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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

De eerste editie van 2021

Laten we gewoon van 2020 een heerlijke blijvende herinne-
ring maken.
Dat waren mijn woorden in januari vorig jaar. Nou, die blijvende herinnering is er,
dat heerlijke kunnen we beter snel vergeten. Maar vooruit, we roeien met de
riemen die we hebben. Zoals op een bingo avond wordt geroepen: 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met andere woorden, in 2021 gaan we ervoor. 
Als u deze Nuutsbaeker ontvangt zit de eerste week van januari er weer op. 
De kamer is kaal, de boom weg, de lichtjes uit. Het voelt altijd een beetje als
een domper. Onze Roland geeft u trouwens een gouden tip in zijn column 
“Beek wat ben je mooi”, om dat lege gevoel te vermijden. 
Maar…, dat lege gevoel zal snel verdwijnen bij de winnaars van zowel de
Foute Foto als van het Tussendoortje. Nieuwsgierig?
Kijk dan snel en wie weet, staat uw naam vermeld.  

Gezien ik verder geen enkel nuttig nieuws heb te melden,
sluit ik januari dan ook met het volgende af:

De voltallige Nuutsbaeker familie wenst iedereen: 
Een winter zonder ruitenkrabbers en sneeuw.
De laatste parkeerplek op kantoor.
De lekkerste bonbon op het schaaltje.
Die extra 5 minuten nadat de wekker heeft gerinkeld.
Net genoeg zegeltjes om de spaarkaart vol te krijgen.
Het allerlaatste exemplaar van die voordelige aanbieding.
Het winnende nummer in de Staatsloterij.
Schoenen met hoge hakken die wel lekker lopen.
Dat kledingmaatje minder.
Een happy end van uw favoriete serie.
Die onverwachte bos bloemen.
Gewoon alle mooie dingen die u blij maken, maar bovenal:
Een gezond, coronavrij en eindelijk weer doodnormaal 2021.

Sef, Wim, Bernd, Jack, Jo, Peter, Loe, Paul, Roland, George,
Truus, Sylvie, Lara en ondergetekende.

Tot volgende maand.
Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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Van onze beide Wensbussen is het 
afgelopen jaar, ondanks alle corona-
perikelen, intensief gebruikgemaakt.
Reisdoelen waren bijvoorbeeld bezoek-
jes aan naasten, vrienden, bekenden,
de kapper, de beide winkelcentra in
Beek, de dagopvang in Beek en
Schimmert, de huisartsen, het
Zuyderland ziekenhuis, de fysiotherapie,
Adelante Hoensbroek, het station in
Sittard of het winkelcentrum aldaar,
Aelserhof in Elsloo, de Moutheuvel
Stein, vliegveld Beek, Geleen centrum,
Bunderhof, Ave Maria in Geulle enz.
Voor de chauffeurs een waar genoegen
om u te mogen brengen waar u heen
wilde en af toe met een helpende hand
bij het in- of uitstappen.

Net als in het voorbije jaar blijven de
twee Wensbussen u ook dit jaar 
brengen waar u wezen moet in één van
de kernen van onze gemeente of daar-
buiten. 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
Een strippenboekje met 10 strippen
tegen een kostprijs van € 12,00 en een
rit afhankelijk waar u wilt wezen voor
1,2 of 3 strippen, moet toch voor ieder-
een te doen zijn. 

En…, de Wensbussen zijn er voor jong
en oud (met of zonder rollator) en uit de
vele leuke reacties van de gebruikers
blijken deze erg enthousiast te zijn met
deze vorm van vervoer en ervaren ze
het ook als heel plezierig er even uit te
kunnen in deze coronaperiode.

“Veer wunsje uch ein good en gezòndj nuujt jaor, alle goods veur 2021 en houpe
dat de coronamaotregele de langste tied gehad höbbe en veer weer sjnel ’t
laeve van alledaag kènne en maoge gaon oppakke”. 

Dat wensen u alle vrijwillige medewerkers en het bestuur van de Wensbus Beek via
dit medium toe aan het begin van dit nieuwe jaar dat nu nog in de kinderschoenen
staat.

Wat wil je nog meer, voor de deur op
het afgesproken tijdstip te worden op-
gehaald en op het afgesproken tijdstip
weer te worden thuisgebracht met zo
weinig mogelijk omwegen en niet in de
regen of kou te hoeven wachten tot die
bus eindelijk komt.

De Wensbussen rijden, voor zover u 
dit nog niet weet, iedere werkdag van

8.30 uur tot 18.00 uur en u kunt iedere
werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
bellen met het nummer van onze cen-
trale planners (046-206 00 18) om een
rit te reserveren, maar dit dient u dan
minimaal één dag van tevoren te doen.
De strippenboekjes zijn tegen contante
betaling te koop bij de chauffeur van de
Wensbus. U mag ook contant betalen,
maar dan betaald u afhankelijk van
waar u heen gaat minimaal € 1,50. 

Onze Wensbussen voldoen nog steeds
aan de voorschriften en de richtlijnen
van het RIVM. 
Helaas is het dragen van een mond-
kapje voor de passagiers nog steeds
verplicht en de beugels en de stangen
worden telkens schoongemaakt. 
Dit allemaal ter bescherming van u, als
passagier, maar ook van de chauffeur. 

Voor de chauffeur geldt geen 
verplichting tot het dragen van een
mondkapje als de afstand tussen
chauffeur en passagier 1½ meter 
bedraagt, in dit geval als de passagier
op de achterste bank zit. 
Bij het helpen met in- en uitstappen,
geldt deze verplichting weer wel.

Wij hopen u spoedig te mogen 
ontmoeten in één van onze

Wensbussen, enne…, 
blief gezòndj en “veer zeen òs?”

De Wensbus…

SNS Team
Beek
Wenst u fijne kerstdagen
en een gelukkig 2021

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

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Uw hofleverancier wenst u
een smaakvol 2021
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Fotostudio Eric Smeets

Ook in 2021 staan we voor fysiotherapie en sportgroepen voor u klaar.

Fysiotherapie GCN Beek  |  Kerklaan 11B  |  6191 GM Beek  |  T:+31 (0)46 4374664  |  www.fysiotherapiegcn.nl
Fysiotherapie GCN Geleen  |  Dahliastraat 9  |  6163 CH Geleen  |  T:+31 (0)46 4757474  |  info@fysiotherapiegcn.nlFYSIOTHERAPIE GCN
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Na jarenlange leegstand is het pand
aan de Stationstraat 7 weer in gebruik. 

Fotograaf Eric Smeets en zijn vrouw Jessa
hebben het pand in oktober 2018 gekocht
en verbouwd tot een fotostudio. 

Voorheen zaten in dit pand onder andere
café Visschers en restaurant Mongolian Grill.
Eric en Jessa hebben het pand volledig 
gerenoveerd. Alleen de buitenmuren stonden
nog, maar voor de rest is alles vernieuwd. 

Eric geeft aan dat de originele bouw 
waarschijnlijk goed is geweest, maar dat de
vele verbouwingen die het pand heeft onder-
gaan in combinatie met de lange leegstand
ervoor gezorgd hebben dat het pand in
slechte staat verkeerde toen zij het kochten.

Samen met buren Kapperie Lissy en René hebben zij daarnaast het
dak vernieuwd. Heel vroeger waren deze twee panden één pand, maar
later is dit opgesplitst en is er een muur tussen opgetrokken. 

Na de grote verbouwing heeft de studio half november zijn deuren 
geopend. Eric is al heel wat jaren werkzaam als fotograaf. Zijn eerste
fotostudio is hij aan de Middelweg in Beek begonnen. Later vestigde
hij zich in Sittard en vervolgens in Stein. Nu, circa tien jaar later is hij
weer terug in Beek. Sinds Eric begon als fotograaf heeft hij voorname-
lijk bruiloften vastgelegd. Dit doet hij nu nog steeds, maar hij heeft zijn
specialismes verder uitgebreid. Eric heeft zijn fotostudio in grofweg
vier stukken opgedeeld. 

Zo geeft hij fotografie- en photoshop cursussen, verhuurt hij zijn studio
en verzorgt hij particuliere en zakelijke fotografie. Onder de laatste
twee vallen respectievelijk onder andere bruids- en portretfotografie en
product-, bedrijfs- en architectuurfotografie. 

Kijk voor meer informatie eens op zijn website www.ericsmeets.nl of
loop eens binnen op de Stationstraat 7. (Ook voor pasfoto’s)

Lara Frissen

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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Limburgse clubs scoren g

Cheetahs uit Beek op de 4e plaats en Condors uit
Sittard op de 10e plaats.

In de afgelopen maanden is er door de DSBSL (Dutch Senior
Baseball & Softball League) in samenwerking met o.a. de na-
tionale bond KNBSB, SSK Europe, de website 9innings.nl,
Playball Europe en Fastball Magazine, een verkiezing opge-
zet om het mooiste shirt van Nederland te vinden.

Vanaf augustus hebben zowel (oud) spelers als clubs de mo-
gelijkheid gehad om hun eigen favoriete shirt te nomineren.
Dit heeft geresulteerd in een schitterend totaal aantal van 58
shirts variërend van zeer oud – tot zó nieuw, dat deze door
corona nog niet eens gedragen waren.

Na de nominatieronde kreeg het publiek de mogelijkheid om
te stemmen. Dit overtrof werkelijk alle verwachtingen waarbij
uiteindelijk de top 10 overbleef. 
Een deskundige jury met Tony Cohen (oud speler,
International en fashion-icoon), Ronald Bouwman (criticaster
& baseball-blogger van het eerste uur), Karel Crouwel (oud
speler, International en oprichter Playball Europe), het be-
stuur van de KNBSB en Laurens-Jan Derijks (Oprichter
DSBSL) heeft uiteindelijk een winnaar uitgekozen waarbij de

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

• 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

Het shirt van de Cheetahs uit Beek
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stem van het publiek uiteraard ook meetelde.
Op de eerste plaats eindigde het jubileumshirt van de Flying
Petrels uit het Noord-Hollandse Purmerend. Op onderstaande
foto, het winnende shirt in de jaargang 2020:

En hoe verging het de Limburgse verenigingen bij de nationale
verkiezing? Nou, niet bepaald onfortuinlijk. Het mooie blauwe
shirt van de Condors uit Sittard, eindigde op de 10e plaats. 

Het maroon / gele shirt van de Cheetahs uit Beek deed het
nog een beetje beter en eindigde zelfs op de 4e plaats in de
eindrangschikking.

Stuwende kracht achter de deelname van de Beekse inzen-
ding, softbalster Luciënne Smeets: “Onze vereniging was al
heel verheugd over het bereiken van de finale ronde, bij de
10 mooiste shirts van Nederland. Dat we hier uiteindelijk op de
4e plaats eindigden, hadden we niet durven dromen. We zijn
natuurlijk heel trots op deze eindrangschikking. 

In 2022 bestaat onze vereniging liefst 50 jaar

We willen dat uiteraard op gepaste wijze vieren. En wellicht
wel met een heel speciaal jubileumshirt? En dan hopen we
nog hogere ogen te gooien in deze verkiezing. Tot slot willen
we onze buurvereniging Condors uit Sittard ook nog van harte
feliciteren met hun
mooie shirt en hun
mooie resultaat”.

De Beekse 
vereniging is volop
in beweging en
ontwikkelt zich
voorspoedig. 
Maar hoe kan dat
ook anders met
een Beekse 
burgemeester, 
die ook helemaal
dol is op deze
mooie sport?

Voor nadere info: www.hsvcheetahs.nl

n goede resultaten bij nationale verkiezing 
mooiste honkbal-/softbalshirt van Nederland

Het shirt van de Condors uit Sittard
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Wandelpareltjes van Beek deel 2

Vandaag deel 2: 

“Levensloopje”

“Tussen verleden en toekomst ligt de
weg van het heden”. 
Deze quote staat als een huis voor deze
wandeling. Het heet niet voor niets
“Levensloopje” en als je er gevoel bij
hebt, kom je het overal tegen.

Paddy en ik besluiten om deze wande-
ling te beginnen bij sportpark “De
Haamen”, puur omdat daar voldoende
parkeervoorzieningen voorhanden zijn.

We starten deze wandeling, al lopend
met de klok mee, maar komen er al
gauw achter dat we dat beter niet had-
den kunnen doen. De aanduiding van
deze wandelroute is hier niet aangege-
ven, maar wel als je de andere kant, dus
tegen de klok in, bent begonnen. Och,
maakt niet uit. Paddy rent en springt
toch wel en ik heb de kaart gefotogra-
feerd en kan bij enige twijfel mijn tele-
foon even raadplegen.  

De eerste aanzet loopt via een lange
veldweg, langs Klein-Genhout, waar de
boeren op deze haast lentedag in de
herfst druk bezig zijn de akkers te be-
werken. Het (winter) zaaigoed moet de
grond in en warempel is het gras nog
een keer afgedaan en ligt te drogen. En
wist u dat we in onze gemeente een
echte hortensiakwekerij hebben? Nee…
ik ook niet. Wandelen is ontdekken. 
We lopen verder en passeren enkele
koeien, die nog even genieten van een
najaarszonnetje voordat ze op stal gaan.
Paddy rent alvast vooruit naar de vol-
gende bezienswaardigheid, maar houdt
daarbij geen rekening met de
twee wegen die overgestoken
moeten worden. 
Laat ik het zo zeggen: de  ver-
meende heiligen die afgebeeld
staan op het wegkruis bij de
kruising hebben ervoor ge-
zorgd dat Paddy een engeltje
op zijn schouder heeft, maar
het noopt wel tot waakzaam-
heid, omdat je vaak niet over
de heuvel heen kunt kijken.
Deze wandeling kun je het
beste ondernemen in de lente
of de late herfst. In de lente
vanwege het mooie frisse
groen van de bomen en de vel-
den. In de herfst vanwege de

Al sinds 2005 kent Beek een wandelplattegrond: “Belevend Beek,
laat je verleiden en (her)ontdek de parels van Beek”. 

De komende edities van de Nuutsbaeker ga ik, samen met Paddy,
alle wandelingen lopen en u berichten over de parels die ik ontdek.
Daarbij gun ik mij om alle seizoenen mee te nemen in deze serie. 
De wandelingen kunnen in beide richtingen gelopen worden.

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

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

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

schitterende kleuren en de afgevallen
bladeren, waar je zo heerlijk doorheen
kunt banjeren. Met recht een levens-
loopje, want je krijgt voldoende tijd en
aanleiding om eens lekker na te denken.
Langs de route heb ik drie informatie-
borden gevonden die iets vertellen over
het verleden zoals de bewering dat Beek
misschien wel een van de oudste dor-
pen van Nederland is. De eerste resten
van een boerendorp (dus vaste bewo-
ners in plaats van nomaden) van zo’n
zevenduizend jaar geleden, werden ge-

vonden rond 2005. Die
periode liep over in de
periode van de
Bandkeramiek, nu zo’n
vijfduizend jaar geleden.
Lees deze borden maar
eens rustig en dompel u
onder in uw fantasie…

Langzaam naderen we
dorp Kelmont, alwaar
een adelaar en twee
leeuwen de boerderij
moeten beschermen
tegen vreemde indrin-
gers. Ietwat verder loopt
de wandeling naar links
en worden we opeens

geconfronteerd met een gebied van
bomen met hier en daar een bos
bloemen aan én bij de stam. We
bevinden ons in het Levensbomen-
bos. 
“De levensboom symboliseert het
eeuwige leven: het uitlopen in de
lente, de weelderige groei in de
zomer, vruchten en verval in de
herfst en de rust in de winter”. 
Een volgend momentje dus om
even na te denken over je eigen be-
staan en levensloop.

Via het Kelmonderbos dat bewaakt
wordt door een heuse draak (althans zijn
kop kwam uit een flinke boomstronk
naar voren) komen we in de Engelse
landschapstuin van kasteel Genbroek,
dat reeds in 1381 in de annalen wordt
genoemd. Haar huidige vorm komt ech-
ter uit het begin van de
zeventiende eeuw.
Vergeet hier niet het
Bronhuisje en de Rond-
boogbrug over de Keutel-
beek aan uw herinnerin-
gen toe te voegen.

Vanaf hier naderen we
het centrum van Beek.
Op een flatgebouw hangt
een plaquette die moet
herinneren aan de plek
waar ooit de synagoge
van Beek heeft gestaan en iets verderop
bij het kruispunt een volgend monument
dat terugblikt op het feit dat er Joden in
Beek hebben gewoond. Weer even een
moment van stilte…
De antiekwinkel waar ik altijd al eens
een kijkje had willen nemen (maar nog
nooit gedaan heb omdat ik vaak in Beek
ben als de zaak gesloten is) heeft haar
deuren wijds open staan. Tijd om weer
even in het verleden te duiken en wat
leuks en brocante te scoren. 
Nooit gerealiseerd dat Beek in de direc-
te aanvliegroute van “Beek” ligt, als we

door de Kerkstraat lopen en een vlieg-
tuig uit Quatar recht boven ons dendert.  

Langzaam maar zeker nadert het eind
van deze wandeling.
Voorwaar een heerlijke wandeling met
veel plekjes om even stil te staan bij je
eigen levensloop(je).

Levensloopje:

Lengte: 7,2 kilometer
Start: Martinusstraat of de

Haamen 
Nodig: stevig schoeisel
Uitspanning: diverse lokaliteiten in

Beek centrum
Bijzonderheden: lekker bospad en

veldwegen 
Tip: loop tegen de klok in!

Roland Willems
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Op zondag 10 januari 2021 om 
10.00 uur presenteert het project
Waterklaar zich in het 
MFC ’t Roadhoes te Spaubeek.

Waterklaar is een initiatief van
Waterschap Limburg en de Limburgse
gemeentes om inwoners en bedrijven
bewust te maken van het belang van 
regenwater voor onze omgeving.

Het klimaat verandert en we hebben
steeds vaker te maken met stortbuien,
lange periodes van droogte en 
hittestress.

Wat zijn de gevolgen en wat kunnen 
we zelf doen? 

De overheid kan het niet alleen, uw hulp
is hard nodig want elke druppel telt.

Janine Rissenbeek van Waterklaar 
vertelt u alles over de inhoud van het
project en presenteert duidelijke voor-
beelden van eenvoudige aanpassingen
aan uw tuin welke al direct een verschil
maken.

Kunt u niet wachten? 

Kijk dan alvast op www.waterklaar.nl

In het MFC worden de coronaregels 
gehanteerd. 
Verplicht inschrijven, max. 30 personen,
mondkapje bij binnenkomst en vertrek,
1,5 m enz. 

Aanmelden via info@ivnspaubeek.nl

Waar : MFC, Musschenberg 101
6176 BE Spaubeek

Datum : 10 januari  2021
Tijd : 10.00 - 12.00 uur

Presentatie project Waterklaar

Heb jij  
Graaf Huyn  
al gezien?

Kom en leer ons kennen! 

Voor inschrijvingen en meer informatie: www.ghc.nl 
(onder voorbehoud van de dan geldende coronarichtlijnen)

Kennismakingsactiviteiten Graaf Huyn College

Ouders  
leerlingen  

groep 8

11 t/m 21 januari  
voorlichtings- 

avonden

Leerlingen  
groep 8

20 januari  
proefles- 
middag

Leerlingen  
en ouders groep 8 

23 en 30 januari  
individuele 

rondleidingen  
door de school 

Ook via deze weg willen wij onze leden
en hun naasten het allerbeste wensen
voor het nieuwe jaar. Natuurlijk veel
geluk en liefde maar het allerbelangrijk-
ste is toch een goede gezondheid.

We laten een bizar jaar achter ons waar-
in we bijna niets voor u hebben kunnen
organiseren en elkaar daardoor heel
weinig konden zien. Hopelijk keren we
in 2021 snel terug naar een normale sa-
menleving waar ons motto: Ontmoeten,
Ontplooien en Ontspannen weer volop
mogelijk is.

Hopelijk en heel graag tot ziens in 2021!

Bestuur ZijActief Spaubeek

Nieuwjaarswens
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Tulpen
“Onze Vader in de hemel… maak
alles nieuw”.
Dat is een tekstregel uit een 
“Onze Vader-liedje” dat ik menigmaal
met mijn kinderkoor in Oud-Beijer-
land ten gehore mocht brengen. Aan
het begin van een nieuw jaar wil ik
iedereen alle goeds toewensen en
dat alles nieuw mag zijn, het nieuwe
normaal dat veel weg heeft van het
oude.

Voor mij begon het nieuwe jaar met
het vieren van Oudjaarsavond. 
Gezellig met zijn drietjes, mijn vrouw,
Paddy en ik, naast de kerstboom, 
kijkend naar een leuk programma op
de televisie. Hoogtepunt is dan de
Oudjaarsconference, wachtend op de
laatste klokslagen en dan… vuur-
werk. Vuurwerk kijken welteverstaan,
want zelf koop ik het nooit. 
In principe verwachtte ik dan ook dat
een ieder die wel vuurwerk afsteekt
de volgende ochtend zijn zooi ook
weer op zou ruimen onder het
motto: een man een man, een woord
een woord. 
Met andere woorden, als je ’s nachts
mans genoeg bent de grote jongen
met vuurwerk uit te hangen en waar-
schijnlijk ook alcohol te beleven, kun
je ’s morgens om 09.00 uur je warme
nest verlaten om je stoepje schoon
te vegen en het in een prullenbak te
gooien en niet te laten liggen voor

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

een ander (de gemeente in de meeste
gevallen). 
Na het vuurwerk duurde het niet zo
lang voordat we liggen te knikkebollen
en de nachtelijk sponde opzoeken.

Nieuwsjaardag was al even traditioneel
als Oudjaarsavond met het Nieuwjaars-
concert vanuit Wenen (in de hoop dat
er veel Strauss werd gespeeld, omdat
we zo van Wenen houden), het schans-
springen vanuit Garmisch en het uitbui-
ken en opnieuw innemen van alles wat
lekker is en nog even opgemaakt moet
worden voordat we ons laven aan de
goede voornemens van minder eten en
meer bewegen. Wat dat laatste betreft
is dat natuurlijk weer in Paddy’s 
voordeel, al heeft meneertje niets te
klagen.

Na alle feestdagen was het een ritueel
geworden om op tweede Nieuwjaars-
dag de kerstboom af te tuigen, de
dozen weer uit de kelder te halen en
de ballen en versierselen op te bergen
voor de komende elf maanden. Onze
kerstboom stond zo’n vier weken te
pronken. Hij wordt meestal direct op-
getuigd zodra de Goedheiligman zijn
hielen gelicht heeft. 

En toen alles was opgeruimd, ging mijn
vrouw aan de grote poets. Een grote
voorjaarsschoonmaak wil ik het niet
noemen, maar alles rook binnen een

paar uur naar citroen. Lekker?
Ja, wel lekker. Het is altijd fijn als alles
weer fris en fruitig oogt. Maar ik ervaar
die eerste dagen ook als het vallen in
een groot zwart gat. 
Na de feestmaand, alle lichtjes die fon-
kelen, de gezelligheid, zijn die eerste
dagen van januari vreemd. Vaak zijn er
nog een paar vakantiedagen, maar dit
jaar is het er meteen weer vol tegen
aan. De dagen beginnen donker en
eindigen ook donker. Daar tussen in
zijn er enkel de dagelijkse beslomme-
ringen van werk en routinematig han-
delen. Je zult jezelf moeten oppeppen.
Gek hè. Vaak heeft men het over die
donkere dagen vóór kerstmis, terwijl
die donkere dagen er eigenlijk pas ná
kerstmis zijn. 

Maar, ik heb er jaren geleden al iets op
gevonden en die tip wil ik graag met u
delen. Vrolijk uw donkere dagen op
met iets gezelligs dat u aan de 
naderende lente doet denken. 
Als mijn vrouw de voorjaarspoets doet,
sluip ik het huis uit en koop een grote
bos tulpen. Vaak in de kleur rood. 
Toch nog een beetje rood en groen
(kleuren van kerst) die het huis sieren.
Iedere week koop ik een nieuwe bos

en zet die in een
mooie vaas op de
salontafel. 
We genieten er elke
dag van. Dat houd ik
vol tot carnaval. Niet
dat dan de 
tulpen verdwijnen,
maar de kleur 
verandert in rood,
geel en groen. 
Na carnaval ga ik
over op ander-
soortige bloemen.
Geloof me: 

u zult snel door de donkere dagen
heenglijden.   

Roland Willems
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De Nationale Vereniging de Zonnebloem is
een Nederlandse landelijke vrijwilligersorgani-
satie die zich inzet voor mensen met lichame-
lijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handi-
cap.
Zij is met ruim 38.000 vrijwilligers een van de
grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland.
De vereniging kent ongeveer 1.100 lokale af-
delingen die individueel of in samenwerking

activiteiten organiseren. Jaarlijks worden ruim een miljoen be-
zoeken aan huis afgelegd bij mensen die door een lichamelijke
beperking moeilijk de deur uit kunnen. Voor duizenden mensen
organiseert de Zonnebloem aangepaste vakanties in Nederland
met verzorging en medische begeleiding in speciaal aangepas-
te accommodaties.
De vereniging wordt gesteund door bijna 600.000 donateurs.

Geschiedenis

De Zonnebloem zoals wij momenteel kennen is ontstaan uit
een radioprogramma speciaal voor zieken en gehandicapten.
Presentator Alex van Wayenburg startte hier in 1945 bij Radio
Herrijzend Nederland mee. Een jaar later nam de KRO het
programma over dat inmiddels Radioziekenbezoek De
Zonnebloem werd genoemd. Het streven van Van Wayenburg,
een samenleving waarin meer aan-
dacht is voor zieken en gehandicap-
ten, sloeg aan.
Op 17 januari 1949 werd de Stichting
De Zonnebloem opgericht. Overal in
het land ontstonden plaatselijke co-
mités die bezoeken aan zieken en an-
dere activiteiten verzorgden.
In 1964 werd de stichting een vereni-
ging met ondersteunende leden die
met een jaarlijkse bijdrage voor de
nodige financiën zorgden. Het aantal
leden, evenals het aantal vrijwilligers,
nam toe, zodat steeds meer activitei-
ten konden worden georganiseerd.

Binnen de gemeente Beek werd in
1950 voortvloeiend uit de
Vincentiusvereniging een vereniging
met dezelfde doelstelling als de
Zonnebloem opgericht.

Het initiatief ging van mevrouw Til Klinkers uit. Zij was eigena-
resse van een handwerkwinkeltje in de Burg. Janssenstraat.
Op gezette tijden werd aan ouderen en gasten met een be-
perking de mogelijkheid geboden om onder begeleiding bij
restaurant Colaris te handwerken. Veel gasten keken naar
deze middagen uit. 
Alle activiteiten waren toen nog kleinschalig. Om toch het no-
dige geld bij elkaar te krijgen werden allerlei acties op touw
gezet. Van sparen van Persil waspoederemmertjes tot een
huis-aan-huis collecte toe. 
De opbrengst van de huis-aan-huis collecte bedroeg toenter-
tijd fl. 3.285,64, hetgeen 70 jaar geleden een héél groot be-
drag was.

In augustus 1961 werd voor het eerst een ziekentridium voor
de inwoners van Beek, Neerbeek, Kelmond en Geverik ge-
houden. Om de kosten te dekken werd ’s zondags na de
Hoogmis een kerkdeurcollecte gehouden. De Zonnebloem in
Beek heette oorspronkelijk:

“Katholieke Nationale Vereniging tot bevordering
van het welzijn der zieken”

In 1964 sloot de vereniging zich bij de Nationale Vereniging
de Zonnebloem aan. Er veranderde veel, maar er waren ook

veel meer mogelijkheden. 
In de negentiger jaren werd de Welfare
afd. Beek met de Zonnebloem samenge-
voegd. 
Zij zetten het door mevrouw Klinkers op-
gezette handwerkclubje voort. Wekelijks
vindt er nog steeds een handwerk- en
knutselmiddag in Huize Franciscus
plaats.

In de afgelopen 70 jaar is De Zonne-
bloem afd. Beek uitgegroeid tot een
bloeiende organisatie met enthousiaste
vrijwilligers en een groot aantal gasten.

Het inzetten voor gehandicapten en gas-
ten met een lichamelijke beperking is en
blijft nog altijd ons hoofddoel.

Buiten het regelmatige contact met de
vrijwilliger worden er jaarlijks activiteiten
voor de gasten georganiseerd en bestaat

de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding een volle-
dig verzorgde vakantie mee te maken.

Ondanks de beperkingen door de coronacrisis zijn wij ook dit
jaar actief geweest en hebben onze gasten, die bovendien
vaak met eenzaamheid kampen, niet vergeten.
Een telefoontje, een hartelijk woord van de vrijwilliger, een
kaartje of kleine attentie doet wonderen.

Heeft u ook interesse om u in te zetten als vrijwilliger
voor de gasten van de Zonnebloem Beek?

Neem dan contact op met mevr. Ietje Heemels, 
Coördinator vrijwilligers tel.: 06 22 726 275 
of stuur een mail naar: zonnebloembeek@kpnmail.nl

Meer dan 70 jaar de Nationale Zonnebloem

Medio augustus huldiging jubilarissen
10, 25 en 40 jaar vrijwilliger
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staat centraal en is het vertrekpunt om je
bewust te maken van de invloed van
jouw manier van bewegen op jouw
klacht en/of aandoening. Daarnaast is
Monique ook nog slaapoefentherapeut
en kan ze jou hier ook bij begeleiden. 

Praktijk Back2Balance 
Roger van den Eijnden

Sinds 2006 is Roger actief in Beek: eerst
met verkoop van sportverzorgingsmate-
rialen aan de Adsteeg. Vanaf 2010 biedt
Praktijk Back2Balance in de Elsstraat 33
een compleet pakket aan behandel-
vormen. Door voortdurend bijscholingen
en opleidingen te volgen is de kennis
uitgebreid.  
Back2Balance heeft de volgende 
behandelvormen in het pakket:
• Behandelingen van triggerpoints

middels Dry Needling en massage-
technieken

• Echografie van spier-pees-
problematiek

• Epte behandelingen van aangedane
pezen in schouder, voet, 
achillespees, ellenboog en knie

• Medical Taping.
• Dorn-Breuss methode

Burgemeester van Basten-Boddin heeft
op 10 december j.l. een nieuwe praktijk
voor fysiotherapie geopend waarmee
een samenwerkingsverband is gereali-
seerd met de praktijken Back2Balance,
Oefentherapie Monique Nabben, Bek-
kenfysiotherapie Marianne Smeets en
Scoliose Therapie Marina Vreeburg
(allen gelegen aan de Elsstraat te Beek).
Hiermee breiden deze praktijken hun ac-
tiviteiten en diensten verder uit met deze
praktijk voor Fysiotherapie van Brian
Arts. Met het bijeenbrengen van de
diverse praktijken heeft Roger (B2B) in-
middels een integraal behandelcentrum
gerealiseerd waarin binnen dit multidis-
ciplinair teamverband een compleet
pakket aan beweegzorg geboden kan
worden. Uniek voor Beek.

Fysiotherapie Brian Arts

Brian Arts is 27 jaar en inmiddels 6 jaar
actief als fysiotherapeut in Beek. Na
4 jaar een eigen praktijk op te hebben
gebouwd bij zijn ouders thuis, is vanaf
1 november 2020 zijn droom werkelijkheid
geworden: een eigen praktijk midden in
het Beekse met de mogelijkheid om
samen te werken met  collega’s.

Een prachtige formule waarbij ervaring,
kennis en professionaliteit samen ge-
bracht worden. Hierbij staat eerlijkheid
en kwaliteit voorop. 

In het geheel gerenoveerde pand heb-
ben wij ook beschikking over oefenap-
paratuur. Deze apparatuur word ingezet
om bijvoorbeeld krachtsintensiteit te
kunnen testen, maar ook revalidatie na
(sport)blessures en herstel. De behan-
delmethodiek blijft gericht op de hands

on technieken.  Door de
capaciteit van het nieuwe
pand kan er een totaal
pakket geleverd worden
ten aanzien van de
patiënt. 

Bekkenfysiotherapie 
Marianne Smeets

De bekkenfysiotherapeu-
te is er voor vrouwen en
mannen die problemen
hebben in het gebied van: 
• het bekken, 
• lage rug, buik
• bekkenbodem. Denk aan: verlies van

urine e/o ontlasting zonder dat je dat
wilt, klachten rondom je zwanger-
schap, verzakkingsklachten, pijn-
klachten in bekkenbodemgebied.

Scoliose Oefentherapeute 
Marina Vreeburg

Sciliose therapie volgens Schroth is een
120 jaar oude 3 dimensionale oefenthe-
rapie bij het behandelen van Scoliose
(vergroeiing in de wervelkolom) voor
zowel jongeren als ouderen.

Oefentherapie Monique Nabben

Oefentherapie Mensendieck/ Cesar richt
zich op de bewegende mens in de
breedste zin. We bukken, tillen, zitten,
lopen... we doen het allemaal, iedereen
op zijn eigen manier. Al dat bewegen ge-
beurt grotendeels onbewust, maar niet
'al die eigen' gewoonten zijn goed voor
het lichaam! En hier gaat Monique als
oefentherapeut met jou mee aan de
slag. Jouw klacht en/of aandoening

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

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

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

Het juiste adres
voor uw 

kunstgebit! 
Gratis controle 

& advies.

Reparatie van uw 
kunstgebit ook in de 
avond en weekend mogelijk!

Gezamenlijke praktijken aan de Elsstraat te
Beek breiden verder uit
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Ik parkeer de auto aan de kant en loop
naar een jaren-30 huis aan de rechter-
kant van de weg, welhaast onder de
klokkentoren van de kerk in Neerbeek.
Op zoek naar het knopje van de bel kom
ik een metalen trekkoord tegen en bin-
nenshuis klinkt een rammelende bel.
Voorwaar, ik ben in een woning waar
muziek in zit. En ik hou daar wel van.

Door de eindredactie gevraagd een
mooi verhaal te schrijven over een bij-
zondere tweeling, zit ik even later aan
tafel met Bert en Piet Gerits. 

Zij zijn geboren op 26 juli 1948, waarbij
Bert als eerste het levenslicht zag, een
kwartier later gevolgd door Piet. 

De beide broers komen uit een traditio-
neel katholiek mijnwerkersgezin. Vader
was een ondergronder, een machine-
bankwerker. Het was de tijd dat de kerk
nog veel invloed had op het wel en wee
van haar parochianen, maar ook op het
werk dat zij deden; de onmondige cul-
tuur van de koelpiet die de moeilijkhe-
den niet opzocht en zich schikte in zijn
bestaan. Lees het boek: “Het geluk van
Limburg” van Marcia Luyten (over Sjakie,
Jack Vinders) er maar eens op na. 

Het enige vertier in die tijd in Neerbeek
was het bespelen van een instrument in
de fanfare/harmonie of je eigen stem als
instrument gebruiken. Zo vader Gerits.
Hij was lid van het kerkkoor van de nieu-

we parochiekerk die in 1932 was
gebouwd. De pastoor schreef daar-
om een briefje of hij op de mijn
(Maurits) mocht komen werken.

En bij die kerk begint het verhaal
van Bert en Piet vorm te krijgen. Op
een gegeven moment zijn zij de weg
van hun vader opgegaan wat betreft
het zingen. Dat resulteerde onlangs
in een waar jubileum van 60 jaar lid-
maatschap van kerkkoor St. Cecilia. 
Het feest werd gevierd op 20 no-
vember met een jubileummis, van-
wege de coronamaatregelen enkel
bezocht door dertig personen,
waarbij Bert en Piet de zang voor
hun rekening namen. 
Zij werden voor hun jubileum begif-
tigd zoals dat heet, met de Pro
Ecclesia et Pontifice, een pauselijke
onderscheiding voor bewezen dien-
sten aan de rooms-katholieke Kerk
of het rooms-katholieke geloof.

Terug naar het begin. 

Stammende uit dat katholieke mijnwer-
kersnest was er de keuze om zich in te
zetten voor de kerk door het worden van
of misdienaar of lid van het koor, in dit
geval het knapenkoor. Een combinatie
was niet mogelijk, want als je de mis
moest dienen kon je niet zingen en om-
gekeerd. Hun keuze werd dus zingen.
De pastoor kwam persoonlijk naar de
jongensschool St. Callistus om nieuwe
leden te werven. 
We hebben het over medio jaren vijftig
van de vorige eeuw als Bert en Piet in de
1e klas zitten. Lezen konden ze nog niet,
laat staan noten lezen. 
Het was een tijd van “viva voce”, oftewel
voorzingen en nazingen. Net zolang tot
de liedjes als het ware gedroomd kon-
den worden. Mede doordat de liederen

Een bijzondere tweeling! 
Bert en Piet Gerits over verantwoordelijkheid n

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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(die voornamelijk bestonden
uit het gebruikelijke latijn) vrij-
wel betekenisloos van inhoud
waren voor de jonge knapen.
Toenmalig dirigent Gène
Solberg was tevens organist
en koster. Gerepeteerd werd
er onder het “klokkes”, een
ruimte waar ook de touwen
hingen voor het luiden van de
klokken. Doel van het kna-
penkoor was het muzikaal
verzorgen en ondersteunen
van de missen. De ambities
van Solberg waren groot, ge-
tuige zijn inspanningen om
ook blokfluitlessen en piano-
lessen aan te bieden, echter
was zijn gezondheid broos,
wat soms uitval tot gevolg
had.

Vader Gerits wilde dat zijn zoons “uit de
overall” zouden blijven, zij moesten het
beter krijgen. Even een uitstapje naar
die achtergrond. 
Na de lagere school gingen beiden naar
het St. Theresiacollege in Geleen wat ei-
genlijk een soort van gymnasium en
priesteropleiding was. Naar een bepaald
leerniveau werd niet gevraagd. 
Bert is daar een jaar geweest en verliet
de school om naar de Mulo te gaan en
daarna verder te leren. Hij is voor enkele
jaren werkzaam geweest bij het
Kadaster om daarna op diverse notaris-
kantoren in de Westelijke en Oostelijke
Mijnstreek te werken. 
Piet ging naar de HBS St. Michiel en
ging vervolgens naar de Kweekschool
om onderwijzer te worden met speciali-
satie muziek. 

Ze waren inmiddels 12 jaar oud
toen de dag aanbrak dat ze met
vader mee mochten naar het
“grote” koor. Dat betekende door
de week naar de repetitie en zon-
dags zingen (voor Piet werden die
zondagse uitvoeringen soms een
probleem omdat hij op landelijk ni-
veau handbalde bij Blauw-Wit en
’s zondags vaak een wedstrijd er-
gens in het land moest spelen). De
gezangen waren nog steeds in het
latijn en daar is hun grote voorlief-
de voor de Gregoriaanse muziek
ontstaan. Er bestaat geen mooiere
muziek vindt Bert. Het was nog
steeds voor- en nazingen, waarbij
een absoluut gehoor nodig was
voor de hoge tenor Bert en de 2e
tenor/bariton Piet. De basis die
door Gène Solberg was gelegd
werd in de loop van de jaren uitge-
breid door diverse dirigenten met
diverse kwaliteiten. 

Als ik Piet vraag naar welke muziek er
allemaal gezongen werd, gaat hij enkele
mappen en overzichten halen en begint
al staand enthousiast een lied te zingen,
daarbij breed met zijn armen zwaaiend.
Ik herken de onderwijzer. Piet geeft aan
dat hij zelf ook het dirigentschap op zijn
schouders heeft genomen (maar daar-
over later meer). Hij vertelt bijvoorbeeld
over de eerste vrouwelijke dirigente in
de persoon van Marga Mommaas. Dat
werd door menig koorlid als een echte
cultuurshock ervaren. 
Marga had haar eigen opvattingen over
hóe te zingen en dat leidde tot grote dis-
cussies voor de meer traditioneel inge-

stelde zangers en ook zangeressen (het
mannenkoor was in 1974 gefuseerd met
het dameskoor tot een gemengd koor).
Uiteindelijk heeft ze toch haar stempel
weten te drukken op het koor en heeft
de gregoriaanse gezangen een moder-
nere tint mee gegeven. Het kon ook zo
zijn dat een dirigent meerdere koren
onder zijn of haar leiding had en dat men
er bij een uitvoering niet bij kon zijn. 

Piet nam dan de leiding op zich vanuit
zijn visie van betrokkenheid en het
nemen van verantwoordelijkheid om uit-
eindelijk in 1998 het dirigentschap op
zich te nemen. 

(lees verder op pag. 16)

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?  
 
 

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Hij kreeg van het kerkbestuur
een aantal opdrachten mee,
zoals de hoge ruimte achter in
de kerk verlaten en zingen
vanaf het priesterkoor (er werd
speciaal een nieuw orgel aan-
geschaft) en de goede afstem-
ming van de liederen op de in-
houd van de liturgie. Dat eerste
gaf wederom een shock. Leden
waren gewend om niet zicht-
baar aanwezig te zijn, waarbij
sommigen het zich konden per-
mitteren soms te laat te komen.
Maar door het oplopen van de
leeftijd van de leden werd het
trappenlopen naar het oksaal
steeds moeizamer. 
Alles bij elkaar genomen was
het een tijd van geven en
nemen en van veranderingen
die langzaam maar zeker hun
bescheid kregen vanuit de
maatschappelijke invloed van
de moderne tijden. Vanaf die
tijd werd het repertoire ook
steeds meer aangepast en
vond het koor het heerlijk om
eens lekker uit te pakken met
verrassende missen en gast-
zangers.  
Op de koorleden ligt geen druk.
Of je het vrijheid/blijheid kunt
noemen is nog maar de vraag. De leden
zijn erg fanatiek en hebben weinig tot
geen aansporing nodig om te komen. 
Toch erkent Bert, die al veertig jaar se-
cretaris is, dat het een vrijwel uitster-
vend koor is. Het jongste lid is bijna ze-
ventig jaar oud, terwijl het oudste lid al
negentig kaarsjes heeft uitgeblazen.
Ook wordt het koor steeds kleiner; het
telt nu nog maar 17 leden, waarbij wél
alle stemmen (sopraan, alt, tenor en bas)
vertegenwoordigd zijn. Dat heeft natuur-
lijk ook zijn uitwerking op het repertoire,
waarbij steeds meer uitgegaan moet
worden van éénstemmige liederen of
zogenaamde “Taizé-liederen” uit Frankrijk

met veel herhalingen.  
Maar de liederen en het zingen geven
nog voldoende motivatie voor eenieder
om door te gaan. Dat is het belangrijk-
ste. Een volgend verschil is dat de mis-
sen van twee uur van vroeger nu terug
zijn gebracht naar pakweg drie kwartier.
Het is daardoor allemaal wat makkelijker
vol te houden. 
Ook de repetities zijn anders. Nu krijgen
de leden die dat willen een CD met ge-
luidsopnamen mee om thuis te oefenen.
Dat scheelt natuurlijk heel veel tijd en
gesjouw.  Leden betalen geen contribu-
tie, onkosten worden betaald uit dona-
ties en subsidies. 

Al met al zijn Bert en Piet
dus nu al zestig jaar lid.
Zij hebben diverse on-
derscheidingen mogen
ontvangen: bij veertig
jaar de Gregorius-onder-
scheiding, bij vijftig jaar
het Ereteken voor
Bijzondere verdiensten
en nu bij zestig jaar dus
de Pro Ecclesia.  
Zelf vinden ze het geen
verdienste, want de tijd
is naar hun mening om-
gevlogen.

Piet: “Het is een kwestie
van verantwoordelijkheid
nemen, genieten van al
het mooie dat er is en
daaruit energie putten
om door te gaan.” 
Vragend naar hun top
drie geeft Bert aan dat hij
op onbetwiste nummer
één de Gregoriaanse ge-
zangen zet, gevolgd
door het ‘Ave Maria’ van
Jetten en de meerstem-
mige mis van Stalmeier. 
Piet omschrijft het wat
lyrischer, een mooie op-
bouw van bijvoorbeeld

de Advent naar Kerstmis en het genie-
ten van “de reis naar een uitvoering”.
Al met al twee fantastische mensen uit
het Neerbeekse met het hart op de juis-
te plaats. En ze moeten er nog minstens
tien jaar tegenaan, want hun vader heeft
de zeventig jaar volgemaakt. 

Met een notitieboekje vol, maar voorna-
melijk met een mooi verhaal, keer ik
huiswaarts. Het is dat het voor een groot
artikel is, maar anders had het in mijn
column: “Beek… wat ben je mooi” niet
misstaan.

Roland Willems

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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  Wie  kent  Wie Aflevering 169

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto.
Dansles in het Patronaat te Beek

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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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 over-
eind te houden? Ik vraag me af hoe het
met dorpsgenoten gaat in deze tijd.

In de buurt wonen drie kleine teckeltjes
en het komt regelmatig voor dat Paddy
ze ontmoet. Daar is Rocco, die iets
ouder is en van het even grote soort
Standaard. Iets verderop woont Vincent
van Goggles, een teckel
van het kleinere soort dat
ook wel “Kannienschen”
wordt genoemd. De trotse
eigenaren van Vincent zijn
Anne Ralls Brackett en Leo
Sosef en over hen, voorna-
melijk Anne, gaat dit ver-
haal over een Amerikaanse
in Nederland in tijden van
corona (zij handhaafde haar
Amerikaanse wettelijke
naam om de kans op ver-
warring tussen de USA- en
de Nederlandse systemen
te verkleinen.)
Voor hun huis wappert re-
gelmatig een vlag, vaak The
Star Spangled Banner. Maar nu even
niet. Onze eigen trotse driekleur hangt
uit ten teken dat Leo onlangs wederom
grootvader is geworden door de ge-
boorte van twee kleinkinderen, leidend
tot een totaal van twaalf. Wat verder op-
valt zijn de Tibetaanse vlaggetjes en een
grote hart- en regenboogvlieger, die
Anne’s vader haar gaf in 1983, op het
balkon. Anne vertelt dat zij met die vlag-
getjes en vlieger, soms vergezeld van
een “Peace Flag”, iedereen een hart
onder de riem wil steken in deze zware
en moeilijke tijden door middel van

gebed om hoop en herstel voor iedereen
waar ook ter wereld. En dan blijkt dat er
achter de tuinpoort veel meer verhalen
schuilgaan dan je aan de voorkant kunt
zien.

Anne’s roots liggen oorspronkelijk in
Greensboro, North Carolina, in het oos-
ten van de Verenigde Staten. Zij ont-
moette Leo bij een workshop over per-
soonlijke pelgrimage waarbij het labyrint
werd gebruikt als “prayer practice”.  Het
thema van de pelgrimage was “living
your authentic life” (op zoek naar je ware

levenspad) en de locatie was Chartres,
Frankrijk, waar rond 1200 in de vloer van
de kathedraal een allermooist labyrint is
gebouwd. Leo vertelt dat hij daar was
om meer te weten te komen over de an-
drogyne mens.

De ontmoeting tussen Anne en Leo kan
dus geen toeval zijn geweest en zeven
jaar geleden, op 13 januari 2013, zijn ze
getrouwd. Het plan was om in de
Verenigde Staten een leven samen op te
bouwen, doch het verlangen naar zijn
(klein)kinderen werd Leo te groot. Het

leven in Amerika is niet goedkoop. Zo
moest het fris gehuwd stel een substan-
tieel deel van hun salaris besteden aan
bijvoorbeeld hun zorgverzekering en
huur, waardoor ze besloten naar
Nederland te verhuizen en te gaan
wonen in het huis waarin Leo nu al 46
jaar woont. Anne heeft het niet makkelijk
gehad. Ze miste haar familie en de vrien-
denkring waarmee zij en Leo nauw ver-
bonden waren en zij miste de mogelijk-
heid tot haar beroepsuitoefening.  Zij is
een Massage en Bodywork Therapist na
een diepgaande 2-jarige opleiding en

heeft nu haar massagepraktijk in
haar huis in Spaubeek. Zij ge-
bruikt niet de term masseuse
dat in het Amerikaans een bete-
kenis heeft van sexwerker. Door
de coronacrisis behandelt ze
momenteel geen klanten.
Vanwege haar en Leo’s leeftijd
en behorende tot de risicogroep,
zijn zij zorgvuldig in het buitens-
huis handhaven van 2 meter af-
stand en het dragen van een
mondkapje. Dat is voor hen als
het ware hun levensfilosofie. Het
interview vindt dan ook plaats in
de tuin en we zitten op meer dan
anderhalve meter afstand van
elkaar. Doordat Anne minder

dan vierentwintig uur per week werkte,
is zij voor de wet geen ZZP-er en kan
dus geen aanspraak maken op regelin-
gen als bijvoorbeeld de NOW (Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid). 

De voorbije jaren keerde ze regelmatig
voor enkele maanden terug naar de
States om als mantelzorger haar actieve
vader van 94 jaar en terminaal zieke
broer te helpen. Haar broer is inmiddels
overleden en dit jaar naar haar vader en
haar overige familie gaan zit er voorlopig

An American expat in coronatijd

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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niet in. Hopelijk komt er in 2021 voor ie-
dereen een vaccin beschikbaar. Dan
kijkt ze ernaar uit om terug naar de VS te
gaan voor een zeer gewenste en uitge-
breide hereniging. Anne voldeed aan
alle, op een na vereisten, om een wette-
lijke permanente verblijfsstatus te ver-
krijgen door diverse inburgeringscursus-
sen te volgen tezamen met veel studies
thuis, maar de taal bleek een groot ob-
stakel te zijn. Vanwege haar leeftijd heeft
ze overigens geen inburgeringsplicht
meer. 

De afgelopen vier jaar met de Trump-re-
gering is voor Anne een verontrustende
en moeilijke periode geweest. Haar ver-
kiezingsstem 2020 is naar Biden/Harris
gegaan, omdat ze gelooft in een meer
harmonieuze wereld die eerlijk en recht-
vaardig is voor iedereen. Soms heeft ze
het als enigszins moeilijk ervaren om in
Nederland te zijn. De taal is natuurlijk
een barrière. Zij realiseert zich dat niet
iedereen in staat of bereid is om met
haar in het Engels te communiceren. Zij
is echter uiterst dankbaar jegens ieder-
een die bereid is om in het Engels met
haar te praten, omdat het voor haar zo’n
moeilijkheid blijft om de Nederlandse
taal te beheersen.  Een andere hindernis
is wel de houding en cultuurverschillen
bij sommige mensen die haar duidelijk
lieten merken dat ze geen Nederlandse
was. Anderen daarentegen ontvingen
haar met open armen, bezorgden haar
een warm welkom en blijvende onder-
steuning in de voorbije vijf jaar. Dit inclu-
sieve, vriendelijke welkom en ondersteu-
ning gaven haar veel redenen tot
dankbaarheid. 

Op de vraag hoe zij en Leo hun tijd nu
besteden, antwoordt Anne dat ze de af-
gelopen maanden veel in hun tuin heb-
ben gewerkt die er dan ook schitterend
bijligt. Leo is er voor het grove werk en
Anne voor het plannen en planten. Ze
toont hierbij haar mappen waar ze minu-

tieus bijhoudt welke planten er in
de tuin staan en hoe ze verzorgd
moeten worden. Een bak toont alle
kaartjes over haar planten en bloe-
men en een ordner bevat artikelen
over specifieke verzorging van
planten en bloemen. In de tuin
staan ook diverse beelden, zoals
een sculptuur van een Zwarte
Madonna, een dierentotem in de
vorm van een olifant en een uit een
boomstam gesneden zwaan. 
Leo en Anne hebben wat met de
natuur. Ze voelen zich daarmee
verbonden. Dat blijkt ook als Anne
mij vertelt over haar “art-room”
waar ze werkt aan haar aquarellen,
acryl-werkstukken en kalligrafieën.
Ze probeert haar gedachten te or-
denen door middel van het maken
van “SoulCollages”. Dat is het vervaardi-
gen van kaarten met uitgeknipte plaatjes
uit tijdschriften die zonder veel gedach-
ten vervaardigd worden. “Het creatieve
proces is niet te voorspellen, het moet
vloeien. Je moet je geest het werk laten
doen en naderhand kun je pas vertellen
wat je hebt gemaakt en wat het voor jóu
betekent, expression of the mind about
yourself. Daarom is het een heel spiritu-
eel en individueel proces”. Anne toont
me een hele stapel van haar
SoulCollages en ik moet erkennen dat
ze werkelijk prachtig zijn, heel inspire-
rend en kleurrijk. Een idee om jezelf tot
expressie te brengen. 
Haar verklaring van de kaart begint voor
haar met de zin: “I am the one who…”.
Voor meer informatie kijk op:
https://soulcollage.com/  

In het verlengde hiervan hebben Anne
en Leo hun tuin wel eens open gezet
voor een middag meditatie in de zin van
innerlijk bezig zijn met jezelf in het kader
van “Quiet Garden Movement”
(https://quietgarden.org/find-gardens/) 
Op deze middagen is er tijd voor zelfont-
dekking en reflectie, individueel en/of
samen delen. Anne en Leo hebben een
manier gevonden om hun leven in deze
coronatijd een nieuwe invulling te geven
die een voorbeeld kan zijn voor anderen.
Voorwaar: Tijdens dit gesprek krijg ik
een sterk gevoel van verbondenheid
met Anne en Leo. 

En Paddy? 
Hij heeft heerlijk gespeeld met Vincent
en ze hebben in de tuin kleine wedstrijd-
jes hardlopen gehouden.

Daarbij zijn ze door Anne en
Leo vaak geknuffeld. 

Als Paddy ’s avonds bij mij ligt
en teckels mogen dat, ruik ik
nog die knuffels door middel
van Anne’s parfum. 

Roland Willems
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In de eerste maanden van 2020 bereidde de
Beekse Baton Rouge Band zich voor op het
nieuwe seizoen met repertoirevernieuwing en
uitbreiding. 
Echter al spoedig bleek dat het grote aantal
geplande optredens geen doorgang kon vin-
den als gevolg van de ingetreden coronacrisis.
Vanaf maart jl. moesten ook gezien de RIVM-
voorschriften de wekelijkse repetities worden 
gestopt. 

In de zomervakantie werden, met oog op diverse optredens in
het najaar, de repetities weer opgestart op diverse buitenlucht-
locaties. Echter door het oplaaien van de besmettingen na de
zomer werden de evenementen geannuleerd en werden ook
deze optredens en kerstconcerten doorgeschoven naar 2021. 

Inmiddels hebben enkele veranderingen in de 
bezetting plaatsgehad. De percussiegroep is
uitgebreid met Eric Stevens, geen onbekende
in de Beeks muziekwereld. Eric was jarenlang
tambour-maître bij de Koninklijke Harmonie
Beek en als percussionist actief bij diverse big
bands in de regio. Hiermee heeft de band een
uitgebreide rythmsectie waarbij Sander

Huveneers naast percussie ook op trompet
wordt ingezet. Hij maakt als slagwerker tevens

deel uit van de Marinierskapel in Rotterdam.  
Miriam Wouters-Martens bespeelt inmiddels de bas-gitaar.
Miriam werkte meer dan 40 jaar als gitaardocent op de diverse
muziekscholen in Zuid Limburg en was jarenlang werkzaam als
dirigente. 
Door haar pensionering kreeg zij ruimte en mogelijkheden om toe
te treden tot de band die, mede door haar inmiddels overleden
echtgenoot, werd opgericht. 

De Baton Rouge Band hoopt snel te kunnen vertellen waar en
wanneer de volgende optredens plaatsvinden. De 14 muzikanten
staan te popelen om hun uitgebreide repertoire ten gehore te
brengen. Na de jaarwisseling hoopt de coverband, die onder de
muzikale leiding staat van de Beekse Jacques Notten, de repeti-
ties weer op te starten in café de Keulsteeg te Neerbeek.  
Zodra meer informatie bekend is, zullen wij hierover berichten.

De Baton Rouge Band Beek.

Nieuws van de 
Baton Rouge Band

Nard Voncken 
Budgetbeheer &
Bewindvoering 
bestaat 1 jaar!
Vorig jaar ben ik, na het succesvol afronden van een
opleiding tot Bewindvoerder en Schuldhulpverlener,
mijn eigen onderneming gestart! Met trots heb ik in
het eerste jaar als Bewindvoerder al veel cliënten
kunnen begeleiden naar een financieel gezonde toe-
komst. 

Mijn passie is mensen met lichamelijke of geestelijke
problemen, financiële of problematische schulden te
ondersteunen en samen te werken aan een financieel
gezonde toekomst. Bij Nard Voncken Budgetbeheer &
Bewindvoering staat persoonlijke begeleiding en 
aandacht ook echt centraal. 

Ik ben gespecialiseerd in bewindvoering, budget-
coaching en budgetbeheer. Door de toenemende 
vergrijzing en eenzaamheid bij ouderen zet ik mij ook
graag in om hen te ondersteunen. Veel ouderen raken
het overzicht kwijt door digitalisering van financiële
diensten. Voor velen is dit een onbekend terrein en 
om achterstanden te voorkomen is ondersteuning 
gewenst. Daarnaast kunt u ook bij mij terecht voor het
coördineren van een verhuizing naar een verzorgings-
tehuis, of andere vragen. Ik help u graag verder! 

Heeft u vragen 
of 
wilt u een 
vrijblijvend 
kennismakings-
gesprek 
inplannen? 

Ik kom graag met u
in contact. 

Bekijk de website 
www.nardvonckenbudgetbeheer.nl

of neem contact op via
info@nardvonckenbudgetbeheer.nl

of telefoon 06 - 381 421 97

Ik wens u een mooi en gezond 2021 toe!
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Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

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

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

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

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

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

De foute foto van Loe

Oplossing van de december editie:
Wat klopt niet: De twee beeldjes zijn gespiegeld. 

Correcte inzenders: 

Mia Drummen, Crit Meijers, Rezie van Geneijgen, Silvia van ’t Hoofd, Leo Snel, Hub Schrouff,
Jose Janssen, Jo Cox, Marianne Schwachöfer, Math Brouwers, Jo Nijsten, Netty van den Molengraaf,

Wim Kempener, Odette Lemmens, Marianne Puts, Ger Cruts en Wim Dormans.

De winnaar van 2020
Via een random kiesprogramma op internet kwam als winnaar uit de bus:  Marianne Schwachöfer
Van harte proficiat. Stuur een mailtje met uw adresgegevens naar de redactie en wij zorgen ervoor

dat u een leuk presentje ontvangt.

Bovenstaand wederom een foto.  Wat is fout aan deze foto?  
Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com en we vermelden u in de volgende uitgave.

In december trekken we uit alle goede inzendingen weer een naam en de gelukkige winnaar ontvangt een leuk presentje.
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Onze cursisten en vrijwilligers van
het CDL worden ook bedankt voor
hun belangstelling en bijdrage in het
afgelopen moeilijke jaar.

Bijgaand vind U het programma wat
we U - onder voorbehoud - nog aan-
bieden in het voorjaar 2021. 

Wij hopen dat we - ondanks Corona
– U goed en veilig kunnen blijven
helpen bij computer - tablet - smart-
phone gebruik (incl. inloop onder-
steuning).

We zullen proberen bijgaand rooster
zo veel mogelijk te handhaven, maar
wijzigingen zullen onvermijdelijk zijn
tgv de lockdown tot 19 januari tot
waar ook het CDL gesloten is.

Kijk voor de laatste informatie op
www.cdl-beek.nl of 
tel.: 06-18643916 of 06-18643916

Het CDL wenst U een gelukkig en gezond 2021
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1. De vrouwenbeweging Dolle Mina is naar haar vernoemd.  15de 
2. “Ook gij brutus.”   11de 
3. Hij schreef de avonturen van Tom Sawyer en Huckleberry Finn. 5de 
4. “De dame met de lamp”  19de   
5. Deze “kleine man” werd geboren op Corsica, gevangen op Elba en

stierf op St. Helena. 15de 
6. Welke George vond in 1876 zijn “Last Stand” bij Little Bighorn.  12de 

7. De echte naam van Mata Hari.   21ste     
8. Hij schilderde de Nachtwacht. 14de  
9. Veroveraar van de Spaanse Zilvervloot.  8ste  

10. Hij ontsnapte uit slot Loevestein in een boekenkist.  11de 
11. “Dan liever de lucht in!”  10de 
12. Haar wassen beelden zijn nog steeds beroemd. 13de 
13. De echtgenote van Koning Arthur.  9de 
14. Pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. 8ste 
15. Deze Belgische koning was getrouwd met Fabiola.  7de 
16. “I have a dream” 13de 

17. Dochter van Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont.  7de 
18. Grondlegger van het communisme. 6de 
19. “Het meisje met het rode haar”  10de 
20. In 1922 ontdekte hij het graf van Toetanchamon.  12de 

21. De moordenaar van John F. Kennedy. 15de          
22. De eerste vrouw die solo over de Atlantische Oceaan vloog. 12de 
23. Amerikaanse president tijdens het Watergate schandaal.  11de 
24. Zijn bijnaam was De Boeienkoning. 11de  
25. “De Vliegende Huisvrouw”  14de
26. Uitvinder van de telefoon. 17de  
27. Oprichter van het Rode Kruis.  10de 

28. Op 9 oktober 1967 werd deze  “T-shirt” guerrillastrijder in Bolivia
geëxecuteerd. 7de 

29. Eerste vrouwelijke minister van Nederland.   11de 
30. De eerste vrouw die de Nobelprijs won.  8ste 
31. Hij pleegde op 30 april 1945 zelfmoord.  6de 
32. De vader van de evolutietheorie.  9de 
33. Hij ontdekte Amerika in 1492.  14de 
34. De Franse koningin die in 1793 onder de guillotine belandde.  15de
35. Ongeveer 450 na Chr. was zijn bijnaam “Gesel Gods”  11de 

36. Grondlegger van de Volksrepubliek China. 4de 
37. “De Zonnekoning”  6de  
38. De 2e vrouw van Hendrik VIII.  10de 

39. Opvolger van Jozef Stalin en president tijdens de Koude Oorlog.
18de

40. Deze schilder sneed zijn linkeroor af. 12de  
41. Hij vermoordde in 1865 Abraham Lincoln. 13de 
42. “De maagd van Orléans”  9de 

43. Hij vermoordde in 1584 Willem van Oranje.  11de 
44. De grondlegger van de psychoanalyse.   10de 
45. Leider van een grote slavenopstand voor Christus . 8ste 
46. Eerste president van de Verenigde Staten. 7de 
47. De achternaam van de grondleggers van de cinematografie. 4de 
48. Hij maakte op 12 april 1961 als eerste mens een ruimtereis. 8ste 

TUSSENDOORTJE

39 40 41 42

17 18 19 20

Oplossing december: Kerststress?
Wanneer je mond ja zegt en je verstand nee, maar ook een kerstkaarsje met een burn-out

De afgelopen maanden zijn meer dan 1000 goede oplossingen ingestuurd en daar zijn we hartstikke blij mee.
Vanwege deze prachtige deelname hebben we besloten 2 prijzen ter beschikking te stellen.

Via een random kiesprogramma op internet kwamen als winnaars uit de bus:
Tila de Bie en Paula Sangen-Paulissen.

Van harte proficiat.
Stuur een mailtje met uw adresgegevens naar de redactie en wij zorgen ervoor dat u een leuk presentje krijgt.

Uiteraard beginnen we weer met een nieuwe ronde. 
Noteer de gevraagde letter van elk antwoord en stuur de zin naar Nuutsbaeker@gmail.com

In december trekken we een winnaar en deze ontvangt een leuk presentje. Veel plezier en niet vergeten:
Google is uw beste vriend.

Thema: geschiedenis / personen          

28 29 30 31 32 33 34 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36 37 38

10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27

43 44 45 46 47 48
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222

F 046 - 43 77 757

www.gemeentebeek.nl

De publieksbalie van het gemeentehuis is alleen

op afspraak te bezoeken.

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

Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

De afspraken kunnen gepland worden op maandag t/m vrijdag

van 09.00 tot 12.30 uur én de woensdagmiddag van 14.00 

tot 19.00 uur.

Afspraken kunnen gemaakt worden via de www.gemeentebeek.nl

onder het kopje ‘afspraak maken’. Lukt dat niet, kan er ook 

telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Het college
van burgemeester en wethouders

wenst u een gelukkig en
gezond Nieuwjaar

De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Christine van Basten-Boddin

kunt u terugzien op facebook.com/uwgemeenteBeek
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Online inwonertop ‘Baek to the future’
Praat mee over de toekomst van Beek!
De gemeente Beek houdt haar visie op de toekomst van Beek voor 2030 momenteel tegen het licht. Welke
thema’s en ontwikkelingen voor Beek moeten een plek krijgen in een geactualiseerde visie voor de ko-
mende tien jaar? Hoe zorgen we ervoor dat het ook over tien jaar in Beek prettig wonen, werken, leren
en (samen)leven is? Als gemeente willen we graag met u in gesprek gaan over BAEK TO THE FUTURE!

Het oorspronkelijke plan was om naast een digitale enquête,

een evenement en een gelote inwonertop te laten plaatsvin-

den. Vanwege de corona-pandemie hebben we deze plannen

moeten aanpassen en ervoor gekozen om naast de digitale

enquête een digitaal platform in te richten. Het digitale plat-

form vervangt de fysieke bijeenkomsten. ‘Baek to the future’

wordt nu de plek waar we op een hele eigentijdse manier 

met elkaar en de gemeente in gesprek kunnen gaan over de

toekomst van onze gemeente.

Online vragenlijst
In november kon u al via een online vragenlijst uw mening

geven en ideeën delen over de toekomst van Beek. Een

kleine 200 inwoners hebben dit gedaan. De uitslag vormt een

goede eerste indruk van de beelden die inwoners van Beek

hebben over de toekomst van hun gemeente. 

Eind januari digitaal platform live
Sinds september is achter de schermen hard gewerkt aan de

inrichting van het eigentijdse,  gebruiksvriendelijke en moderne

digitale platform: Baek to the future. Vanaf eind januari 2021

staat het platform online. Twee weken lang krijgt u dan de 
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gelegenheid om online mee te praten over de toekomst van

onze gemeente met als thema's: samenleving, wonen en 

werken en duurzaamheid. 

Op de homepagina van gemeentelijke website vindt u te zijner

tijd de link naar het platform Baek to the future. Binnen het

platform met een herkenbare Beekse uitstraling kunt u via de

verschillende ingangen van ruimte naar ruimte gaan. In elke

ruimte is meer informatie te vinden over de hoofdthema’s en

kunt u via stellingen uw mening geven of een bericht achter-

laten op het prikbord. Ook staan alle bestuurders klaar om 

tijdens geplande inloopavonden live met u in gesprek te gaan

via het programma Zoom. 

Samen de toekomst van Beek vormgeven
Burgemeester Van Basten-Boddin nodigt u van harte uit om het

platform te bezoeken: “Laat deze unieke kans om mee te pra-

ten over de toekomst van Beek niet aan u voorbijgaan. Ik nodig

iedereen, jong en oud uit alle kernen van Beek, uit om zijn of

haar mening te geven. Zo kunnen we samen vorm geven aan

de toekomst van onze mooie gemeente. En zeker ook graag tot

ziens tijdens een van de geplande online inloopavonden!”
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Provincie Limburg, Waterschap Limburg, LLTB, WML en

zeven Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Beek,

gaan samenwerken aan verduurzaming van water- en bodem-

beheer in het Heuvelland.  

Uniek landschap 
Het gevarieerde en unieke landschap van het Zuid-Limburgse

Heuvelland heeft niet voor niets de status van Nationaal Land-

schap, maar het zorgt soms ook voor knelpunten. Gedepu-

teerde Hubert Mackus: “Ondanks alle gedane inspanningen is

er bij hevige buien nog wateroverlast in de dorpen in de beek-

dalen en zijn de milieu- en watercondities lokaal vaak nog 

onvoldoende om de kwetsbare natuur te beschermen. Samen

met de land- en tuinbouw is er nog winst te behalen in het 

beheer van het landelijk gebied. Daarom hebben we samen

met agrarische ondernemers in het Heuvelland diverse maat-

regelen ontworpen. Deze maatregelen hebben als doel de 

afstroming van water over het maaiveld zoveel mogelijk tegen

te gaan en de kwaliteit van het (grond)water te verbeteren.”

We vragen agrariërs ongeveer 10 mm extra water vast te hou-

den op hun percelen,” vult Josette Van Wersch, bestuurder bij

Waterschap Limburg, aan. Water vasthouden op landbouwper-

celen draagt bij aan minder wateroverlast in natte tijden, maar

komt ook ten goede aan de gewassen in droge tijden, een win-

winsituatie. “We zien steeds meer agrariërs werken met bijvoor-

beeld aardappeldrempels, het langer bedekt houden van de

bodem of een andere manier van gewassen zaaien. Ook zien

we initiatieven zoals het onder aan een helling aanleggen van

een eenvoudig gronddammetje dat werkt als boerenbuffer”.

Binnen de land- en tuinbouw wordt al langer gewerkt aan ver-

duurzaming van water- en bodembeheer. LLTB vicevoorzitter

Thijs Rompelberg: “Met deze aanpak kunnen agrariërs 

vrijwillig aan de slag met diverse maatregelen om bij te 

dragen aan een meer duurzame omgeving. Maatregelen die

passend zijn bij de bedrijfsvoering, waarbij perspectief blijft

voor toekomstgerichte landbouwbedrijven”.

Gezamenlijke maatregelen en onderzoek
De vrijgemaakte bedragen zijn bedoeld voor het toepassen

van de gezamenlijk ontworpen maatregelen, dat op vrijwillige

basis plaatsvindt. Daarnaast wordt het geld besteed aan prak-

tijkonderzoek; onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe gewassen

of technieken, waarvan wordt vermoed dat zij een positief 

effect hebben op het water- en bodembeheer.

Omdat één van de hoofdopgaven het verminderen van water-

overlastproblemen in de dorpen in de beekdalen is, is deze

samenwerking binnen Waterschap Limburg ondergebracht bij

het programma Water in Balans. Dit programma is opgezet

om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te

bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van 

klimaatverandering te verminderen.

Rijk, provincie en waterschap slaan handen ineen:
7,5 miljoen voor water- en bodembeheer Heuvelland
Door klimaatverandering staat de kwaliteit en leefbaarheid van Het Zuid-Limburgse Heuvelland onder
druk. Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit stelt € 3,75 miljoen beschikbaar voor de
verduurzaming van water- en bodembeheer in het Heuvelland. Een gebied waar agrariërs de grootste
beheerder van het landschap zijn. Provincie Limburg (80%) en Waterschap Limburg (20%) vullen dat
bedrag aan tot € 7,5 miljoen.

Oplichters verkopen diensten van de gemeente
Bij meerdere gemeenten in Nederland zijn klachten binnengekomen
van mensen die zijn opgelicht door websites die zeggen te helpen bij
het regelen van zaken met de gemeente. 

26

Deze websites en online loketten vragen gevoelige informatie van u en geld voor het

maken van een afspraak. Of ze rekenen een hoog tarief voor een uittreksel of akte. 

Gemeenten werken niet samen met dergelijke websites. Een afspraak maken met 

de gemeente is altijd gratis en inwoners kunnen eenvoudig zelf een uittreksel aan-

vragen bij hun gemeente. Doe dus geen zaken met deze websites.  
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Met de BIZ investeren ondernemers samen in de kwaliteit en

aantrekkelijkheid van het centrum onder leiding van Centrum-

management Beek. De gezamenlijke geldpot stelt de onder-

nemers in staat om samen acties en projecten op touw te

zetten, waarmee zij het centrum van Beek op de kaart blijven

zetten. Henk Smeets (voorzitter Centrummanagement) is erg

blij met de uitslag: “Deze uitkomst geeft vertrouwen voor de

toekomst. We zetten onze goede samenwerking voort. Alleen

samen zorgen we er voor dat het centrum levendig en aan-

trekkelijk blijft om te ondernemen en te bezoeken.” 

Gezamenlijk belang
Het centrum van Beek heeft een uniek aanbod aan speciaal-

zaken waar consumenten van ver buiten Beek naartoe

komen. Zij komen niet alleen voor het specialistische aanbod,

maar ook voor de persoonlijke aandacht en service. 

Burgemeester Christine van Basten-Boddin (portefeuille 

Economie) is zeer verheugd met de uitkomst: “De ondernemers

geven hiermee een belangrijk signaal af. Deze uitslag, midden

in de Coronacrisis, geeft veel vertrouwen voor de toekomst.

Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren moeten 

we ervoor zorgen dat het centrum van Beek, nu en in de 

toekomst, aantrekkelijk blijft. De BIZ is hierin een belangrijk 

instrument en bevordert deze samenwerking.”

Resultaten
De afgelopen vijf jaar heeft Centrummanagement Beek onder

andere meegewerkt aan het aanpassen van het parkeer-

regime in het Beekse centrum. Daarnaast heeft Centrum-

management diverse acties geïnitieerd, zoals de spaarkaart-

actie. Ook zorgen ze elk jaar voor de kerstversiering op de

Markt.

Ondernemers werken samen aan aantrekkelijk 
en levendig Beeks centrum 
De ondernemers in het centrum van Beek blijven intensief samenwerken voor een levendig en 
aantrekkelijk centrum. De BIZ-regeling ondersteunt en faciliteert deze doelstelling. Ondernemers 
spraken zich in de draagvlakmeting uit vóór een verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
voor de periode 2021 - 2025. 91% van de ondernemers die een stem heeft uitgebracht, was vóór het
voortzetten van de BIZ. In totaal stemde ruim 68% van de Beekse ondernemers. 

Tijdens de eerste coronagolf zijn alle geregistreerde mantel-

zorgers (ongeveer 3000) in Sittard-Geleen en Beek telefo-

nisch benaderd met de vraag hoe het met de mantelzorger

zelf ging en wat de impact van corona en de maatregelen

voor hen als mantelzorger was. Het bieden van een luisterend

oor stond hierbij voorop met daarnaast ruimte maken voor het

verhelderen van eventuele vragen. Mantelzorgers hebben dit

enorm gewaardeerd en reageerden zelfs ontroerd door het

feit dat er specifiek naar hen zelf gevraagd werd. Mantel-

zorgers voelden zich erkend en gehoord.

Tijdens de tweede golf wilden we weer een luisterend oor 

bieden aan onze mantelzorgers maar hoe konden we dat

praktisch regelen? Door een samenwerking met het Knoop-

punt Informele Zorg en de Hogeschool Zuyd worden 

ingeschreven mantelzorgers al vanaf december gebeld. 

De studenten Ergotherapie bellen onder begeleiding van de

mantelzorgconsulenten. 

Het coronavirus heeft een grote impact op mantelzorgers. Op

hen komt in deze tijd veel druk te staan. De dagbestedingen

zijn bijvoorbeeld gesloten, de thuiszorg komt niet of minder,

de individuele ondersteuning en begeleiding thuis is vaak ge-

stopt en de inzet van vrijwilligers is verminderd. Sociale con-

tacten worden beperkter of zijn er helemaal niet meer, er is

minder structuur en dagritme, minder toezicht, meer isolement

en eenzaamheid. Mantelzorgers kunnen daardoor meer druk

voelen om er te zijn voor hun naaste die hulp nodig heeft. Zij

maken zich zorgen dat hun zieke naaste nog zieker wordt

en/of dat ze zelf ziek worden. Daar staat tegenover dat 

mantelzorgers niet snel hulp voor zichzelf vragen. 

Heeft u nog vragen over uw mantelzorgsituatie dan neem ge-

rust contact op met Astrid Vermeulen van Steunpunt Mantel-

zorg-wm Beek T046-4575700 astrid.vermeulen@piw.nl

Studenten Hogeschool Zuyd in actie voor mantelzorgers
van Beek
Wat is het Steunpunt Mantelzorg-wm blij met de hulp van een groep enthousiaste studenten van de 
opleiding Ergotherapie van Hogeschool Zuyd.
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Burgemeester Christine van Basten-Boddin is trots op het

Beekse ondernemerschap tijdens deze coronacrisis: "Juist nu

hebben we allemaal behoefte aan perspectief en het is bijzon-

der om te zien dat uitgerekend twee mooie Beekse bedrijven

daar rechtstreeks aan bijdragen.”

MAA-directeur Jos Roeven: "Wij hebben veel ervaring met de

distributie van onder andere geneesmiddelen, maar dit vaccin

vraagt om nog iets extra’s. Bewaartemperaturen van bijvoor-

beeld -70 graden Celsius vergt nogal wat. Het is een enorme

uitdaging. Tegelijkertijd is het mooi dat we op deze manier iets

kunnen betekenen voor de maatschappij."

PT&R-directeur Viviënne van de Walle: "Ons centrum doet 

al ruim 25 jaar onderzoek naar de effectiviteit en werking van

diverse geneesmiddelen. Dit jaar staat natuurlijk in het teken

van het coronavirus. In april kwamen de eerste corona 

gerelateerde vraagstukken en nu gaan we onderzoek doen

naar de effectiviteit van een van de vaccins. Dit doen we door

twee groepen mensen te vaccineren en hen dan goed te vol-

gen: de ene groep krijgt een placebo, de andere het vaccin.

De extreme tijdsdruk waaronder we werken in deze tijd maakt

het hele proces extra interessant."

Met dit nieuws sluit de gemeente Beek de eigen Week van de

Ondernemer af. "PT&R en Maastricht Aachen Airport zijn een

inspiratie voor ons allemaal. Maar dat geldt eigenlijk voor alle

ondernemers die in deze moeilijke tijd altijd op zoek gaan

naar kansen.”

Beekse bedrijven werken mee aan onderzoek 
en distributie coronavaccin
Twee Beekse bedrijven spelen een belangrijke rol in de distributie van, en het onderzoek naar een 
coronavaccin. Maastricht Aachen Airport zal als zogeheten 'farma gecertificeerde luchthaven' vaccins
gaan distribueren. Het onafhankelijk medisch onderzoekscentrum PT&R dat gespecialiseerd is in het 
uitvoeren van onderzoeken naar de effectiviteit en werking van geneesmiddelen, is een van de centra 
die onderzoek uitvoert naar de effectiviteit van een coronavaccin. 
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Beste Beekenaren,

Op 1 januari ben ik met veel plezier begonnen als gemeentesecretaris en algemeen directeur

van de Gemeente Beek. Ik stel me daarom graag kort aan u voor.

Ik ben Joop Crucq, 45 jaar oud en geboren en getogen op de Veluwe. Mijn studietijd bracht ik

door in Maastricht en zo’n 15 jaar geleden zijn mijn vrouw en ik naar deze regio teruggekomen.

We voelen ons, met inmiddels drie kinderen van 5, 7 en 9 jaar oud, bijzonder thuis in 

Zuid-Limburg. 

Ik heb eerder voor de Provincie Limburg gewerkt en wilde, na een mooie tussenstap bij de Uni-

versiteit Maastricht, graag ooit eens op gemeentelijk niveau aan de slag, dicht bij de gemeen-

schap. Toen een vacature in Beek beschikbaar kwam, kon ik de verleiding niet weerstaan. 

Sinds de tijd dat ik bij de provincie werkte, ken ik Beek als een mooie, ondernemende en zelf-

bewuste gemeente. Ik zit graag op de racefiets en zo heb ik al uitgebreid kennisgemaakt met

het mooie Beekse buitengebied. 

Ik kijk ernaar uit om Beek nog beter te leren kennen. Vooral ben ik benieuwd naar u, de verenigingen en ondernemers voor wie

ik samen met het gemeentebestuur en de organisatie hard aan het werk ga. Ik verheug mij op onze kennismaking en hopelijk

kunnen we dat over niet al te lange termijn persoonlijk doen. Graag tot ziens!

Joop Crucq

Gemeentesecretaris Joop Crucq stelt zich voor
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Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het dragen

van een mondkapje sinds 1 december verplicht. Voor mensen met

een smalle beurs is de aanschaf van mondkapjes niet goedkoop.

Daarom verstrekt de gemeente Beek herbruikbare mondkapjes die

via Partners in Welzijn en de Vincentiusvereniging gratis aan 

minima worden geven.

De wasbare mondmaskers zijn gemaakt door VIDAR. VIDAR

maakt ze sinds enige tijd voor de gemeenten Beek, Stein en 

Sittard-Geleen. De kapjes worden al geruime tijd verstrekt via de

regionale voedselbanken. Wethouder Thijs van Es: “Maar daar 

bereiken we niet alle minima mee. Daarom is het fantastisch dat

ook Partners in Welzijn en de Vincentiusvereniging ze uitdelen. 

Zo helpen we elkaar in onze gezamenlijke strijd tegen het corona-

virus.” 

Gratis mondkapjes voor Beekse minima

Strooien
Gladheid levert gevaar op voor de verkeersveiligheid.

Daarom is ervoor gekozen om niet alleen te strooien als

het al glad is, maar ook als het glad dreigt te worden. Bij

optredende gladheid wordt binnen een uur begonnen

met strooien. Doorgaande wegen en busroutes hebben

daarbij voorrang. Daarna volgen de verbindings- en

drukke wegen in woonwijken en op industrieterreinen.

Tijdens de normale werktijden krijgt gladheidsbestrijding

bij openbare gebouwen, scholen en bejaardencentra de

aandacht. 

Strooiroutes
Niet op alle wegen en paden wordt gestrooid. De 

gemeente wil het milieu niet onnodig belasten en ook het 

ontbreken van tijd en middelen is daar de oorzaak van. 

Strooizout werkt bovendien niet op plaatsen met weinig verkeer.

Het zout heeft namelijk pas effect als dit met ijs of sneeuw

wordt vermengd. Dit kan enkel plaatsvinden door toedoen van

het verkeer dat over de weg rijdt. Op www.gemeentebeek.nl

kunt u de strooiroutes raadplegen. 

Wat kunt u zelf doen?
Als inwoner en weggebruiker kunt u ook een bijdrage leveren

aan de veiligheid, woonomgeving en bereikbaarheid. We 

hebben een aantal tips voor u op een rij gezet:

• Pas uw rijgedrag aan als u vermoedt dat het glad is of kan

worden. Voorkom plotselinge of krachtige rem- en 

stuuracties. Ook als er al gestrooid en/of geveegd is kan

het nog glad zijn. Strooizout heeft immers tijd nodig om zijn

werk te doen.

• Houd het trottoir voor uw huis begaanbaar, bij voorkeur

door te vegen; strooi matig met zout.

• Veeg de sneeuw van het trottoir in de goot langs de weg

om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen.

• Houd de kolken in de goot voor uw huis sneeuwvrij, zodat,

vooral als het gaat dooien, het dooiwater sneller weg kan

stromen.

• Bescherm uw planten tegen strooizout.

Gladheidbestrijdingsplan: als het glad wordt op de wegen
De winter is weer aangebroken. Onbekend is wat deze ons zal brengen, vorst, veel sneeuw met winter-
pret of een zachte natte periode. Naast mogelijke winterpret en de mooie plaatjes die sneeuw en vorst
kunnen opleveren, geeft het ook de nodige overlast. Om deze het hoofd te bieden, beschikt de gemeente
over een gladheidbestrijdingsplan. Dat is een draaiboek waarin omschreven staat hoe de gladheid door
de gemeente wordt bestreden.
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Ik ben Maud Beumers en werkzaam als maatschappelijk 

werker bij Partners in Welzijn. Na een tijd werkzaam te zijn 

geweest in een tweetal andere werkgebieden, zal ik vanaf

2021 aan de slag gaan binnen de gemeente Beek. Samen

met mijn collega Leo Hellewig zal ik het maatschappelijk werk

binnen de gemeente Beek vormgeven. 

Het maatschappelijk werk is er voor iedereen die behoefte

heeft aan informatie, advies en/of ondersteuning op diverse

levensgebieden. Hierbij kunt u denken aan; financiële 

problemen, huiselijk geweld, eenzaamheid, echtscheiding,

relationele problemen, rouwverwerking, gezondheid etc. 

Het zijn nou niet direct onderwerpen die u graag naar buiten

brengt. Toch helpt ’t om erover te praten. Met familie, 

vrienden of buren bijvoorbeeld. Komt u er samen niet uit of is

er niemand waarmee u uw zorgen kunt delen? Dan kunt u

een beroep doen op Partners in Welzijn.

U kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer: 

046- 4575700 of door een mail te sturen naar info@piw.nl. 

Leo Hellewig en Maud Beumers

Maatschappelijk werk Beek 

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 voortaan 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.

Maatschappelijk werkster Maud Beumers stelt zich voor
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In deze wintereditie vind je heerlijke recepten om te maken tijdens de 

kerstvakantie, maar ook interviews, raadsels en kleurplaten. En een special 

over de overstap van de basisschool naar de brugklas. 

KidsCool magazine wordt voor de kerstvakantie op de Beekse basisscholen 

uitgedeeld.

Maar je kunt het magazine ook ophalen bij slagerij Guido Veugen en Read

Shop aan de Markt in Beek. Of bij de Leeswinkel / Bibliotheek De Domijnen

aan de Prins Mauritslaan 25 in Beek. 

De redactie van het KidsCool magazine heeft weer hard 
gewerkt aan een splinternieuwe editie! Dit keer in een groter 
formaat dan de vorige edities.

Wethouder Thijs van Es: “In Beek moet 

iedereen mee kunnen doen. Ook kinderen

die het thuis niet breed hebben. Ik ben er

bijzonder trots op dat het de gemeente

Beek dit jaar weer gelukt is om fashion-

cheques beschikbaar te stellen. Maar wat

mij nog trotser maakt, is dat een Beeks 

bedrijf zich het lot van deze kinderen ook

heeft aangetrokken en voor hen allemaal

een speelgoedcadeaubon beschikbaar

stelt.”

Andy Schatzinger, directeur A.S. Lift-

techniek in Beek, zegt: “Kinderen die in

armoede leven verdienen ook een mooi

cadeau onder de kerstboom. Wij hopen

op deze manier een steentje bij te kunnen

dragen aan fijne feestdagen voor ieder-

een.”

De speelgoedcadeaubon vertegenwoordigt 

een waarde van 50 euro en kan bij alle Intertoys-winkels worden ingeleverd. De fashioncheques zijn 75 euro waard en 

kunnen bij diverse modewinkels worden besteed. Stichting Leergeld heeft ervoor gezorgd dat de kinderen de cheques 

hebben ontvangen.  

Gemeente en A.S. Lifttechniek verrassen 245 
Beekse kinderen met kleding-, en speelgoedcheques

245 Beekse kinderen uit gezinnen met een smalle beurs zijn voor de feestdagen verrast met speelgoed- 
en fashioncheques. De speelgoedcadeaubonnen zijn beschikbaar gesteld door het Beekse bedrijf 
A.S. Lifttechniek. De fashioncheques worden aangeboden door de gemeente Beek. 
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De derde editie KidsCool 
magazine is uit!

MAGAZINE

voor en door de kids van Beek

DECEMBER
2020

JAARGANG 2
NO. 1

Wij wensen U allen

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2021

Moppen en
raadsels

Taal

Dieren

Njoy

Prikbord

Help?!

Mijn kluppie

Interview

Recepten

Deze keer in
Kids-Cool
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Gelukkig
Nieuwjaar!

www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
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