verkoop daarvoor bijvoorbeeld “levens-
lichtjes”, gemaakt door Lenny Mostert, die voor vijf euro per
stuk besteld kunnen worden. Er komen nu speciale kerst-
exemplaren (zie foto) en ook met carnaval zullen lichtjes te
verkrijgen zijn in  de bekende kleuren rood, geel en groen.
Mijn motto is en blijft: ‘Opgeven is geen optie en iedere euro
telt’. Ik vind dat de resultaten van Alpe d’HuZes best wel wat
vaker in de media naar voren mogen komen. Met het geld dat
we met zijn allen bijeen brengen, zijn al fantastische resultaten
bereikt. Corona zal zeker haar invloed hebben op Alpe
d’HuZes en donaties, maar niet als het aan mij ligt; ík gá dóór.”

Jack is te volgen en te steunen via zijn Facebook-site: 
https://www.facebook.com/Jack-goes-Alpe-dHuZes-
105901627609628 of via zijn actiesite: https://www.
opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/jackbroekhoven/
alpe-dhuzes-2020. 
Lichtjes zijn te bestellen via: jackgoesad6@gmail.com

En uiteraard mogen we ook vader en zoon Smits van team
“Smitties up the Mountain” niet vergeten. Een team dat ook
absoluut niet heeft stil gezeten tijdens de corona tijd. 
“Trainen zijn we blijven doen. Met de hoop dat we in juni de
tocht konden maken. Maar corona gooide roet in het eten.
De beslissing werd genomen de tocht uit te stellen naar
2021. Heel jammer maar begrijpelijk. 
Maar het heeft ons niet weerhouden om acties te blijven
bedenken om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor deze o,

FYSIO
THERAPIE
 Fysiotherapie
 Manuele therapie
 Kinderfysiotherapie
Sport gerelateerde klachten

 Bekkenfysiotherapie
 Geriatriefysiotherapie
 Oedeemfysiotherapie

 Dry needling
 Shockwave

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck

Beek Geleen
Kerklaan 11b Dahliastraat 9
6191 GM Beek 6163 CH Geleen
T: +31(0)46 4374664 T: +31(0)46 4757474

E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl
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In een eerdere editie van de
Nuutsbaeker heeft u kunnen lezen dat
Drumfanfare Irene/Lucia Beek bezig
was met de vernieuwing van hun 
vereniging. 
Wij zijn er dan ook zeer trots op, u te
kunnen vertellen dat wij met onze leden
en instructieteam een nieuwe weg zijn
ingeslagen. 

Op de algemene ledenvergadering in
maart 2020 werd duidelijk dat het mar-
cheerwerk met een kleine groep geen
meerwaarde was voor de uitstraling van
ons korps. In overleg met de leden 
hebben we toen besloten om een stapje
terug te doen.
Deze beslissing was gevoelsmatig een
hele grote stap achterwaarts, maar door
een geweldig instructieteam met spran-
kelende ideeën en een hoop ervaring in
de muziek- & showwereld, hebben we
toch besloten om niet meer te marche-
ren de komende tijd.

U vraagt zich vast en zeker af, wat
doet de drumfanfare dan nog wel?

Wij richten ons de komende jaren op
concerten geven, samenwerking op
projectbasis met onze muzikale vrien-
den van Muziekkorps St. Callistus
Neerbeek en Hansa Blaasmuziek
Simmerath (D), H. Missen opluisteren in
Beek e.o., serenades brengen tijdens
jubilea en natuurlijk opleiding van jeugd
en volwassenen. 

Ons doel voor de komende jaren is
GROEIEN, GROEIEN, GROEIEN.
Met een solide (jeugd)opleiding die we
intern aanbieden aan volwassenen en
kinderen vanaf 6 jaar (zowel slagwerk
als blaasmuziek), hebben we er alle ver-
trouwen in dat wij als Drumfanfare over
een aantal jaren terug zijn te zien in de
Beekse straten. 

Vanaf augustus 2018 repeteren wij op
de locatie Maaslandcentrum Elsloo, dit
i.v.m. de sluiting van café ’t Auwt
Patronaat. 

De slagwerkgroep repeteert op vrijdag-
avond  van 19.00-21.00 uur o.l.v. Colin
Falize. 
Colin is in 2020 afgestudeerd aan de
ArtEZ Popacademie & MediaMusic in
Enschede. Door zijn gedegen opleiding
en jeugdige leeftijd, heeft hij een goede
klik met de slagwerkgroep en hij neemt
tevens de opleiding slagwerk onder zijn
hoede.

De blazersgroep repeteert op vrijdag-

avond van 20.30-22.15 uur o.l.v. André
Falize.
André is in de muziekwereld ook geen
onbekende. Hij is lid van Jachthoorns &
Trompetterkorps Edelweiss Heerlen,
trompettist bij Tiroler Ohne Berge en
slagwerker bij het Nederlands Politie
Orkest.

Leerlingen zijn bij onze vereniging altijd
welkom. Voor ieder kind/volwassene
wordt een individueel opleidingstraject
uitgestippeld i.o.m de instructeur. 

Denkt u nu, dat is wel iets voor mij?
Schroom dan niet om contact op te
nemen met het secretariaat. 
Wij zijn hard op zoek naar nieuwe leden
die tuba, trombone, bas of saxofoon
willen spelen.
Natuurlijk zijn nieuwe leden op trompet,
bugel of slagwerk ook zeker van harte
welkom.

Namens bestuur en leden nodigen wij u
uit om vrijblijvend op vrijdagavond een
repetitie bij te wonen, met of zonder in-
strument. U bent van harte welkom.
Bestuur & leden Drumfanfare
Irene/Lucia Beek
Secretariaat: 06-83401651
Of via mail: infoirenelucia@gmail.com

Voortbestaan Drumfanfare Irene/Lucia Beek
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NIEUW
KAPSALON 

Markt 100, Beek

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

Stationsstraat 43B - 6191 BC  Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

VAN ALLE
MATEN THUIS
DAMES 33-45 & HEREN 37-50
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De Beekse honk- en softbalvereniging
de Cheetahs heeft afgelopen seizoen,
net als vele andere sporten, de invloe-
den van de COVID-19 pandemie ervaren
bij de uitoefening van haar sportieve ac-
tiviteiten. Tóch wisten diverse teams
goede resultaten te behalen.

Door de beperkingen van de pandemie
startte de competitie niet, zoals gebrui-
kelijk, aanvang april, maar pas medio juli
van dit jaar. En speelden de verenigin-
gen met hun teams langer door, zelfs tot
vér in de maand oktober. De maand
waar men normaliter al klaar is met de
competitiewedstrijden.

Ondanks het ongebruikelijke seizoen, lie-
ten de Beekse teams zich toch van hun
goede zijde zien. De vereniging heeft mo-
menteel 10 actieve senioren- en jeugd-
teams, waarvan er 9 deelnemen aan de
diverse competities in Nederland en
deels in Belgisch Limburg. De Cheetahs,
die in 2022 hun 50-jarig bestaan vieren,
zijn hiermee een van de grootste en oud-
ste verenigingen in het zuiden van het
land. Het 1e vrouwen softbalteam speelt

zelfs al jarenlang in de landelijke 1e klas-
se, met tegenstanders uit o.a. Hilversum,
Bussum, Maassluis en Utrecht.

In de eindstanden van de competities
2020 werden liefst 3 eerste plaatsen be-
haald en wel door het 1e honkbal senio-
renteam, het 1e aspiranten honkbalteam
en het talentvolle honkbal juniorenteam,
met ook diverse vrouwelijke speelsters. 

De vereniging mag sedert geruime tijd
steeds meer nieuwe (jeugd)leden verwel-
komen. Gelukkig beschikt de vereniging
over groepen met goed opgeleide trai-
ners en coaches, waarvan vele met ja-
renlange praktische ervaring op dit vlak. 

De prachtige nieuwe accommodatie in de
gemeente Beek, geopend in 2018, naast
de Beekse brandweerkazerne, lijkt deze
magneetwerking zelfs nog te versterken. 

De Beekse vrouwen spelen al heel lang
op het op 2 na, hoogste nationale ni-
veau. Hetgeen bijzonder is voor een ver-
eniging uit het zuiden van het land.
Aangezien de beste honk- en softbal-
clubs voor het merendeel in het westen
van het land zijn gevestigd. Waar de
Beekse formatie dus met regelmaat haar
uitwedstrijden speelt.

HSV Cheetahs uit Beek sluit bijzonder seizoen af met goed

Ervaren pitcher Marijke van Kempen
(foto: Cheetahs)
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ede resultaten en heeft (inter)nationale aantrekkingskracht
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Dit hoge spelniveau heeft voor de ver-
eniging  een bijzonder bijkomend voor-
deel: Talentvolle speelsters uit de wijde
omgeving willen graag uitkomen voor het
Beekse team: zo spelen 3 Duitse speel-
sters uit de regio Köln ook in Beek. Een
van hen, Steffi Teismann, kwam bijvoor-
beeld met enige regelmaat uit voor de
Duitse nationale selecties. Recent speel-
de Sophia Taleski, speelster van het
Macedonische nationale vrouwen soft-
balteam, nog voor de Beekse formatie.
Zij is recent overgestapt naar het Utrechtse
UVV, dat uitkomt in de Silver League, het
op 1 na hoogste nationale niveau.

Komend seizoen versterkt het 1e vrou-
wenteam uit Beek zich met de nieuwe
talentvolle pitcher Liesbeth Affourtit, af-
komstig van het Amsterdamse Quick.
Affourtit gaat de Beekse pitchersgroep
versterken, die verder nog bestaat uit
o.a. Luciënne Smeets en routinier
Marijke van Kempen. Van Kempen
speelt al decennia lang softbal en is één
van de meest succesvolste pitchers uit
Zuid-Nederland. Zij is een van de weini-
ge speelsters die liefst 8 verschillende
worpen (ofwel pitches) beheerst. Van
Kempen, die zelfs clinics heeft gevolgd
bij international Eva Voortman. Voortman
behoort momenteel bij de beste pitchers
van Nederland en speelt dus ook voor
het Nederlands team, dat nipt deelname
aan de Olympische Spelen in Tokyo in
2021 heeft misgelopen. Marijke van
Kempen is sedert een aantal jaren ook
nauw betrokken bij de opleiding van de
aankomende talentvolle jeugdige pit-
chers van de Beekse vereniging.

Cheetahs, dat als een van de weinige
zuidelijke verenigingen met meerdere
senioren softbalteams uitkomt in de
competities, ziet ook een gestage toe-

stroom van jonge meisjes uit de regio,
die graag willen softballen. De Beekse
vereniging is in de gelukkige omstandig-
heid om te beschikken over een ervaren
en kundig technisch kader, dat voor
prima opleidingsmogelijkheden zorgt.

Talentvolle Beekse jeugdspeelsters stro-
men komend seizoen ook door naar de
hoofdmacht, waar ze de strijd mogen
aanbinden met Smeets, Van Kempen,
en Affourtit en co. voor een plek in de
hoofdmacht. Terug van zwangerschaps-
verlof is de Japanse catcher van het
team, Nora Nakahira, ook woonachtig in
het Duitse Köln, die volgend seizoen
ook weer deel uitmaakt van de Beekse
wedstrijdselectie. De selectie van de
Beekse hoofdmacht voor het komend
seizoen bestaat dan uit ervaren speel-
sters met internationale allure, aange-
vuld met eigen jeugdig talent.

Binnenkort hopen de Beekse teams te
gaan starten met de indoortrainingen
gedurende de wintermaanden, als voor-
bereiding in de aanloop naar het seizoen
2021, in diverse sportlocaties in Beek en
zelfs ook in Sittard-Geleen. De start hier-
van blijft natuurlijk afhankelijk van de
landelijke COVID-19 situatie en dito
maatregelen.

Voor meer informatie:
www.hsvcheetahs.nl

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

Cafetaria het Heukske Theo en Marion Schroijen
Wolfeynde 24 • 6191 EB Beek • 06-38293817

MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN wo. t/m zo. open van 12.00 uur tot 21.00 uur

NIEUW: BROODJES SERVICE
Wij doen ook thuisbezorgen via thuisbezorgd.nl

Foto: HSV Cheetahs honkbal juniorenteam / 1e in de eindstand van de competitie 2020
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Loterijvergunning verleend door de 
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt

Datum trekking maandag 12 oktober 2020 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2020

Kansspelbelasting is voor rekening van 
de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt 
een jaar na de trekking. Prijzen worden 
alleen uitgekeerd indien u het winnende lot 
volledig invult en stuurt naar NSOF, t.a.v. 
Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK 
in Tilburg. Maak altijd een kopie of foto 
voor uw eigen administratie. Voor de 
prijzen 1 t/m 19 geldt dat ze uniek zijn 
en worden toegekend aan winnende lot-
nummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. 
De prijzen 20 t/m 36 worden toegekend 
aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers 
correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen 
voor meerdere loten kunnen gelden.

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. 

Prijs-
nummer Prijs

Aantal
prijzen Gevallen op

1e prijs € 15.000,- 1 0407393

2e prijs € 7.000,- 1 1349554

3e prijs € 2.500,- 1 1300783

4e prijs Tegoedbon elektrische fiets t.w.v. € 1.500,- 1 0684502

5e prijs Tegoedbon elektrische fiets t.w.v. € 1.500,- 1 0854038

6e prijs € 1.000,- 1 1346219

7e prijs € 1.000,- 1 1354985

8e prijs Acer Laptop t.w.v. € 800,- 1 0854293

9e prijs Weekendje weg voor 2 pers. bij Hotel Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 1317970

10e prijs iPad air t.w.v. € 400,- 1 0788728

11e prijs iPad air t.w.v. € 400,- 1 1313303

12e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1 0258991

13e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1 0029241

14e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1 1399982

15e prijs Ereader Kobo t.w.v. € 180,- 1 0021823

16e prijs Ereader Kobo t.w.v. € 180,- 1 1400831

17e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0054032

18e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0089725

19e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0282379

20e prijs € 250,- 15 45988 (5 eindcijfers)

21e prijs VVV cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 46757 (5 eindcijfers)

22e prijs BOL.com cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 99440 (5 eindcijfers)

23e prijs HEMA cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 31735 (5 eindcijfers)

24e prijs Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 39,50 15 59588 (5 eindcijfers)

25e prijs Madurodam: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 33,- 15 07423 (5 eindcijfers)

26e prijs Safaripark Beekse Bergen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 48,- 15 77863 (5 eindcijfers)

27e prijs Aviodrome: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 35,90 15 24201 (5 eindcijfers)

28e prijs Kasteeltuinen Arcen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 37,- 15 42097 (5 eindcijfers)

29e prijs Rijksmuseum: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 40,- 15 02171 (5 eindcijfers)

30e prijs € 100,- 150 3782 (4 eindcijfers)

31e prijs € 50,- 150 7236 (4 eindcijfers)

32e prijs € 50,- 150 2758 (4 eindcijfers)

33e prijs € 25,- 1500 360 (3 eindcijfers)

34e prijs € 15,- 1500 578 (3 eindcijfers)

35e prijs € 15,- 1500 845 (3 eindcijfers)

36e prijs € 15,- 1500 539 (3 eindcijfers)
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Burgemeester Van Basten-Boddin: “Ron de Louw heeft 

altijd oog en gevoel gehad voor de trots en het eigen 

karakter van de verschillende kernen en de signatuur van

de gemeente Beek als geheel. Hij is als boegbeeld van de

gemeente Beek zichtbaar en herkenbaar geweest voor 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.”

Ron de Louw is op 30 november met pensioen gegaan. 

Hij is in totaal 46 jaar in overheidsdienst

werkzaam geweest, waarvan de laatste

29 jaar voor de gemeente Beek. 

Hij vervulde diverse functies binnen de

gemeente Beek, waarvan de laatste

vijftien jaar als gemeentesecretaris en

algemeen directeur. Ron de Louw is

daarmee de langstzittende gemeente-

secretaris in Limburg.

Tomeloze inzet
In zijn rol als gemeentesecretaris en

algemeen directeur was Ron de Louw

verantwoordelijk voor het realiseren

van de gestelde bestuurlijke en amb-

telijke doelen, voor de bedrijfsvoering

én voor de continue doorontwikkeling

en innovatie van de gemeente Beek. 

Van Basten-Boddin: “De gemeente

Beek gaat Ron missen. Wij bedanken

hem voor zijn tomeloze inzet voor

Beek en wensen hem en zijn gezin

heel veel geluk en plezier toe.” 

Gemeentesecretaris Ron de Louw neemt afscheid
en ontvangt gemeentelijke erepenning
Gemeentesecretaris Ron de Louw heeft tijdens de raadsvergadering van 12 november 2020 een
gemeentelijke erepenning ontvangen. Hij ontving de erepenning en bijbehorende oorkonde uit
handen van burgemeester Christine van Basten-Boddin namens het college van burgemeester
en wethouders van Beek. De Louw heeft de erepenning gekregen als blijk van grote erkentelijk-
heid voor zijn uitzonderlijke prestaties voor de Beekse gemeenschap.

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.
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Foto: Annemiek Mommers
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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 30 november 2020 met pensioen is 

gegaan. 

Joop stelt zich in de Nuutsbaeker van januari aan u voor. 

Joop Crucq benoemd tot nieuwe 
gemeentesecretaris 

Het Knooppunt Informele Zorg, Partners in Welzijn en 

Vrijwilligersorganisatie De Brug gaan samen de huidige 

maatjesprojecten versterken. Doel van deze samenwerking

is om enerzijds meer maatjes te werven en anderzijds om

vernieuwende mogelijkheden te ontwikkelen om 

maatjescontacten toch door te laten gaan in coronatijd.

Belvrijwilligers en beeldbellen zijn daar voorbeelden van.

Juist nu, in deze coronatijd, is het van essentieel belang

om contact met mensen te houden. 

Op korte termijn starten we met een pilot waarbij 

vrijwilligers en cliënten samen via tablets online 

gezelschapsspellen kunnen spelen. 

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Maatjesvrijwilligers bieden
online ondersteuning
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Hier kunt u terecht:

Milieupark Geleen
Nijverheidsweg 10, 6163 BZ  Geleen

Open: maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur

zaterdag 08.30 - 16.00 uur

Milieupark De Haamen Beek
De Haamen 3, 6191 HV  Beek

Open: woensdag 08.30 - 18.00 uur

zaterdag 09.00 - 12.00 uur

Milieupark Stein
Stadhouderslaan 245a, 6171 KK Stein

Open: maandag t/m zaterdag 08.00 - 15.00 uur

Milieupark Born
Florianstraat 5, 6121 MA Born

Open: maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.00, 12.30 - 16.30 uur

zaterdag 08.30 - 15.00 uur

Milieupark Sittard
Milieuparkweg 11, 6136 KP Sittard

Open: maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur

zaterdag 08.30 - 16.00 uur

Meer informatie?
Ga naar de website van RWM: www.rwm.nl of check de

RWM-app. U kunt de RWM-app downloaden in de App- of

Play Store.

Milieupark Schinnen gaat per januari dicht voor 
Beekenaren
Beekenaren kunnen vanaf 1 januari 2021 geen gebruik meer maken van het
milieupark in Schinnen. Zij kunnen gebruikmaken van de milieuparken in
Beek, Geleen, Sittard, Stein en Born.
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De bouw van de Brede Maatschappelijke

Voorziening is begonnen. De fundering

en de betonvloer zijn inmiddels gelegd.

De volgende stap is het optrekken van 

de gevels. We gaan dus nog voor het

einde van het jaar in de hoogte bouwen.

Wij gaan u  in de Nuutsbaeker 

geregeld op de hoogte houden van 

de vorderingen. Ook gaat de gemeente

Beek geïnteresseerde inwoners en 

belanghebbenden via een nieuwsbrief

op de hoogte houden. Wilt u de 

nieuwsbrief ook ontvangen? 

Stuur dan een mail naar 

communicatie@gemeentebeek.nl 

BMV Spaubeek: de
bouw is begonnen!

BeekSamen
Wenst u namens

Fijne Feestdagen
 en een gelukkig nieuwjaar

Vereniging van Ouderen Neerbeek
Zonnebloem Beek

Zonnebloem Spaubeek
ZijActief Spaubeek

KBO Beek / Seniorenvereniging Beek
Seniorenvereniging Genhout
Vincentiusvereniging Beek

Computer Doe- en Leercentrum Beek
Damesclub Actief Geverik

WOP De Carmel
G.O.N. afdeling Beek

De donkere dagen komen eraan
   tijd om even stil te staan

   overdenken en bezinnen
   afsluiten of opnieuw beginnen

   wat te doen met wensen of dromen
   dingen die jou zijn overkomen

   laat ze zijn en laat ze achter
   de ergste worden zachter

de mooiste krijgen een plaats in je hart
   maak ieder jaar een nieuwe start

   begin aan je oude of nieuwe dromen
   laat het leven op je af komen

   onthaast, beleef en geniet
   meer dan dit leven heb je niet.
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Panden waar hennepplantages of handelshoeveelheden

hard- of softdrugs worden gevonden, worden in Beek direct

gesloten. Doel van de sluiting is het herstellen van de open-

bare orde en veiligheid. 

Burgemeester Van Basten-Boddin: “In Spaubeek werd 

een grote handelshoeveelheid harddrugs gevonden. 

Als in een pand vijftig keer de gebruikershoeveelheid wordt

aangetroffen, dan mag worden aangenomen dat dit pand 

een rol heeft vervuld bij drugshandel. Dit is gevaarlijk en 

volstrekt onacceptabel.”

Vermoedt u dat er in uw buurt drugs worden verhandeld? 

Of denkt u dat er in uw buurt een hennepplantage is inge-

richt? Meld dat dan bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem

via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl

Burgemeester sluit pand in Spaubeek na vondst 
harddrugs
Burgemeester Christine van Basten-Boddin heeft op 29 oktober in Spaubeek een pand gesloten voor de
duur van zes maanden. De politie trof in de kluis van het pand 51 XTC-pillen aan. 

Als mantelzorger bent u de grote steun en toeverlaat

van diegene voor wie u met grote regelmaat zorgt.

Dat doet u met veel liefde en vanuit heel uw hart. 

De gemeente Beek en Steunpunt Mantelzorg vinden

dit lovenswaardig! Daarom willen wij u bedanken. 

Wethouder Thijs van Es: “Mantelzorg is onmisbaar

en als gemeente is het belangrijk dat we mantel-

zorgers waarderen en eren. Daarom zetten we hen

in het zonnetje.” 

Alle bij het Steunpunt aangesloten mantelzorgers

ontvangen een bloemenbon. Bent u nog niet 

ingeschreven?

Als u zich vóór 20 december inschrijft dan ontvangt

u ook een bloemenbon die u kunt inleveren bij een

van de vijf deelnemende bloemenwinkels in Beek.

De bon heeft een waarde van € 12,50, waarvan 

€ 2,50 door de winkels zelf is bijgedragen.

U kunt de bon tot en met 20 december inleveren bij:

• Bloemenboutique Monique - Wethouder 

Sangersstraat 187, Beek (Makado)

• Randy’s Bloemen - Wethouder 

Sangersstraat 143, Beek (Makado)

• Hendriks Eigentijds Thuis - Markt 60B, Beek

• El Arte Flores Sandra Smeets- Op Den Hoogen Boom 48,

Genhout (Beek)

• Glenn Gespecialiseerde bloemsierkunst - Hobbelrade 2,

Spaubeek

Inschrijving bij het Steunpunt Mantelzorg-wm Beek kan bij

Astrid Vermeulen via telefoonnummer 046-4575700 of per 

e-mail: astrid.vermeulen@piw.nl.  Inschrijven kan ook op de

website: www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Mantelzorgers zijn goud waard! 
Staat u nog niet ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg-wm in Beek? Meld u vóór 20 december aan
en u ontvangt een bloemenbon ter waarde van 12,50 euro die u kunt besteden bij vijf bloemisten in Beek. 

26
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Het belang van een vertrouwenscontact-

persoon wordt onderschreven door 

wethouders Thijs van Es en Ralph 

Diederen. “Iedereen in Beek moet zijn 

of haar hobby en vrijwilligerswerk op een

veilige manier kunnen uitoefenen. Met

de inzet van de vertrouwenspersoon

hopen we de veiligheid weer verder te

vergroten.“ 

Amanda is vertrouwenspersoon op twee

vlakken, namelijk voor ongewenste 

omgangsvormen en voor integriteits-

kwesties. Bij ongewenste omgangsvor-

men kunt u denken aan agressie en

geweld, (seksuele) intimidatie, discrimi-

natie of pesten. Onder integriteitskwes-

ties vallen misstanden met een

maatschappelijk belang, zoals een 

gevaar voor de volksgezondheid, een

aantasting van het milieu of verspilling

van overheidsgeld. 

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u betekenen? 

- U opvangen als u een vervelende ervaring heeft gehad.

- Naar uw verhaal luisteren.

- Informeren en meedenken over mogelijkheden en/of procedures.

- U begeleiden, bijvoorbeeld als u vervolgstappen wilt gaan zetten

- Nazorg bieden.

- Preventie.

U kan bij de vertrouwenspersoon terecht als u wilt praten over één van de 

hierboven genoemde situaties. De vertrouwenspersoon is er volledig voor u. 

Het gaat erom hoe u iets ervaren hebt. U bepaalt zelf waar u behoefte aan heeft.

Dit kan een luisterend oor zijn, of misschien wilt u informatie, begeleiding of 

andere ondersteuning. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alles altijd in

volledige vertrouwelijkheid gebeurt. Het is belangrijk om te weten dat een 

vertrouwenspersoon altijd naast de melder staat. 

Op de website www.prettigwerkenlimburg.nl staat een filmpje met een duidelijke

uitleg over de vertrouwenspersoon.

Bent u lid van een Beekse vereniging en wilt u een afspraak maken met de 

vertrouwenspersoon? Dan kunt u Amanda Klein bereiken per e-mail: 

info@prettigwerkenlimburg.nl of telefonisch via 06-44474692. 

Amanda Klein aan de slag als vertrouwenspersoon 
in Beek
De gemeente Beek vindt veiligheid voor leden en vrijwilligers binnen het verenigingsleven erg belangrijk.
Daarom is sinds 1 november Amanda Klein aan de slag gegaan als vertrouwenspersoon. 
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JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. 

JOGG en de Gemeente Beek vinden het belangrijk dat kinderen 

en jongeren opgroeien in een gezonde leefomgeving met aan-

dacht voor:

✔ gezonde voeding

✔ elke dag bewegen

✔ ontspanning

✔ voldoende slaap

Een gezonde jeugd creëert een gezonde toekomst!

Gemeente Beek sluit zich 
aan bij Jongeren Op Gezond
Gewicht

Wethouder Thijs van Es heeft namens de gemeente
Beek een handtekening gezet onder de JOGG-aanpak.
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Wacht af 
Wie dicht op andere mensen woont, bijvoorbeeld in een flat-

gebouw of rijtjeshuis, zal een zekere mate van geluid moeten

accepteren. Uit onderzoek blijkt dat mensen na zo’n twintig

minuten gewend raken aan geluiden tot en met 65 decibel

(pratende mensen of achtergrondmuziek). Wacht bij geluids-

overlast dus eerst even af. Vindt u het na een half uur nóg 

vervelend? Dan is de kans groot dat het geluid niet zal wennen.

Je kunt besluiten voor deze keer uw oren en ogen te sluiten,

omdat u eigenlijk nooit ‘gedoe’ hebt met de buren.

Scherm u af
Ervaart u burenoverlast van geluiden die moeilijk te voorkomen

zijn? Bijvoorbeeld praten, lopen of spelende kinderen? 

Probeer uzelf dan af te schermen. Ga een wandelingetje

maken als de buurkinderen op de trampoline springen en 

veel geluid maken of zet uw eigen radio aan als u er last van

hebt dat u de buren hoort lopen of praten.

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

koekje van eigen deeg te geven. Even bonken met de bezem

tegen het plafond of het geluid van uw eigen radio op maxi-

maal zetten. Dat is geen goed idee. U kiest dan de aanval om

het conflict te beslechten. Uw aanvallende gedrag zal er in

veel gevallen voor zorgen dat de buren ook in de aanval

gaan. Ze zetten de muziek nog harder en dan bent u nog 

verder van huis. Wacht daarom niet te lang om contact met

uw buren op te nemen en doe dit als u zelf rustig bent. 

Stel u vriendelijk op, dan is de kans veel groter dat uw buren

meewerken.

Brief in de brievenbus doen
Persoonlijk contact is het beste om samen tot een oplossing

te komen. Maar vanwege corona is het wellicht niet wenselijk

of mogelijk om volgens de richtlijnen een gesprek aan te gaan.

U kunt daarom ook besluiten om een brief in de brievenbus te

doen. Let daarbij op de

toon en manier waarop

u iets schrijft. Het kan

zijn dat uw buren zich

niet bewust zijn van de

overlast die ze 

bezorgen. Maak geen

verwijten, maar schrijf

bijvoorbeeld waar u 

behoefte aan hebt en

hou het zoveel mogelijk

bij de actuele feiten.

Noem vooral ook de

gevolgen die de 

situatie voor u heeft.

Door te vertellen wat

er zo lastig is, kunnen

de buren u beter 

begrijpen. Dat maakt

de kans groter dat ze

willen meedenken in

oplossingen.

Ruzie met de buren? Schakel Buurtbemiddeling in

Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn mensen meer thuis dan normaal. Daardoor kunnen 
er extra irritaties tussen buren ontstaan. Er zijn veel verschillende oorzaken waardoor er een conflict
met uw buren kan ontstaan. Voor elke ruzie geldt: beter voorkomen dan genezen. Normaal gesproken is
het advies ergernissen zo snel mogelijk te bespreken, maar aanbellen bij de buren is in deze tijd misschien
niet altijd een optie. Wat nu? Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek geeft graag een aantal tips.

28
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Voorkom burenruzies
Om te voorkomen dat uw buren last hebben van u, 

hebben we de volgende tips:

1. Als u weet dat u een klus gaat doen die geluids-

overlast kan veroorzaken, laat dit dan de buren

weten (schrijf een briefje of stuur een appje) zodat

ze weten hoelang het duurt. En houd rekening

met thuiswerkende buren.

2. Realiseer u dat geluiden van dichtslaande deu-

ren, harde muziek, blaffende hond, draaiende

wasmachine of de trap oprennen meestal voor de

buren net zo hard te horen zijn. Houd hier waar

mogelijk rekening mee: kleine aanpassingen in

gedrag (zachtjes op de trap, zachtjes met de

deuren, sloffen aan in huis) of materialen (viltjes

onder de meubels, koptelefoon op in plaats van

de boxen gebruiken, deurdrangers) kunnen al

veel uitmaken.

3. Wissel telefoonnummers uit en nodig elkaar uit

om even te bellen als u overlast ervaart.

4. Als bovenstaande tips niet helpen, bel Buurtbe-

middeling. Bij Buurtbemiddeling werken getrainde vrijwilli-

gers die als bemiddelaar tussen buren optreden om

samen tot een oplossing te komen. In ongeveer twee

derde van de burenkwesties levert bemiddeling een posi-

tieve bijdrage aan de situatie en wordt erger voorkomen. 

Coronamaatregelen 
Vanwege het coronavirus is het nu niet vanzelfsprekend dat

onze bemiddelaars bij u en uw buren op huisbezoek kunnen

komen. We zijn telefonisch bereikbaar om samen te bekijken

wat in uw situatie helpend kan zijn. Daarnaast zijn een aantal

van onze bemiddelaars speciaal voor deze omstandigheden

getraind in telefonische bemiddeling. Buurtbemiddeling kan
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tips geven hoe u het beste met de situatie kunt omgaan. 

Wij bieden een luisterend oor. Dat lucht vaak al op. We zijn er

voor u, ook in deze rare tijden!  

Contactgegevens
Meer informatie of contact? Wij zijn bereikbaar op 

telefoonnummer 06-22968998 en per e-mail via 

buurtbemiddeling@piw.nl. 

Meer informatie vindt u ook op onze website 

www.buurtbemiddeling-wm.nl. Voor nog meer nuttige 

informatie over dit onderwerp, kunt u kijken op de website

www.problemenmetjeburen.nl. 

Om al deze veranderingen in goede banen te leiden is een stevige achterban

ontzettend belangrijk. De vrijwilligersorganisaties kunnen niet zonder hun 

vrijwilligers. En zeker in deze roerige tijden moeten we op vrijwilligers kunnen 

rekenen. 

Wethouder Thijs van Es: “De gemeente Beek onderkent al jaren het belang

van vrijwilligers en wil dat dit jaar nogmaals onderstrepen. Beekse vrijwilligers

ontvangen daarom van de gemeente Beek en Plus Van Wijnbergen een 

lekker stuk chocolade voor bij de koffie, thee of de warme chocomel. 

De gemeente Beek wil op deze manier laten zien dat vrijwilligers nu, meer

dan ooit, het verschil maken en goud waard zijn voor de vrijwilligers-

organisaties en de gemeente.“

Gemeente Beek en Plus Van Wijnbergen steken Beekse
vrijwilligers hart onder de riem
Het afgelopen jaar was voor veel vrijwilligersorganisaties een turbulent jaar. Een jaar met veel 
onzekerheid en constant wisselende regelgeving waar vrijwilligersorganisaties steeds op moesten 
anticiperen. 
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In 2020 ging de actie vanwege het coronavirus helaas niet

door. Tijdens deze periode is gebleken dat de klussen die 

normaal tijdens NLdoet worden uitgevoerd een groot verschil

maken. Laten we daarom dit jaar dubbel zo hard werken,

want vrijwilligers en vrijwilligerswerk is onmisbaar. Doe jij ook

mee?  

Meedoen als organisatie
Heeft uw organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum

nodig opgeknapt worden of kan uw verenigingsgebouw een

likje verf gebruiken? Meld de klus dan aan op www.nldoet.nl

en laat iedereen in uw omgeving weten dat u vrijwilligers

nodig heeft om uw klus te klaren. Voor u het weet heeft u een

groep collega’s, leerlingen of

buurtgenoten die bij u aan de

slag willen. 

Financiële bijdrage
Heeft u onvoldoende financiële

middelen voor uw klus? 

Het Oranje Fonds kan u daarbij

helpen met een bijdrage van

maximaal € 400,-. 

Aanvragen van de bijdrage
kan vanaf 16 november tot 
19 december 2020, en vanaf 
1 januari tot 31 januari 2021.

Check de voorwaarden op

www.nldoet.nl. 

Meedoen als vrijwilliger
Wilt u als vrijwilliger uw handen

uit de mouwen steken en bij-

dragen aan het klaren van een

klus? U kunt dan naar

www.nldoet.nl gaan en u onder

het kopje ‘Klussers’ aanmelden

om te helpen met een klus in

uw buurt. Hier kunt u zelf 

kiezen welke klus het best bij u

past, waarna de betreffende

vrijwilligersorganisatie contact

met u opneemt. 

Hulp nodig bij het aanmel-
den van uw klus?
Indien u vragen heeft over 

NLdoet of hulp nodig heeft 

bij het aanmelden van uw

klus op www.nldoet.nl kunt u

terecht bij de Consulent Ver-

enigingen van de gemeente

Beek (Tom Eijkelenberg) via

info@gemeentebeek.nl of

046-4389222 .

Doet u mee aan de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland? 
Op 12 en 13 maart 2021 organiseert het Oranje Fonds weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Ook dit jaar wordt vrijwilligerswerk in de spotlights gezet en wordt iedereen uitgenodigd
om een dagje de handen uit de mouwen te steken! 
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Wij 
doen mee 

aan NLdoet! 
Help je 
mee?

Ga naar nldoet.nl
en meld je aan.
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Tijdens de eerste golf van het coronavirus is het Informatie-

punt Samen Sterk opgericht. Inwoners van de gemeenten

Beek, Sittard-Geleen en Stein kunnen zich bij het informatie-

punt melden als ze hulp nodig hebben óf als ze hulp 

aanbieden. Bijvoorbeeld voor hulp bij boodschappen doen,

medicijnen ophalen of de hond uitlaten.

Het Informatiepunt Samen Sterk is dé plek waar vraag en

aanbod samenkomen, waar we onze krachten bundelen en

elkaar helpen om deze periode samen goed door te komen.

Het is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de

gemeenten Sittard-Geleen, Partners in Welzijn, Knooppunt 

Informele Zorg en MEE Zuid-Limburg.

Heeft u hulp nodig? Of wilt u een ander helpen?
Bel dan op werkdagen tijdens kantooruren met Partners in

Welzijn: 046 – 457 57 00. Of bezoek de website van 

Partners in Welzijn voor een overzicht van alle initiatieven

www.partnersinwelzijn.nl. Naast mooie initiatieven van 

inwoners zijn ook diverse zorgpartners aan het informatiepunt

verbonden.

Informatiepunt Samen Sterk: voor als u hulp nodig heeft
of een ander wilt helpen
In de tweede coronagolf hebben veel mensen het opnieuw zwaar. Niet alleen ouderen, maar bijvoorbeeld ook
mensen die in de zorg of supermarkten werken, of mensen die in quarantaine moeten.
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Er klinkt een schot, een verdwaald schot.
Vogels vliegen van schrik op en een
nietsvermoedend eekhoorntje schiet weg
in een van de reusachtige beukenbomen.
Een jonge vrouw stort ter aarde, getrof-
fen als het lijkt. Bloed stroomt uit een
klein gaatje in haar borst. Haar kogel-
vest ligt naast haar. Ze heeft zelfs geen
tijd gehad om dit aan te trekken. Zo vlug
kwam het gevaar plotseling opduiken…
Voetstappen, gedempt door het blade-
rentapijt van de herfst. Gaan ze naar
links de heuvel af om bij Joep en Roos
op straat uit te komen? Gaan ze naar
boven naar de grintafgraving? Of toch
naar rechts waar Harrie en Phia in hun
tuin aan het werk zijn. 
Het gebeurde in het Spaubeekerbos op
een mooie najaarsochtend, terwijl de
zon de laaghangende mist probeerde te
doorboren. 

Of dit werkelijk zo in scene gezet is?
Ik zou het niet weten. Ik hoorde wel er-
gens een knal die leek op een schot. De
agenten, tenminste de personen die zijn
uitgedost als mannen en vrouwen van
de wet, zitten evenwel rustig een kop
koffie te drinken en trekken zich nergens
wat van aan. De eerste zinnen van dit ar-
tikel zouden derhalve zomaar het begin
kunnen zijn van een nieuw boek van
mijn hand, als ik de ambitie zou hebben
om thrillers te gaan schrijven. 

Wat is er aan de hand? 
Als buurtbewoners kregen we enkele
dagen van te voren een brief met de
vraag of we rekening wilden houden met
parkeren daar er opnamen gemaakt
zouden worden voor het televisiepro-
gramma “Flikken Maastricht”.  
Mijn fantasie is weer volop aan het werk
en ik zie Eva van Dongen/Angela Schijf
op de koude grond aan de onderkant
van de trappen van het openlucht-
theater liggen. Haar tegenspeler Floris
Wolfs / Victor Reinier heeft haar niet kun-

nen redden. Hij is net pas aan-
gekomen in de Dorpstraat. In
zijn script stond dat hij pas
later op de dag in actie behoeft
te komen. Hij doet zich te goed
aan een warm drankje en krijgt
een wit plastic bakje aange-
reikt vanuit de cateringwagen
met iets dat lijkt op macaro-
nischotel. Mag hij alvast voor-
proeven of is dit een maaltijd
voor de al wat oudere acteur
die energie moet opdoen voor
een lange draaidag, als een
wielrenner gelijk?  

Het blijkt maar weer eens wat onze ge-
meente voor moois heeft, dat zelfs bij
het decorum in Hilversum bekend is.
Misschien is de omgeving Maastricht
voor dit vijftiende seizoen al zover uitge-

mergeld, dat men het verderop is
gaan zoeken en dan is onze ge-
meente Beek met haar pareltjes
een uitgelezen plek voor wat
schitterende plaatjes.

Flikken Maastricht is sinds 2007
op de Nederlandse buis en mag
zich verheugen op een miljoenen-
publiek.
Oorspronkelijk is het een succes-
formule van de VRT die de serie
voornamelijk laat spelen in Gent.
Een van de rollen werd hier overi-
gens gespeeld door Jo de Meyere,
bij de oudere lezer beter bekend
als kapelaan Odekerken

uit de serie “Dagboek van
een herdershond”. Nederland
kende naast Maastricht ook
een veel hardere versie met
onze Limburgse acteur, Huub
Stapel, in een van de hoofd-
rollen: Flikken Rotterdam. 

Persoonlijk ben ik in de loop
der tijd een beetje afgehaakt
omdat de verhaallijnen mijns

inziens onrealistisch zijn geworden: Eva
van Dongen en Floris Wolfs zijn al zo
vaak bedreigd en (bijna) omgekomen
dat ieder normaal denkende politieagent
of rechercheur er allang de brui aan had
gegeven of tenminste met de zwaarste
vorm van PTSS aan de huisdeur gekluis-
terd had gezeten. 
Maar mijn vrouw geniet er nog steeds
van. En ik ook wel, al is het alleen maar
om de herkenbaarheid van de film-
locaties (dus stiekem vind ik het toch
wel leuk…).
En wat dan wel weer grappig is: in de
laatste aflevering van seizoen veertien
was te zien hoe Floris Wolfs in een bran-
dend huis werd achtergelaten door Lisa
DeWulf en Eva in handen was van men-
senhandelaren die haar op een transport
naar het Midden Oosten zetten. Ik kan u
verzekeren: het komt allemaal goed (of
verklap ik nu te veel?). 

Ik heb het zelf gezien: Angela zit niet in
het Midden Oosten en ik heb bij Victor
geen brandvlekken kunnen ontdekken.

Het nieuwe seizoen begint op 8 januari
2021. En ik zal het dit seizoen weer gaan
volgen. Al is het enkel maar om ons
eigen pareltje van enkele honderden
meters verderop te kunnen bewonderen
op de nationale televisie!

Roland Willems

Het gebeurde in het Spaubeekerbos
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Je zult maar een bedrijf of onderneming
hebben in deze tijd van de coronacrisis.
Het is niet gemakkelijk je hoofd boven
water te houden. Wat is er dan nog over
van je dromen en je verwachtingen? Wat
heb je gedaan om je toko-tje overeind te
houden? 
In het eerste nummer van de Nuuts-
baeker van dit jaar toog de redactie naar
de B&B Bie Janssen van (ex) inwoner van
Genhout, Peter Janssen. We zijn bijna
een jaar later en er is veel gebeurd. We
vroegen ons af, hoe het Peter in de tus-
senliggende maanden is vergaan.

“Het was een droom die uitkwam toen
mijn vrouw Sabrina en ik op 1 juli 2019
onze B&B in Elsloo openden. Het was te-
vens een sprong in het diepe, maar het
pakte goed uit. Onze onderneming open-
stellend voor zowel recreatieve gasten als
ook voor zakenlieden zorgde ervoor dat
we al snel een goede plek binnen de markt konden veroveren.
En we waren er klaar voor, hadden diverse cursussen gevolgd
en ons uitermate gedegen voorbereid.  Tevens zochten we
toen al naar andere bezigheden, zoals de samenwerking met
Vrijman Yoga, waar we onze ruimte beschikbaar stelden voor
workshops op het gebied van yoga en mindfulness. Maar ook
andere ondernemers kunnen bij ons terecht voor het geven
van presentaties of coaching. Gekoppeld aan een overnach-
ting is natuurlijk helemaal fantastisch.”

Peter vertelt vol passie zijn verhaal en
zijn ogen stralen bij de herinnering. En
hij mag ook trots zijn. In zijn ontbijtzaal
hangt een bordje met een beoordeling
van Traveller Review Award 2020
(Booking.com) van 9,1. Niet mis dus.
Tevens is Bie Janssen genomineerd ge-
weest voor de Brilliant Business Award,
categorie Parel (startende ondernemers;
klantbeleving) van de gemeenten Beek,
Sittard en Stein. Hij reikte tot de laatste
drie. Voorwaar geen sinecure voor een
bedrijf dat nog maar amper een jaar be-
staat.  Het ging dus allemaal voor de
wind. En toen kwam corona.

“Tja, toen kwam corona. Op zaterdag-
middag 14 maart heb ik hier nog mijn
verjaardag gevierd. De dag daarna zou-
den we op vakantie vertrekken naar
Egypte. De koffers waren gepakt en we
hadden vervanging geregeld, omdat we

enkele gasten uit Duistland hadden en een uit Vlissingen. ’s
Middags belde Corendon dat de reis niet kon doorgaan. Een
dag later kwam een tweede slag: de beruchte persconferentie
waarin melding werd gedaan dat met onmiddellijke ingang de
horeca in Nederland moest sluiten. De lockdown. De gasten
die we hadden konden we natuurlijk niet zomaar wegsturen.
Onder strikte voorwaarden en met duidelijke afspraken (ontbijt
en lunch to go, eventueel zelf diner maken of laten komen, ka-
mers en interieur worden regelmatiger gereinigd en gedesin-

B&B Bie Janssen: Een onderneming i
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fecteerd, etc.) zijn we open
gebleven. Maar allengs re-
gende het annuleringen. Die
eerste periode heeft ons heel
veel omzet gekost, denk maar
eens aan de gasten die we
zouden hebben ontvangen
tijdens de Amstel Gold Race,
de concerten van André Rieu,
Pinkpop en het Hemelvaart-
en Pinksterweekend. 
Het liep zo minnetjes dat ik
even heb gedacht om een an-
dere baan te nemen. We had-
den gelukkig wat inkomen,
omdat Sabrina nog deels bui-
tenshuis werkt in de kinder-
opvang, maar moesten toch
ook alle zeilen bijzetten. Toch
hebben we doorgezet en daar

ben ik blij om. We hebben van de nood een deugd gemaakt.
Het openhouden van onze droom bracht natuurlijk extra werk
met zich mee: extra reinigen van deurknoppen en lichtknoppen,
het voortdurend luchten van de kamers, het dragen van hand-
schoenen en mondkapjes, het afnemen van de trapleuning.
Binnen twee weken hadden we al desinfectiestandaards staan.
Gelukkig kwamen er langzaamaan, na de versoepeling van de
maatregelen vanaf 1 juni (Tweede Pinksterdag), weer gasten.
Uiteraard moesten we tegen de gasten zeggen om vooral voor-
zichtig te doen, afstand te bewaren en vooral thuis te blijven bij
een verkoudheid. We moesten gaan omdenken!”

Omdenken gingen ze inderdaad. Om de gasten toch de gele-
genheid te geven om te genieten van hun B&B werd het ontbijt
in twee shiften geserveerd aan tafel (en niet in de gebruikelijke
buffetvorm) om de afstand van anderhalve meter te waarbor-
gen.  Ze zochten de samenwerking met “Aete bie Lou”, een
collega-ondernemer uit de buurt, die het diner kant en klaar
kwam bezorgen.

“We bleven dus open. Zelf ben ik niet bang aangelegd. Onze er-
varing is dat gasten graag meewerken. Maar mocht het ervan
komen dat er een besmetting werd geconstateerd, was de con-
sequentie wel dat onze zaak twee weken
in quarantaine zou moeten gaan. Een
risico, zeker! We traden meer buitens-
huis in de vorm van een ontbijtservice.
Mensen konden een ontbijt bestellen
met servies en koffie; de hele mikmak
dus. Tot we in de gaten kregen dat het
servies niet werd gebruikt en de koffie
onaangeroerd bleef. Blijkbaar waren de
klanten zo voorzichtig dat ze verkozen
hun eigen spullen te gebruiken. Dus heb-
ben we extra gelet op hoogwaardige
producten als brood en beleg. Het werd
een unique selling point. Een nieuw ver-
dienmodel. Het bracht ons ook goodwill
en naamsbekendheid in de regio.
Langzaamaan zochten en vonden we de
samenwerking met andere ondernemers
die zich in een vergelijkbare positie
bevonden. Noemde ik al “Aete bie Lou”,
daar kwamen anderen ook om de hoek

kijken. We stelden onze ruimte ter beschikking aan organisa-
ties en verenigingen om te vergaderen (omdat er veel vraag is
naar kleinere accommodaties), er werden workshops en pre-
sentaties gehouden, Sabrina opende een klein winkeltje met
leuke woonspullen, de overbuurman biedt bij ons zijn honing
te koop aan en brouwerij “De Fontein” schenkt hier haar am-
bachtelijke pilsje. We hebben hier schilderijen hangen van een
kunstenares uit Doenrade die gasten kunnen kopen en gelijk
mee naar huis kunnen nemen. Wij hebben onze B&B op deze
manier prachtig aangekleed en de kunstenares heeft de kans
haar schilderijen te tonen. Een win win situatie. Dus kom met
ons praten, als je een goed idee hebt en wellicht kunnen we
iets voor elkaar betekenen.”

Peter en Sabrina hebben het hoofd boven water weten te
houden door niet bij de pakken neer te zitten en in te steken
op andersoortige activiteiten. Hun motto is niet voor niets:
“Het is wat het is, meer kan het niet zijn”. Het zomerseizoen
loopt ten einde en de tweede coronagolf is een zekerheid. De
komende feestmaanden zullen niet zo zijn als verleden jaar.

“Normaliter zouden de Sint en zijn Pietermansbazen, inge-
huurd door Makado, hier twee weekenden verblijven. Dat gaat
niet door vanwege het cancelen van de intochten. En wat te
denken van de te verwachte gasten vanwege de kerstmarkten
in Valkenburg en carnaval. Gaan deze wel door? We kunnen
onze tijd nu steken in het opknappen en het realiseren van een
studio, annex appartement, om ook gezinnen ruimte te bieden.
Binnenkort gaan we ook Griekse weekenden houden met een
echte hotelier en kok (Angelique Leurs uit Pharos) die hier

komt koken. We doen dat zowel
in arrangements- als in diner-
vorm. Houd onze advertentie
op Facebook en Instagram dus
goed in de gaten.”

U leest het: Peter en Sabrina
zaten niet stil en zullen dat ook
niet gaan doen. Ze hebben een
manier gevonden om hun droom
draaiende te houden. 
Middels dit artikel willen we alle
ondernemers in de gemeente
Beek een hart onder de riem
steken en roepen onze dorps-
genoten op om goed gebruik te
maken van onze lokale onder-
nemers.

Roland Willems

in coronatijd
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Oplossing november: Well I remember every little thing as if it happened only yesterdag.
Paradise by the Dashboardlight van Meatloaf. 

Ho, ho, ho, het is december! In januari maken we de winnaar bekend. 
Vul de gevraagde letter in en stuur de zin naar Nuutsbaeker@gmail.com

Thema: Kris Kras        

1. De voornaam van Chopin.   4de 
2. De sterke vriend van Olijfje.   6de 
3. Noppenfolie.   17de 
4. Amerika’s beroemdste gangster.  8ste 
5. Waar staat het beeld “De verwoeste stad”.   9de 
6. Koffieketen die je naam op de beker zet.   5de 
7. Slappe ontknoping op zondag.  9de 
8. Stylist uit Brabant, onze Royke …. 6de  
9. Deze Harry schreef De ontdekking van de hemel.

5de 
10. Regisseur van o.a. The Birds en Psycho.  9de 
11. Een landkaartje of een koevinkje.   7de 
12. Joods gebedshuis.   8ste 
13. De oudste vuurtoren van Nederland.  9de 
14. Mobiele wc’s.   6de 

15. Moet je niet doen met de kraan open.    2de 
16. Mannelijk konijn.   8ste 
17. Itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot ……

5de 
18. Van 2010 tot 2016 Britse Premies.  12de 
19. WWW.   11de 
20. Alter ego van Spiderman.   10de 
21. Dit maakt macht.   5de 

22. Set loten met opeenvolgende nummers.   7de 
23. Uit welke USA staat komt de whisky Jack

Daniels.   8ste 

24. Schapen die hard tegen een deur beuken.   4de 
25. Schlagerzanger, alias de zingende zonnebril.

5de 
26. Brahma, Shiva en …….   5de 
27. Gevaarlijke werkschuwe knol.   8ste

28. Narrenkaart.   1ste 
29. Deze lady reed naakt op een paard door de stad.

6de 

30. Japanse maffia.   5de 
31. Inwoners van de regio rond Barcelona.   8ste 
32. Zulke spoed is nooit goed.   7de 
33. Schilder met een rommelig huishouden.   5de 

34. Hangt aan menige hondenriem.  9de 
35. Gerookte en gezouten haring.   6de 

36. Ouderwets woord voor kledinghanger.   6de 
37. Het werkwoord van blauwe kabouters.   6de 

38. Schoppen, harten, ruiten en Jesse.   4de 
39. Zij zong in 1984 “Ik hou van jou”.   9de 
40. Liberté, Egalité en ……..    6de 
41. Vliegend paard en sterrenbeeld.   7de 
42. In deze Ierse stad werd de Titanic gebouwd.

7de 
43. Zij bracht koekjes naar oma.   6de 
44. Wijs worden door schade en ……..    5de 
45. Deze verhindert het zicht.    6de 

46. “Alles kump weer good”   6de 
47. Het staartbeen bij mensen.   7de 
48. Zoals dit thuis tikt, tikt het nergens.   6de 

49. Chinese puzzel van 7 stukjes.   7de 
50. Nederlands spookschip.   16de 
51. Hij schreef J’accuse.   9de 
52. Leadzanger van Clouseau.   10de 

53. Dat busje van Höllenboer ........   6de 
54. Beroemde ontdekkingsreiziger uit Venetië.   9de 
55. Strijdgodin uit de Noorse Mythologie.  4de 

56. Eerste acteer job van de Olsen Twins.   9de 
57. Geneet van ’t laeve.    9de 
58. Hoofdstad van Nepal.   7de 

59. Die heeft dit ook niet uitgevonden.   4de 
60. Zus van Jake Gyllenhaal.   6de 
61. Normen en barmannen.    4de 
62. Boegbeeld van Microsoft.   9de 
63. Jongetje lacht, jongetje huilt.   4de 
64. Toestel dat mensen bruin bakt.  9de 
65. Gekartelde kant van een sleutel.   3de 
66. Locatie van het EYE Filmmuseum.    8ste 
67. Welk automerk heeft als logo een steigerend

paard.   6de 
68. Beschadiging van een nekspier door een ongeval.

7de 
69. De maffe stier uit de Soundmixshow.   7de 
70. Brandstof voor vliegtuigen.   8ste 

71. Locatie van het Autotron.   4de 
72. Monopoly, Risk, Mens Erger Je Niet etc.   7de 
73. Bepaald niet open.    8ste 

74. Yogagroet met een buigend hoofd.  7de 
75. Een uitslag waarbij iedereen wint.   8ste 
76. Deze stad is de sigaar.    5de

77. Vliegende schijf.   5de 
78. Stapel en van der Lubbe?   3de 
79. Houder van brillenglazen.   7de 
80. Trapsgewijze stellage.    6de 
81. Filmregisseur Quentin ……..  9de
82. Hier vindt u de Klaagmuur.  4de 
83. Sciencefiction serie Battlestar ……..   6de 

TUSSENDOORTJE
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  Wie  kent  Wie Aflevering 168

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto.
Klassenfoto 6e klas St. Martinusschool 69-70?

Reacties kunt u sturen naar de redactie van de Nuutsbaeker.

E-mail naar: nuutsbaeker@gmail.com

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

Gezondheid Energie Wel-Zijn
Heb je voldoende energie om je wensen te volgen?

Heb je klachten die jou afremmen of juist
te hard laten doorrennen? 

Heb je het gevoel dat het anders moet;
en hoe dan?

Bel me vrijblijvend of kom eens langs met jouw vraag,
klacht of ziekte.

Dan kunnen we samen bekijken wat ik voor jou kan betekenen.
Mobiel: 06 - 221 404 09 

www.natuurgeneeskunde-beek.nl

Natuurgeneeskunde Beek

Greetje Heus
voor

E.E.N. therapie
en

Civas acupunctuur

Lid beroepsvereniging VBAG

en koepelorganisatie RBCZ
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In het maartnummer
van de Nuutsbaeker
schreef ik een column
over de korfboog-
poort, gelegen aan de
Kupstraat 61 in Spau-
beek (zie de editie
maart 2020 of via
https://nuutsbaeker.nl/
jaargangen/). 
Ik mocht van de trotste
bezitter van dit pand,
kunstenaar 
Cel Lemmens, 
een leuke reactie
verwachten met de uit-
nodiging om ook eens

achter de poort te komen kijken. En op die uitnodiging ben ik
graag ingegaan, waarvan hier een verslag.

Schreef ik al dat we met een oud historisch pand te maken
hebben, meteen achter de poort krijg je daar een fantastisch
zicht op. Het vakwerk dat aan de voorkant niet meer te zien is,
is op de binnenplaats van deze voormalige carréboerderij nog
voldoende voorhanden. Ik kan me best voorstellen dat er een
historische film of documentaire opgenomen kan worden. 
Aan het eind van dit pleintje is een opening naar de zeer grote
achtertuin, welke de trots is van de vrouw des huizes. De fan-
tastisch bloeiende oleanders markeren een lang pad naar een

verder gelegen gedeelte, waarin Cel zijn werkplaats heeft ge-
vestigd. In dat gedeelte van de tuin kom je ook oude grafste-
nen tegen van bijvoorbeeld zijn vader. Macaber? Nee, hoor.
Als je het verhaal erachter kent is het eigenlijk heel gewoon.
Grafstenen worden namelijk gemaakt van zeer mooie steen
en als het graf zijn bedoeling verloren heeft, worden de ste-
nen vermalen tot grind voor bijvoorbeeld voetpaden. Mooie
verhalen, waar Cel heel uitgebreid en vol liefde (ook over de
steen) kan vertellen. En zelfs achter deze “werktuin” liggen
nog grote grasvelden die liefdevol door Cel gemaaid worden
met zijn zitgrasmaaier. Al met al een hele bezienswaardigheid.
Maar dat is niet het enige. Je kunt er eenvoudigweg niet om-
heen dat Cel een beeldend kunstenaar is. 

Zijn beelden staan her en der in de tuin en geven een eigen in-
terpretatie van de mens. Cel werkt namelijk zeer gestileerd
aan zijn mensfiguren (zie het vrouwenbeeld aan de voorkant
van het huis); het weerspiegelt een eigen kijk die voortkomt
uit Cel, de gevoelsmens. Elementaire vormen in combinatie
met het idee dat zich in zijn hoofd heeft gevormd als een
beeld zijn gestalte krijgt. Vaak hebben zijn beelden het onder-
werp moeder en kind. Als reden daarvoor geeft hij zijn warme
gevoelens vanuit zijn jeugd, van zijn eigen moeder (zijn moe-
der was trouwens zijn grootste fan). Soms werkt Cel vanuit
eigen ideeën, soms uit verhalen van mensen en soms vanuit
opdrachten. 

Zelfs zegt hij: 
“In mijn atelier ben ik alleen op de wereld met het beeld waar-
aan ik bezig ben. Op het blok hout of steen heb ik met krijt een
ruwe schets gemaakt van wat het worden moet. Beitelend en
kappend krijgen mijn gedachten in het beeld vorm. Als beeld-
houwer is de mens voor mij een onuitputtelijk model. De mens
in zijn rijke verscheidenheid.”

Het creatieve in hem is hem met de paplepel in gegeven. Zijn
vader was namelijk architect en zijn oom aan moeders kant
was creativiteit niet vreemd. De eerste prille beginselen deed
hij toen hij als kind ziek te bed lag en een eerste beeldje
maakte. Hij ontdekte zijn gave dus puur toevallig, maar ging
zich wel verder ontwikkelen. Mergel bleek daarvoor, vanwege
de zachte materie, een welkom materiaal.
Natuurlijk was dat in deze regio voldoende voorhanden en
goedkoop. Hij volgde zijn opleiding bij streekgenoot Gène
Eggen die op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam een jaargenoot was van Karel Appel en Corneille.

ACHTER DE KORFBOOGP

38

• 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
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GPOORT
Tegenwoordig werkt Cel voorname-
lijk met andere, hardere steensoor-
ten, zoals Ardenner blauwsteen
(deze verkleurd), Portugees marmer,
graniet (kleurecht, maar wel keihard),
Franse kalksteen, keramiek en ei-
kenhout. De kleur van de steen is
een belangrijk gegeven. Er wordt
gewerkt na eerst de steen “bestu-
deerd” te hebben: welke kleuren,
welke structuur, hoe lopen de lij-
nen? Met andere woorden: de brok
bepaalt het beeld. Bij het atelier lig-
gen veel stenen te wachten op in-
spiratie. Die stenen wegen zo’n
tweehonderd tot driehonderd kilo
en worden niet op de plaats van be-
stemming gebracht. Op de een of
andere manier moeten Cel en zijn
eega een manier vinden om telkens
deze brokken steen naar de plaats van bewerking te slepen,
vaak letterlijk.

Al lopende door deze
immense tuin ontdek ik
steeds meer en meer.
Grote beelden staan op
grote sokkels; kleine
beelden hangen aan de
wand of staan verbor-
gen tussen de planten,
edoch vormen ze wel
een eenheid. 
Niets in deze tuin ver-
stoort het evenwicht.
Ik zou er heel “zen” in
kunnen worden. 

Cel vertelt bij ieder
beeld hoe het is ont-
staan, het verhaal er-
achter. En het gekke is
(maar dat is bij iedere
kunstuiting zo) dat
wanneer je zo’n verhaal

kent, je meer en meer gaat zien en ontdekken. Ik ontkom er
niet aan om óm de grote beelden heen te lopen en telkens een
nieuw facet ervan te ontdekken. Plots zie ik een opbouw in
jaren, een ontwikkeling. Soms ontdek ik dat er aan de achter-
kant van zo’n beeld een tweede verhaal schuilgaat, zoals bij
het beeld van een man en een vrouw die in een liefdevolle om-
helzing verstrengeld zijn, maar waar aan de achterkant een
kind schuil gaat. 

Cel maakt ook beelden op bestelling en die beelden hebben
natuurlijk een prijs. “Sommige van mijn collega’s zijn niet
happy met mijn prijzen. Ze vinden ze te goedkoop. Ik heb het
standpunt dat iedereen, hoe groot of klein de beurs ook is,
een beeld van mijn hand moet kunnen bemachtigen.”
Voorwaar een mooie gedachte.

Cel heeft al meerdere tentoonstellingen gehouden en heeft
meegedaan aan diverse kunstroutes door ons Limburgse land.
Hij is zeker voornemens in de toekomst zijn tuin open te stel-
len voor belangstellenden. Voor meer informatie verwijs ik
graag naar zijn website (https://www.cellemmens.nl/) of zijn
Facebooksite
(https://www.facebook.com/CelLemmensBeeldhouwwerken).

Roland Willems

39
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Beek ‘dicht’
In november gaf filosoof-in-opleiding Beekenaar Pieter
Theunissen (25) op de Martinusschool klas 7 en 8 een gast-
les in het kader van de ‘week van respect’. 
De gastles was onderdeel van een gezamenlijk project van
de gemeente Beek, Njoy en de Culturele Werkgroep, waarbij
kinderen worden uitgenodigd om te tekenen, te knutselen en
te dichten. De kinderen zijn meteen aan de slag gegaan en
maakten bijzondere, emotionele en grappige gedichten. 
Eén meisje had een liedje gemaakt en dat ook voorgedragen.

Een selectie van de tekeningen is ingezonden naar Japan
voor de wereldwijde competitie ‘peaceful towns’, waar ook
onze burgemeester zich warm voor maakt. 
De mooiste werken zullen in
januari tentoongesteld wor-
den in de kern van Beek. 

Tevens zullen op donderdag
28 januari, de nationale 
gedichtendag, de prijs-
winnaars bekend gemaakt
worden.   
Meer daarover in het 
januarinummer. 

Voor nu, sluiten we met een
gedicht van Pieter zelf: 
“Mijn gedicht is kort,
omdat ik niet wil 
dat het langer wordt.”

Roger van den Eijnden
Neuromusculair therapeut         

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

BACK2BALANCE

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl • www.backtwobalance.nl 

• Bindweefseltherapie
• Medical Taping
• Therapeutische massage
• Dry Needling
• Reflexzonetherapie    

  

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl
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Ding dong ding dong

Het was zesendertig graden Celsius
toen de eerste winkels hun 
Sinterklaassnoep uitstalden. Dat was
eind augustus (!). Nu snap ik best dat
het feest van de Goedheiligman al
bijna uit de gratie is en dat er alles
aan gedaan moet worden om econo-
misch een graantje mee te pikken.
Maar om in augustus al aan het 
suikergoed, de speculaaspoppen en
de chocoladeletters te beginnen?  
Ik ben trouwens wel dol op al dat 
lekkers, hoor. Maar de vorm mag nog
even anders zijn. 
Amper een week later liep ik door de
Action in de Makado en constateerde
dat er een heel vak gevuld was met
kerstartikelen. Nou vraag ik u. We
moesten de herfstvakantie, Halloween,
de elfde van de elfde en het heerlijk
avondje nog krijgen. En toch kon ik
het niet laten om even te kijken. 
Ik had net enkele mooie antieke 

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

koperen kerkkandelaren op de kop
weten te tikken en had het idee deze
met de feestdagen te voorzien van
groen en rood in de vorm van 
dennentakjes en wat dies meer zij.
Kortom, we worden meegezogen in de
waan van het moment. Een waan die
zijn schaduw ver vooruit werpt, zelfs
maanden vooruit. In wezen is die waan
al lang aan de gang. Intratuin had er
een vaartje naar om in de herfstvakantie
hun kerstmarkt in te richten. Dat is door
anderen overgenomen en naar het nu
blijkt, wil de een de ander de loef 
afsteken door nog eerder te zijn. 
De economie moet draaien en wat ik bij
de een koop, koop ik niet bij de ander.
Wie het eerst komt… Ik heb dus nog
maar even gewacht met de aanschaf,
maar uiteindelijk staan mijn kandelaars,
bij het verschijnen van deze Nuutsbaeker,
er schitterend bij. Als ik de kaarsen 
aansteek komt er licht in de duisternis
en krijg ik een warm en blij gevoel van
binnen.
Wat is 2020 een bijzonder jaar geweest.
Nostradamus heeft het zo’n vijfhonderd
jaar geleden al voorspeld: dit jaar zou
een jaar van de grote omwentelingen
zijn. Hij heeft gelijk gehad. Mijn cluppie
Roda JC is weer levensvatbaar. Maar dat
zal de Italiaanse helderziende vast niet
bedoeld hebben.
Corona heeft ingeslagen als een bom.
De eerste lockdown was voor velen nog
te behappen, maar de tweede, sobere
lockdown van eind september al veel

minder. Iedereen hield zich in maart aan
de opgelegde regels. De regionale 
maatregelen en versoepelingen daarna
waren welkom, maar leidden tot veel
onrust en onbegrip, zodat nieuwe 
maatregelen nodig bleken. Dat is de 
negatieve kant.
Kijkend naar de positieve kant heb ik 
ervaren dat mensen dichter naar elkaar
toe zijn gekomen. Men had weer oog
voor elkaar, er was sprake van buren-
hulp. Het missen van de ouderen in de
verpleeghuizen die maanden onbereik-
baar waren, hebben ervoor gezorgd dat
er weer oog was voor die ouderen. 
We zijn gaan ervaren hoe belangrijk
knuffelen is en zijn het gaan missen in 
de anderhalve meter maatschappij. 
We zorgen voor elkaar door te proberen
elkaar niet te besmetten. We gaan vaker
naar de winkel om de hoek in plaats
van naar de grootgrutter. 
We hebben ontdekt dat er weer een
SAMEN is. Ding dong, ding dong. 
Het is bijna Kerstmis. Laten we het
SAMEN de komende weken 
voortzetten en laten we als 
goede voornemen 
voor 2021 wensen 
dat we SAMEN
mogen zijn en 
blijven. 

Fijne feestdagen.

Roland Willems

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

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

I www.vivantes.nl  |  T 046 411 35 00
E info@vivantes.nl
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Oplossing van de
november editie:

Wat ontbreekt:
de engel op het torentje van

de St. Martinuskerk is
weggevlogen. 

Correcte inzenders: 

Crit Meijers, Rezie van Geneijgen,
Jose Jansen, Jo Nijsten, Wim Dormans,

Netty van den Molengraaf, Marianne
Schwachöfer, Nicole Schrooders,

Leo Snel, Tiny Jetten, Bart Damoiseaux,
Kitty Steijns, Marie-France Heuts,
Piet Feron en Harrie Huveneers. 

Bovenstaand wederom een foto.  Wat klopt niet 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.

Ho, ho, ho, het is december! In januari maken we de winnaar van 2020 bekend. 

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl

De foute foto van Loe
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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. 

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

20 december Vriendenviering Sint-Hubertuskerk, 9.30 uur,  Emotion, Elsloo

31 december Oliebollenactie Irene/Lucia Beek op de Markt in Beek

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 

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

27 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

24 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

30 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

28 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

25 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus

19.00 uur

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

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Maud, Marco en Susanne van Daemen DELA

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

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

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Pasfoto Service
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Wees welkom in een veilig Makado.
www.makadobeek.nl/corona

Makado
geeft om jou

www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg

Shop op tijd en 
shop gespreid,

zo houden we het 

veilig en leuk voor 
iedereen!
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