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Wie had dat ooit gedacht! Carnaval gaat niet door. Als je er over nadenkt, is het te absurd voor woorden.
Geen prinsuitroepingen, geen zittingen, geen optochten.
Geen maandenlange “sjpass” aan voorbereiding van wagens,
kostuums, noem maar op. Zelfs als je helemaal niks met carnaval
hebt, begrijp je hoe pijnlijk dit is voor de echte liefhebber.
Ik leef in elk geval met elke vereniging/carnavalist mee.
Toch zorgt “geen” carnaval ook voor de nodige creativiteit.
De Pottentaote hebben een echte Allee aangelegd en verstrekken de
carnavalsgazet dit jaar gratis. De Doorzètters organiseren een
geweldige digitale optocht. De Sjravelaire bakken wafels en brouwen
bier en hoewel onbekend, zullen ook de Kwakkerte vast en zeker een
leuk alternatief hebben. En om in de rood/geel/groene sfeer te
blijven staat het Tussendoortje helemaal in het teken van carnaval en
vermelden we de refreinen van 2 Beekse schlagers
.
Met een welgemeende Alaaf en Allewiel wens ik een ieder op zijn eigen
manier toch mooie dagen. (En volgend jaor gaeve veer weer gaas!)
Verder in deze editie een leuk artikel over een buurtvereniging in
coronatijd. Elke buurtvereniging zal zich hierin herkennen. Ook een
mooie service van de Wensbus en een hart onder de riem van onze
Roland.

- Milieupark Schinnen voortaan dicht
voor Beekenaren . . . . . . . . . . . . . . . . 20
- Zet uw spullen niet op straat!
Gun ze een tweede leven . . . . . . . . . . . 21
- Afval-app:
actuele informatie op maat . . . . . . . . . . 21

Geniet van februari, lieve lezers. Als we elkaar weer spreken gaan we
richting lente; heerlijk.
Tot volgende maand.
Christy
Eindredactie

- Vernieuwde identiteitskaart sinds
1 januari 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
- Praat mee over de toekomst van Beek! . . 22
- Cursus omgaan met stress
Hoe pak je stress aan ? . . . . . . . . . . . 23
- Samen houden we Beek Schoon . . . . . . 23

Uw oplossing voor elke maaltijd!

De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
7 febr. 2021

Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

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)

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

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 8 novemer)
14 nov. 2021 week 49 - 2021 (6 t/m 11 december)
19 dec. 2021 week 2 - 2022 (10 t/m 15 januari)
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Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl
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Vastelaovend
in coronatijd
In een jaar waarin vele evenementen geen doorgang
kunnen vinden en zelfs de Vastelaovend een pas op de
plaats moet maken, proberen wij als Baeker Pottentaote
met enkele acties de Vastelaovesgedachte ook dit jaar
aanwezig te houden.
Eind november hebben de handigste mannen van onze raad van elf zich samen
gepakt en een heuse Pottentaote-allee gerealiseerd rondom het standbeeld van
de Pottentaot achter het gemeentehuis. Onze prinsen, jeugdprinsen en vorsten
zijn hier vereeuwigd. Binnen afzienbare tijd zullen ook onze ereleden worden
toegevoegd.

Traditiegetrouw brengen wij ieder jaar een Vastelaovesgezèt
uit waarin er plek is voor kwatsj en sjtômme kal. Ook dit jaar
brengen wij onze Vastelaovesgezèt uit in aangepaste vorm.
Normaliter wordt de gezèt verkocht á € 2,99 ter ondersteuning van onze vereniging. Dit jaar hebben wij ervoor
gekozen deze -gratis- huis aan huis te verspreiden.
Op woensdag 3 februari bezorgen wij onze gezèt op
4456 Beekse adressen. Houd uw brievenbus in de gaten!
Tot slot, roepen wij alle luuj van Baek op om de
Pottentaote- en/of Vastelaovesvlag aan de gevel te hangen
om de Vastelaovesgedachte levend te houden en als steun
voor de getroffenen van het virus.
Zo kunnen we dit jaar toch nog een aantal
Vastelaovesactiviteiten coronaproof uitvoeren…

Allewiel
De Baeker Pottentaote

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

www.joglsolar.nl of mail info@jogl.nl
Dassenburcht 49, 6191 LE Beek
Tel. 046 - 4361119

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84
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Een buurtvereniging in coronatijd

“Mensen leren kennen uit de buurt en
een praatje maken met de voornamelijk
oudere buurtbewoner.” Dat zijn voor
Francoise Daemen de belangrijkste elementen om zich aan te melden als bestuurslid van de Buurtvereniging
Dorpstraat van Spaubeek.
De buurtvereniging is haast niet meer
weg te denken uit dit kleine stukje van
onze gemeente en heeft haar sporen allang verdiend in haar jarenlange bestaan. Ieder jaar staan de reeds traditionele activiteiten op het programma,
zoals het maken van uitstapjes (van een
wandeling in de buurt tot een busreis
naar elders), vlaaibakken, koffiemiddag
voor ouderen boven de zeventig, mosselen eten, Paasbrunch en
Sinterklaasactiviteit voor de kinderen.

Dr. Beckersstraat 7M 6191 DA Beek

En toen kwam corona.
“De laatste activiteit die we hebben
gehad is het eten van mosselen. Dat
was op 10 januari van het afgelopen
jaar. Al ruim een jaar hebben we nauwelijks geen tot weinig contact met onze
leden. Maar we merken dat daaraan wel
degelijk behoefte bestaat.”
De buurtvereniging telt momenteel bijna
honderd gezinnen. Er kan dus met gemak
uitgegaan worden van ergens tussen de
tweehonderd tot driehonderd leden.
“Als ik ons ledenbestand even na ga, zie
ik dat er in bijna een derde van de gezinnen sprake is van een leeftijd boven
de zeventig jaar. Die mensen hebben
veelal uithuizige kinderen. In deze tijd

Het juiste adres
voor uw
kunstgebit!
Gratis controle
& advies.

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

van corona én mensen die behoren tot
een bepaalde risicogroep is bezoek niet
altijd even slim. Ook niet van de kinderen of de kleinkinderen. Dan is het wel
zo prettig als er een praatje gemaakt
kan worden, buiten, als ik met mijn honden langskom. Mensen hebben daar
behoefte aan. Menselijk en fysiek contact is en blijft belangrijk. We merken
dat ook binnen ons bestuur. Ik ben nu
ruim een jaar bestuurslid. We zijn pas 2
keer bij elkaar kunnen komen. Een keer
was nog voor de coronatijd en een keer
na de eerste lockdown bij een lid in de
tuin, toen de maatregelen enigszins versoepeld waren. Nu communiceren we
vaak via de mail, maar dat is niet altijd
even prettig of makkelijk. Bij een tête-àtête gesprek kun je toch veelal direct
knopen doorhakken.”

Wij zijn uw vertrouwde
aanspreekpunt voor
al uw bankzaken,
verzekeringen en
hypotheek.
Benieuwd hoe persoonlijk service
kan zijn? Loop gerust eens binnen
bij Adviesgroep Reijnders BV.

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

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
4

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Dat de buurtvereniging zorgt voor een
binding moge blijken uit de alternatieve
actie die het bestuur bedacht had met
‘Burendag’. Met een aanhanger vol met
bloembakken, twee vlaggen en kleurrijke ballonnen trok men door de
Dorpstraat om leden een bloeiende bak
met violen aan te bieden. “Even laten
merken hoe fijn we het vinden om zo’n
leuke vereniging te hebben, even goedendag zeggen en een praatje maken.
Even contact hebben met de mensen
die je niet zo vaak op straat ziet, maar
die wel degelijk blij zijn met een beetje
welgemeende aandacht. In plaats van
de koffiemiddag voor ouderen hebben
we hen dit jaar verrast met een lekkere
chocoladeverrassing.”
Om de buurtjeugd aan het einde van dit
jaar niet te vergeten, werd het idee gelanceerd om voor Sinterklaas toch iets
op even andere wijze te regelen. Dit
omdat de goedheiligman niet corona-

proof bij buurtgenoten kon thuiskomen.
Voor alle kinderen tot 9 jaar een
cadeautje en een aardigheidje voor oudere broertjes/zusjes. Door twee pieten
werden hun schoenen gevuld en op
2 december teruggebracht. Dit bleek
nogal hilarisch en kwam bij veel gezinnen leuk over. De waardering bij vele
ouders achteraf was groot.
De buurtvereniging Dorpstraat bestaat
niet enkel uit buurtbewoners uit de
Dorpstraat. Er zijn ook leden uit de
Bongerd en Op ’t Broek. De familie
wordt dus steeds groter.
“We besteden in deze coronatijd nog
steeds aandacht aan onze jubilarissen
(verjaardag en huwelijk jubilea). We zijn

een bestuur dat graag onze waardevolle
en bewezen activiteiten in stand houdt,
maar nieuwe ideeën zijn natuurlijk van
harte welkom. We willen daarbij iedereen van harte uitnodigen om ons met
die ideeën te voeden. En natuurlijk
hopen we dat er zo spoedig mogelijk
een afdoende vaccin op de markt komt
om ervoor te zorgen dat er geen derde
lockdown meer hoeft te komen. Onze
eerste activiteit (misschien wel ergens in
het voorjaar en hopelijk spreken we dan
van de post coronatijd) moet dan ook
een spetterend event worden.”
Voor ideeën of meer informatie kunt u
contact opnemen met het bestuur.
Roland Willems

Verzorgd wonen in het
stadspark van Sittard

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet zich in
voor mensen die (tijdelijk) in de
problemen zitten en er op eigen
kracht niet uit komen.
Zij richt zich vooral op minderdraagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website of bel:
ELSresidentie | Tel. 046 - 46 000 40 | www.elsresidentie.nl

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092
of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl
Voor meer informatie raadpleeg de
website:
www.vincentiusvereniging.nl
Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63
5
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Vaccinatie-vervoers-service
van de Wensbus Beek

Maud, Marco en Susanne van Daemen DELA

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

Daemen

BACK2BALANCE
•
•
•
•
•

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

De Wensbus Beek gaat vanaf de dag dat er gestart gaat worden met vaccineren voor de doelgroepen 60-75 en 75+ in samenwerking met BFC Handbal (zij stellen hun gesponsorde
Mercedesbus tegen een gereduceerd tarief beschikbaar)
extra service en capaciteit aanbieden om haar dorpsgenoten
die afhankelijk zijn van openbaar vervoer naar de vaccinatieplaatsen te vervoeren.
Een exacte datum van de start is nog niet bekend, maar zal
waarschijnlijk in de 1ste helft van maart plaatsvinden. Deze
service wordt voor de locatie Beek (huisartsen) alle dagen
van de week aangeboden, dus ook in het weekend. Voor de
locatie Maastricht zal deze service alleen aangeboden worden op werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur. Ofwel de vroegste
aankomsttijd in Maastricht is vanaf 9.15 uur. De laatste vertrektijd in Maastricht is 17.00 uur. De tarieven voor deze service bedragen naar de vaccinatieplaats in Beek 2 strippen of
€ 3,00 heen en terug. Voor deze service naar de locatie in
Maastricht is dit 5 strippen of € 7,50 ook hier voor de heenen terugreis.
Het vervoer naar de locatie Maastricht is tijdelijk beschikbaar
en alleen voor vaccinaties.
De reserveringen voor deze vorm van vervoer kunnen via het
bekende telefoonnummer 046 - 206 00 18 gemaakt worden op
werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur, vanaf het moment dat de
vaccinaties hier van start gaan en u hiervoor bent uitgenodigd.
Houdt voor verdere berichtgeving de media in de gaten of
kijk op onze website www.wensbusbeek.nl
Wordt vervolgd…

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

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

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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Limburgs Enige Grote Optocht
2020 was een bijzonder jaar. De
weergoden waren onstuimig, optochten
werden afgelast of verplaatst. Maar in
ons Nirbik trok de optocht gewoon
door! Op een stralende dag nog wel!
De vasteoavend was voor de
Doorzetters al memorabel begonnen
met de uitroeping van onze
prins Rob III, zoals velen van ons nog
zullen weten.
2021 moest nog mooier worden, was
het idee. Plannen werden al gemaakt
en er werd na aswoensdag alweer
uitgekeken naar de seizoensopening in
november.
Alleen in maart 2020 werd alles anders.
De wereld stond op zijn kop en hield
ons in de greep van de pandemie.
In september werd bekend dat alle
activiteiten voor seizoen 2020/2021
werden afgelast. Dat was een domper,
maar ook het begin van nieuwe ideeën
en concepten. Daarvoor zijn we immers
ook Doorzetters.

LEGO straat opgebouwd
en zo kon het filmen gaan
beginnen.

Aan ons trok een grote verscheidenheid
van wagens voorbij. Het is werkelijk
fantastisch om te zien hoe creatief alle
deelnemers zijn geweest. Aan het begin
was het even zoeken naar de meest
ideale manier om de wagens te laten
rijden, maar daarna liep het zo soepel
dat we alles op 1 dag hebben kunnen
filmen.

- maximale toegestane geluidsniveau
85 DB.
- minifigs niet toegestaan om snoep of
ander niet biologisch afbreekbaar
materiaal uit te gooien.
- minifigs onder de 18 jaar oud geen
drank mogen nuttigen gedurende de
optocht.

Het idee was simpel: bouw een eigen
creatie uit LEGO. Uiteraard moesten de
inzendingen wel voldoen aan een aantal
richtlijnen uit ons echte
Optochtregelement.

De media pakte het idee op en zo werd
heel Limburg opgeroepen om mee te
doen aan onze optocht. En dat hebben
we gemerkt: inzendingen
kwamen van Beek tot
aan Roggel!
Iedereen was
enthousiast. En het
mooie: het was een
prachtige mix van jong
en oud, LEGO kenner en
enthousiasteling, vasteloavendvierder of enkel LEGO bouwer.

Zo was het:
- vanwege veiligheidsoverweging enkel
toegestaan om volwassen minifigs
deze voertuigen te laten besturen,
mits zij hiervoor de benodigde
diploma’s hebben.

Zaterdag 9 januari was de filmdag.
De locatie? Bij ons in het dorp.
We werden zeer gastvrij onthaalt bij
Uniek Begeleidingen aan het
Callistusplein. Samen met Spaubeek TV
en Dutchbricks werd er een heuse

Een ding was al snel duidelijk.
Vasteloavend zonder optocht, dat kan
echt niet! Kan het niet groot, dan maar
klein. Zo werd de LEGO optocht
geboren en hebben we toch Limburgs
Enige Grote Optocht!

1964

En toen begon het grote werk van de
montage, het toevoegen van muziek en
achtergrond geluiden en het verslag van
onze 2 optochtcommentatoren Rob en
Jack. Dit samen maakt het een echte
optocht.
Wat een fantastische reis is dit geweest
van niks naar een prachtige optocht.
We danken dan ook iedereen die hieraan mee heeft gewerkt, op welke manier dan ook.
Het is een optocht geworden van ons
allemaal!

En nu is het wachten tot
carnavalsdinsdag 16 februari om
13.11 uur, dan gaat de link naar
de film live op onze Facebook
pagina van CV de Doorzetters
Neerbeek en op
www.doorzetters.nl.
Kijken jullie ook?

7

februari 2021 - NB no. 2:Layout 1

21-01-2021

08:42

Page 8

Donkere dagen ná kerst leiden
Ik loop met Paddy op deze wandeling door de vroege ochtend van ons mooie dorpje. Het is fris, hoewel
het niet echt koud is. De dagenlang aangekondigde
sneeuw laat op zich wachten, terwijl een druilerige
motregen de straten probeert schoon te sproeien.
Op straat ligt een vergeten welgevormde kurk van
een champagnefles en verderop, aan de ingang van
het marktplein, zie ik de zwarte sporen van afgestoken vuurwerk dat er eigenlijk helemaal niet had
mogen zijn. Zie hier: een beeld van de sfeer ná de
feestdagen.
Er wordt vaak gemijmerd over de donkere dagen
vóór Kerstmis.
De vraag is in hoeverre dat gevoel stand kan
houden?
Is het niet zo dat we juist vóór Kerstmis ervoor zorgen dat we geen donkere dagen hebben?
We sieren ons huis met een boom die we vol lichtjes
hangen. De warme kleuren rood, groen en goud
overheersen het beeld.
Ook andere versierselen worden aangebracht, de
tafel staat netjes gedekt, het mooiste servies komt
uit de kast en iedereen doet zijn best een beetje
aardig voor elkaar te zijn.
Ook buiten verschijnen steeds meer en meer
lichtjes, alsof de duisternis geen kans mag
krijgen. Het is werkelijk genieten om met Paddy
buiten te lopen en die lichtjes te ontdekken.
Persoonlijk vind ik de week tussen Kerst en
Nieuwjaar de fijnste week van het seizoen.
De druk van het móeten (boodschappen doen,
cadeautjes regelen, plannen en stressen) is er
dan vanaf en we kunnen verwachtingsvol uitkijken (en uitbuiken) richting Oudjaarsnacht en
Nieuwjaar.
In mijn familie was 28 december nog een bijzondere datum: Onnozele Kinderen (verwijzend naar
de kindermoord van koning Herodes na de geboorte van Jezus). Ieder jaar werd er iemand uit
ons gezin uitgeroepen tot de onnozelste van
allen, wat overigens geen negatieve inhoud
kende.
Het was een dag waarin je als “onnozelste” even

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

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

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl
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www.electrolemmens.nl
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naar hoop
in het middelpunt van de belangstellig stond en
mocht bepalen wat er die dag gegeten werd. Een
ware traditie die met Driekoningen dunnetjes werd
overgedaan met kroon en al en een dag van te voren
met een koffieboon in de pudding om te bepalen wie
dat jaar koning (of koningin) mocht zijn.
Tradities zijn er om in ere te houden. Tradities lijken
heden ten dage te komen en gaan, vaak naar believe
van de economie en de commercie. Daar waar de
oude verdwijnen, worden nieuwe geboren. Denk maar
eens aan volksfeesten als de 11 van de 11de (waar
vroeger St. Maarten gevierd werd), Black Friday, de
“vrijdagmiddagborrel” en dies meer. Sinterklaas is
niet meer wat het geweest is en een gang naar de
kerk zat er dit jaar ook niet in vanwege de maatregelen tegen corona.
Mij gaf en geeft het een gevoel van onbehagen, een
bepaalde onrust dat het leven op een kruispunt van
wegen staat en er van mij (ons) verlangd wordt keuzes
te maken voor de toekomst, te beginnen met Dry
January.
Op mijn wandelingen ervaar ik dat de lichtjes langzamerhand uit het straatbeeld verdwijnen.
Ook ik ga mijn eigen “kerstboom” in mijn vlaggenmast
opruimen en de eronder staande kerststal voor een
jaar (pakweg 48 weken) in de schuur zetten.
Het leven wordt weer, voor zover dat mogelijk is,
normaal. Het werk wordt weer opgepakt met alle beperkingen
van thuisquarantaine, gesloten scholen en winkels.
En dan moet, op het moment van schrijven, Blue Monday (18
januari) nog komen. Dat bedoel ik met de donkere dagen ná
Kerstmis.
Maar er gloort licht in de duisternis. Niet voor niets stonden
Jupiter, Saturnus en Moeder Aarde op één lijn, het tijdperk van
Aquarius dat hoop predikt. Voor corona is een vaccin gevonden (zelfs meerdere naar blijkt) en de eerste inentingen zijn
gestart. Je kunt hier van alles van vinden (of het te laat is in
vergelijking met andere landen bijvoorbeeld en ook ik zat aan
de buis gekluisterd bij de Kamerdebatten over dit onderwerp),
maar het ís er en we kunnen vooruit kijken. Reikhalzend uitkijken
naar het nieuwe normaal.
Vooruitkijken geeft hoop, omdat
er licht aan het eind van de tunnel
gloort.
Licht aan het eind van de tunnel
geeft richting. En verwachting.
Ik hoop dat we allen de donkere
dagen achter ons kunnen laten
en ons laten leiden door het licht,
door de hoop.
Ik besluit met het refrein van een
lied van mijn vriend Maarten
Peters (ooit geschreven voor Alpe
d’HuZes, maar evengoed te vertalen naar de huidige omstandigheden) dat de treffende titel heeft:
HOOP
(te beluisteren via YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=StbYvpgix5M)

Hoop geeft toekomst, hoop maakt vrij
Hoop geeft rede, de twijfel voorbij
Hoop geeft angst een hart, een leeuwenhart
Hoop geeft de angst een leeuwenhart
Ik hoop voor mijn kinderen
en de kinderen van mijn kinderen
Ik hoop voor mijn liefste
en alle liefdes van de wereld van vandaag en van morgen
Roland Willems

DE ZON KOMT
NAAR U TOE!
Ook nu u ons helaas niet kunt bezoeken staan
we toch voor u klaar! We komen graag naar u toe
om - binnen de richtlijnen van het RIVM - onze
mogelijkheden, stalen en voorbeelden te tonen
op het gebied van vloeren, raamdecoratie, buitenzonwering, rolluiken en meer! Tot snel?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK
GELEEN / +31 (0)46 474 23 11 / WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
9
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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

VAN ALLE
MATEN THUIS
DA M ES 33 - 45 & HEREN 37-50

Wie kent Wie
December 2020:
Klassenfoto 6e klas St. Martinusschool 69-70
Paul Ernes, Jean Wouters, Frans Pijls en Bert Wolfs
stuurden ons een aantal namen.
De heren waren het niet helemaal met elkaar eens.
Bovenste rij v.l.n.r.
3de Wim Ernes
4de Bert Worms
6de Meester Coolen
7de Maurice Wiericks
10de Silvan Voskuilen

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

Middelste rij v.l.n.r
1ste Frans Vossen
4de Jean Wouters
10de Harrie Dahlmans
11de Constant Notten

Voor al uw automaterialen

Onderste rij v.l.n.r.
2de Frans Pijls
3de Robert Molling
4de Paul Wouters
6de Bert Wolfs
9de Jacques Notten

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.
Stationsstraat 43B - 6191 BC Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

En dan een aantal namen die op dezelfde plekken
voorkwamen:
Leon Martens, Hans Huntjens, Wim Tijhuis, Erik Mobers
en Guido Coumans.

www.vluggen.com

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.

10

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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Wie kent Wie

Aflevering 170

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto.
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.

Natuurgeneeskunde Beek

Greetje Heus
voor
E.E.N. therapie
en
Civas acupunctuur
Lid beroepsvereniging VBAG
en koepelorganisatie RBCZ

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
11
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Voor iedereen die mee wil zingen,
maar de tekst niet kent.

POTTENTAOTE-MARSCH
(De Pottentaote zin weer hie)
1904: Teks & muziek: Martin Retera - melodie:
“Zouaven-lied”
Oetveurende (*): Baeker Pottentaote

IVN Spau-Beek
Presentatie:
De wondere dierenwereld
van Namibië en Botswana

De Pottentaote zin weer hie, me zuut ze euveral.
Ze schprenge in ein bonte rie, ze viere Carnaval.
Weg zin de zörge en sjagrein,
gans Baek zink mit plezeer.
Mit auwd en jonk, mot groat en klein,
hoera dao zin ze weer. (bis)

ALLEWIEL
(Laevesfilosofie van Johann Pelzer)
1950: Teks & meziek: Johan Pelser
Oetveurende (*):
Baeker Pottentaote
Allewiel, allewiel, och,
wat zaet me allewiel?
't Is de Pottentaote-groot, zit zwoa in os Baeker blood.
En ein eeder in ziene sjtiel, dae zaet:
allewiel, allewiel!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
LASWERKZAAMHEDEN
ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
COMPLEET SCHADEHERSTEL
ONDERHOUD EN APK
REPARATIE
UITLATEN / ACCU’S
UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
AIRCO ONDERHOUD
VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

Deze lezing wordt gegeven door Leon Heemels van het IVN
Spau-Beek.
De wondere dierenwereld van Namibië en Botswana is een
ongelofelijke ervaring.
Met deze presentatie krijg je een indruk van het bijzondere
landschap, de flora en fauna die je kunt verwachten in deze
schitterende landen.
De tour brengt je langs het hoogste duin ter wereld, in de
bekende Sossusvlei met de oneindige, okergele duinen
met één van ’s werelds wonderbaarlijkste vergezichten. De
vrouwelijke vormen kunnen tot wel 300 meter komen.
Geologen zeggen dat deze woestijn de oudste in de wereld
kan zijn.
Een impressie van onverwacht leven in de woestijn, de z.g.
'living desert'.
Ook hebben het bezoek aan Etosha National Park, de
Mahango Game Reserve, Chobe National Park, het meest
wildrijke park in Botswana met een savannelandschap afgewisseld door bossen en de Okavanga Delta, een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Het betreft een persoonlijk reisverslag.
In het MFC worden de 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: 21 februari 2021
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
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“Beek… wat ben je mooi”

Corona-carnaval
Het was vakantie, noem het voorjaarsvakantie, maar eigenlijk was het
gewoon carnaval in het jaar 2020. Na
mijn Oud-Beijerlandse jaren ben ik
het gevoel van Vastelaovend kwijt
geraakt, dus is deze vakantie
bedoeld om de onderwijskundige
batterij weer op te laden. Ik weet het
nog als de dag van gisteren, die
donderdag na Aswoensdag, toen het
journaal melding maakte van de eerste coronabesmetting op vaderlandse
bodem in Tilburg. Wisten wij veel van
wat ons nog te wachten stond.
We zijn nu bijna een jaar verder en
carnaval staat weer voor de deur.
En wat betekent dat: “het voor de
deur staan?” Carna levare betekent
“zonder vlees” en komt uit het
Italiaans. Wikipedia geeft voorts de
volgende uitleg: “Dit begrip is voor
het eerst aangetroffen in een akte uit
Subiaco van 965. De oudst bekende

datering van de term carnaval in het
Nederlands is in het jaar 1673, in het
tijdschrift Mercurius”. Carnaval is dus
al heel oud, al stamt ons Rijnlandse
festijn uit de negentiende eeuw, zo
schrijft de website verder. Het moge
duidelijk zijn dat het voornamelijk een
katholiek feest is. Kun je meteen de
vraag stellen of de katholieken vroeger
(en wellicht nu nog) drie dagen nodig
hebben gehad om zich uit te leven
alvorens de veertig dagentijd van
vasten in te gaan?
De tijd van carnaval is heden ten dage
losgekoppeld van vasten en wie weet
nog dat die tijd moet herinneren aan
de veertig dagen dat Jezus alleen in de
woestijn heeft doorgebracht?
Vraag je kinderen wat vasten is en wat
Pasen inhoudt, dan krijg je toch wel
verrassende antwoorden.
Ik vier dus geen carnaval en ga ook
geen Askruisje halen op Aswoensdag
(heb ik vroeger dus wel gedaan), al zou
het in deze coronatijd nog mogelijk zijn.
Wel gun ik iedereen zijn of haar carnaval, hang de vlag uit van de plaatselijke
Kwakkerte en versier mijn vlaggenmast
met rood-geel-groenen ballonnen en de
ramen met stickers. Dat zal ik dit jaar
ook weer doen. Weggaan is geen optie
en dus vier ik in huiselijke kring. Met
traditionele nonnevotten, een goudgele
rakker en het kijken naar tv. Misschien
een lekkere wandeling op een van onze
mooie plateaus.

Carnaval is afgelast, tenminste wat de
uiterlijke vormen ervan betreft: optochten, zittingen, bijeenkomsten, cafébezoek, lichtjesparade, prinsen en
prinsessen. En dat spijt mij voor al diegenen die het feest zo in hun hart dragen. Dit jaar geen culturele
verbroedering, geen samenkomsten als
enkel in kleine kring. Misschien een
idee om carnaval terug te brengen naar
haar oorspronkelijk vorm: zonder
vlees in voorbereiding op…
Als er iets is dat corona duidelijk heeft
laten zien is dat de mens heel inventief
weet om te gaan met de omstandigheden. Zoals het onderwijs digitaal geworden is, kan carnaval ook een
digitaal tintje gebruiken. Met z’n allen
een Zoom- of Teamverbinding maken,
samen hossen (door je eigen huiskamer) op de muziek of beter nog samen
muziek maken. Het gevoel zit namelijk
van binnen en dat kunnen we met z’n
allen uitstralen, ook binnenshuis. Zet
het kratje maar klaar, doe je narrenkap
op, schmink je gezicht in de mooiste
kleuren, zoek de leukste muziek uit en
deel alles op social media. Laat Facebook ontploffen en overvoer Instagram
met plaatjes en filmpjes. Wij zijn Baekenaren en laten ons toch zeker niet
klein krijgen? Sjunne vasteloavend
saame!

Roland Willems
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Een uit de hand gelopen hobby
In het volkstuincomplex “de Beekerhof” aan de
Minckenbergstraat in Beek zijn een 40-tal pachters
bezig met hun hobby, tuinieren.
Er worden groenten, fruit en bloemen gekweekt, verzorgd
en natuurlijk geoogst.
Een aantal jaren geleden is een van de pachters
(Jan Lemmens) gestart met het telen en verzorgen van
chrysanten.
Samen met een collega-tuinder (Paul van Wersch) zijn een
aantal pluis- en troschrysantenstekken ingekocht bij een
bloemenkweker en begonnen met kweken.

Naarmate de tijd verstreek was er interesse van andere
pachters voor deze bloemen.
Meerdere collega tuinders uit andere volkstuinen uit de
omgeving, toonden interesse in de bloemen waardoor zij
de soorten en kleuren konden uitbreiden.
Ook voor liefhebbers buiten de volkstuinen bestaat de
mogelijkheid om deel te nemen.
Als hobby wordt er nu ook een flyer gemaakt waarin de
soorten en kleuren te zien zijn.
Onderstaand enkele voorbeelden hiervan.

Wilt u uw tuin opfrissen met mooie herfstbloemen en is uw interesse gewekt dan kunt u zich voor meer informatie
wenden tot een van genoemde personen via mail:
chrysanten_beek @hotmail.com. Of telefonisch 06-19464411 of 046-4332378.
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De foute foto van Loe

Oplossing van de januari editie:
Wat klopt niet:
Het bordje op de linker boom ontbreekt.
Correcte inzenders:
Crit Meijers, Rezie van Geneijgen, Mery Kengen, Marianne Schwachöfer,
Netty van den Molengraaf, Michel Lemmens, Jose Jansen, Jo Nijsten,
Berna en Wim Kempener, Jo Cox, Marianne Puts en Frans Speijcken.

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.

T

046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
15

februari 2021 - NB no. 2:Layout 1

21-01-2021

08:43

Page 16

TUSSENDOORTJE
Oplossing januari:
Katers zijn tijdelijk, maar dronken verhalen zijn voor eeuwig
Los onderstaande puzzel op 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 en geniet vooral van de heerlijke clips op you tube.
Thema: Carnaval
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De Staf van de prins. 2de
Wie was volgens de Patronaatsknöppele “Oos-Indies-Dauf” 5de
“Wat zaeter, ich versjtaon dae man veur geine …… “ 6de
Volgens wie Goon de lempkes aon. 7de
Volgens wie zijn de Roeze Roed. 7de
Wie groete ons Oet de fieësttent. 8ste
Wat is een Hermenie meestal rond carnaval. 3de
Gekkengetal. 2de

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

9. LVK 2008: Wie kregen “De Kriebels” 10de
10. Kleine gekleurde papiersnippers. 8ste
11. Blauwdruk voor naaisters. 3de
12.
13.
14.
15.

38. Met wie danst Fietsefreem graag een Walsje 4de
39. LVK 2007: Heej bliëf ik plekke 10de

“Aan de gang, aan de gang met miene ……. “ 9de
Verensjaal. 3de
De vierde carnavalskleur. 3de
Wie lachte zich kapot “Bieë Oma” 10de

40. In welk pretpark vind je Carnaval Festival 8ste
41. De dag van het haringbijten 9de
42. Wie waren de “Kampioene van de Nach” 9de
43. Wie liep “Ram oet de Maot” 6de
44. Ben je es Sajelair gebaore, dan kom je uit …… 3de

16. Hij wil alleen maar “Opzie, Opzie, Opzie” 2de
17. Niet gisteren en niet morgen, maar ……. zong W-dreej. 6de
18. Wie heeft de tekst en muziek van “Baek blif Baek” geschreven
11de

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

19. Vind je op je pilsje maar ook in bad 6de
20. “Weei hâlde ván en fiësje, weej laeve vur de lol” 3de
21. Niet alleen “Dae Sultan hat dors”, ook de zanger. 6de
22. De Shakin DJ’s wilden “Sex mit dee …..” 3de
23. Aan wie gaf Thei ’t “Veldboeket” 4de
24. Wie heeft er “gedruimp vannach” 10de
25.
26.
27.
28.

Volgens wie “Kump alles weer Good” 14de
De derriere van een kloosterlinge. 7de
“Ze kenne mich oet Limburg haole, mer ……. neet oet mich” 1ste
“Want luij, heij is get oet, vaan Eijsde tot in ….. “ 3de
Wie moet volgens Frans Theunisz weer aan de geng? 4de
Wat “späölde” de vader van Beppie Kraft? 1ste
Wie zong “Sjiek is miech dat” 7de
“Esse mich ……… dan kal ich plat taenge dich” 9de
Niet allen deze groep maar auch “Veer höbbe zin drin” 9de

Vereniging uit Genhout, CV de ........ 5de
“Tingelingeling, heij kump de Alpen …… “ 5de
Wae Laef volgens La Bamba. 6de
Vereniging uit Spaubeek, CV de ……. 5de
Alaaf…, behalve in Baek. 8ste
LVK 2017: Wie zagen “1000 Sterre” 12de
De ultieme Limburgse plaat: Geneet van ‘t .….. 5de
Erwin: “Vaan boove naor oonder, 't raad geit weer dreije.” 9de

53. Welke groep vond het een “Lekker Menneke” 8ste
54. Vereniging uit Beek, CV de ….… 11de

Wie vroeg: “Wo zit ut bie dich?” 3de
“Hakke Takke ………. “ 10de
Vereniging uit Neerbeek, CV de …… 9de
De Radlers zongen over unne “Super …… Daag”. 5de

55.
56.
57.
58.
59.
60.

Maakt je tijdens carnaval okselfris. 8ste
Wie ging “Nao ut Zuuje” 7de
LVK 2001: Berg afvalkleding volgens Paul en Leo. 7de
LVK 2002: Wie hat volgens Frans Croonenberg Limburg gemaak 9de
Dat zit bie òs, maar ook bij deze groep, in de femilie …… 8ste
En na de drie dolle dagen gaan we dan allemaal netjes …… 5de

?
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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

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur
Volg ons op Twitter: www.twitter.com/gembeek
Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag
(17.00 tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten
gebruik gemaakt worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten,
rijbewijzen, uittreksels, gezondheidsverklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent gedrag en leerlingenvervoer.

Naar de stembus in 2021:
Tweede Kamerverkiezingen
Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. U mag meebeslissen
over wie er in de Tweede Kamer komt. Meebeslissen is een belangrijk recht. In dit artikel
vertellen wij u op welke manieren u uw stem kunt uitbrengen.

Vanwege corona worden maatregelen genomen om de
verkiezingen voor de kiezer én stembureauleden zo veilig
mogelijk te houden. Denk hierbij aan het verplicht
uitvoeren van een gezondheidscheck en het dragen van
een mondkapje, 1,5 meter afstand houden, gebruik van
kuchschermen, volgen van de aangegeven looproutes,

ventileren en desinfecteren van stemmaterialen en -locatie
én de toegankelijkheid. Als u komt stemmen wijst een in
een hesje gekleed stembureaulid u op de looproute en de
in acht te nemen regels.
(lees verder op pagina 18)
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Wat heeft u nodig om te kunnen stemmen?
Uw stempas en een identiteitsbewijs.
• De stempas is het officiële document waarmee u kunt
stemmen. Bewaar deze goed!
• Het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de
verkiezingen. Dat betekent dat deze minimaal geldig is
tot 18 maart 2016.
• Een vervangende stempas, een schriftelijke volmacht
of een kiezerspas kunt u uiterlijk vrijdag 12 maart om
17.00 uur aanvragen.
Manieren waarop gestemd kan worden:
• Via briefstemmen (voor personen ouder dan 70 jaar).
• Door vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag
16 maart tussen 07.30 uur en 21.00 uur voor personen
die tot de coronarisicogroep behoren.
• Woensdag 17 maart tussen 7.30 uur en 21.00 uur voor
alle overige kiezers.
• Via volmacht stemmen.
Briefstemmen
Kiezers van 70 jaar en ouder worden gevraagd om per brief
te stemmen en de briefstem per post naar de gemeente te
sturen. De gemeente moet uw briefstem uiterlijk 17 maart
2021 om 21.00 uur per post hebben ontvangen.
Ook kan de briefstem worden afgegeven bij één van de afgiftepunten in de gemeente. Deze afgiftepunten zijn:
Vanaf 10 maart:
Gemeentehuis (tijdens openingstijden) Raadhuisstraat 9 in
Beek

18

Op 15, 16 en 17 maart:
ASTA
Gemeenschapshuis
MFC ’t Roadhoes
Gasterie Genhout Treft

Markt 6 a, Beek
Callistusplein 9, Neerbeek
Musschenberg 101, Spaubeek
Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

Vervroegd stemmen op 15 en 16 maart
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart tussen 07.30 uur en
21.00 uur is het mogelijk voor kiezers om vervroegd hun
stem uit te brengen om zo de kiezersstroom nog meer te
spreiden. Binnen de gemeente Beek is vervroegd stemmen mogelijk op de
volgende stemlocaties:
ASTA
Markt 6 a, Beek
Gemeenschapshuis
Callistusplein 9, Neerbeek
MFC ’t Roadhoes
Musschenberg 101, Spaubeek
Gasterie Genhout Treft Pastoor Lippertsplein 1, Genhout
Stemmen op woensdag 17 maart
Gemeente Beek heeft een aantal stemlocaties vervangen
om te voorkomen dat kiezers en stembureauleden onnodig
met andere personen dan kiezers in aanraking komen:
• De Dagbeeker, vervangen door De Haamen,
De Haamen 1, Beek
• Woon-/Zorgcentrum Om de Toren, vervangen door
ASTA, Markt 6 a, Beek
• Basisschool De Bron, vervangen door De Haamen,
De Haamen 1, Beek
Bewoners van woon-, zorgcentrum Om de Toren kunnen
wel hun stem in het woon-/zorgcentrum uitbrengen.
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Stemlocaties:
Om spreiding van kiezers te garanderen wordt u verzocht
om uw stem uit te brengen in het stemlokaal dat op uw
stempas vermeld staat.
Gemeentehuis
Raadhuisstraat 9, Beek
De Haamen
De Haamen 1, Beek
Duivenlokaal
Gerbergastraat 2, Beek
ASTA
Markt 6 a, Beek
L’Union
Doctor Schaepmanlaan 22, Beek
Muziekschool
Doctor Stassenstraat 88, Beek
Gemeenschapshuis
Callistusplein 9, Neerbeek
Willem Tell
Geverikerstraat 22, Geverik
Gasterie Genhout Treft Pastoor Lippertsplein 1, Genhout
MFC ’t Raodhoes
Musschenberg 101, Spaubeek
Bejaardensociëteit
Kerkstraat 34 a, Spaubeek
Schutterslokaal
Schoolstraat 3 a, Spaubeek
Woon-/Zorgcentrum
Om de Toren 1, Beek
(alleen voor bewoners)
Volmacht
Bent u verhinderd, vraag dan iemand anders, die ook kiesgerechtigd is, om voor u te stemmen door het afgeven van
een onderhandse of schriftelijke volmacht. Voor kiezers die
een volmacht verleend krijgen van een andere kiezer is het
mogelijk om maximaal drie machtigingen aan te nemen.
Ook is het mogelijk om een schriftelijke volmacht langs

elektronische weg (online/digitaal) aan te vragen. U kunt
ook een kiezerspas aanvragen om zelf te stemmen in een
andere gemeente binnen Nederland.
Gezondheidscheck
In de envelop van de stempas/stempluspas zit uw stempas
voor de Tweede Kamerverkiezing én een gezondheidscheck. Bewaar deze zorgvuldig. Let op: gaat u stemmen in
een stemlokaal, doe dan vooraf de gezondheidscheck!
Alle informatie over de verkiezingen vindt u op de website
van de gemeente Beek: www.gemeentebeek.nl/verkiezingen,
bij Team Publiekszaken, tel. 046 - 43 89 222, of stuur een
e-mail naar info@gemeentebeek.nl, o.v.v. verkiezingen.

Stembureauleden gezocht
Op 17 maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezingen
gehouden. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op
het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te
leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als
lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau
ontvangt u een vergoeding.
Schrijf u in via www.elkestemtelt.nl.
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Noteer in uw agenda: ophaaldagen grof snoeiafval
RWM haalt twee keer per jaar uw grof
snoeiafval op.
Zet deze data alvast in uw agenda!
Voorjaar:
24 maart 2021: Spaubeek
26 maart 2021: Beek, Geverik, Genhout
19 april 2021: Beek, Neerbeek
Najaar:
20 oktober: Spaubeek
22 oktober: Beek, Geverik, Genhout
8 november: Beek, Neerbeek
Let op: in de kern Beek haalt RWM op twee data
uw grof snoeiafval op. Check rwm.nl of de RWMapp om te lezen wanneer uw straat aan de beurt is.

U helpt de mensen van de ophaaldienst enorm als u rekening houdt met de volgende zaken:
• Bind uw afval samen met organisch touw (dus geen plastic touw).
• Zorg dat de bundel niet langer is dan 150 cm.
• De bundel weegt niet meer dan 25 kilogram.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

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.
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

20

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 Appof Play Store.
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Zet uw spullen niet op straat! Gun ze een tweede leven
De buitendienst van de gemeente Beek treft regelmatig goederen aan op de stoep of op gemeentelijke
groenstroken.
Vaak mooie spullen, zoals speelgoed en huisraad, die prima nog een ronde mee kunnen.
Hoe goed bedoeld ook, deze spullen horen
niet thuis op straat. Het ziet er niet alleen
rommelig uit, het opruimen van deze spullen
kost de gemeente veel tijd en geld.
Heeft u kleding, huisraad, speelgoed die nog
een tweede leven verdienen?
Bied uw goederen aan op tweedehandswebsites zoals Marktplaats of in Facebookgroepen die hier speciaal voor opgericht zijn.
Breng uw herbruikbare spullen naar
kringloopwinkel Het Goed in Sittard aan
de Rijksweg Zuid 208.
Kijk voor meer informatie op
www.hetgoed.nl/vestigingen/sittard

Afval¯app: actuele informatie op maat
Inmiddels maken al duizenden inwoners van uw gemeente wekelijks
gebruik van de gratis afval-app. Naast de inzameldata van afval
in uw straat biedt deze app meer handige informatie over
afval en hoe ermee om te gaan.
Tips & weetjes

Scheidingswijzer

Via de app wordt u met korte berichten
geïnformeerd over incidentele afwijkingen
in het inzamelschema, bijvoorbeeld door
weersomstandigheden. Maar u krijgt ook
tips over het scheiden van uw afval.
Daarnaast is er aandacht voor afval dat
gratis kan worden ingeleverd en staan er
handige weetjes in over het schoonhouden
of aanbieden van uw containers bij hoge en
lage temperaturen. Kortom: u bent altijd
goed geïnformeerd.

De scheidingswijzer biedt nadere
informatie per afvalcategorie:
wat hoort er wel bij en wat niet.

Afval ABC: nooit meer twijfelen
Twijfelt u wel eens of een product in de
restcontainer, PMD-zak of GFT-bak hoort?
Zoek het op in het AfvalABC en u weet het!

Inzamellocaties
Op zoek naar de dichtstbijzijnde
glas- of textielcontainer?
U vindt ze met de
afval-app!

Doorontwikkeling
De app is continue
in ontwikkeling
om u van actuele
informatie te
voorzien.

Scan de QR-tag met uw telefoon
om de app direct te gebruiken.
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Vernieuwde identiteitskaart sinds 1 januari 2021
Sinds 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart met een inlogfunctie (eNIK) uitgegeven.
Dit betekent dat inwoners met hun identiteitskaart via de
DigiD-app kunnen inloggen bij de overheid, het onderwijs,
de zorg of pensioenfonds. Inloggen met de vernieuwde identiteitskaart geeft bescherming van privacygevoelige gegevens.
De extra functie op de identiteitskaart kan alleen geactiveerd
worden met een code die per post wordt verstuurd.
Activeren inlogfunctie
U ontvangt na het ophalen van de nieuwe identiteitskaart binnen enkele werkdagen een brief van DigiD met een pincode.
Met deze pincode kunt u de inlogfunctie van de identiteitskaart activeren.
Deze aanpassingen betekenen niet dat uw huidige
identiteitskaart niet meer geldig is. Zodra uw identiteitskaart
verlengd moet worden en u een nieuwe kaart heeft aangevraagd dan ontvangt u het nieuwe model.

Praat mee over de toekomst van Beek!
De gemeente Beek houdt haar visie op de toekomst van Beek voor 2030 tegen het licht. Als gemeente
gaan we daarover graag met u in gesprek. Het digitale platform ‘BAEK TO THE FUTURE’ is de plek
waar we op een hele eigentijdse manier met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Laat deze unieke kans om mee te praten over de toekomst van Beek niet aan u voorbijgaan en bezoek het online platform
www.toekomstvisiebeek.nl en geef uw mening Dat kan nog tot maandag 8 februari!
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Cursus omgaan met stress
Hoe pak je stress aan ?
Vermoeidheid, een baaldag, het even niet meer zien
zitten: bij iedereen komt dit wel eens voor.
Heeft u hier vaker last van? Wilt u weten wat u
hieraan kunt doen? Geef u dan op voor de cursus
omgaan met stress van partners in welzijn.
Tijdens deze informatieve en interactieve cursus nemen wij u
mee in de achtergrond van spanning en stress, zodat u uw
persoonlijke situatie kunt verbeteren.
Vragen die onder andere aan bod komen zijn: hoe ontstaat
stress? Hoe kan ik het beste omgaan met stress? Hoe zorg
ik ervoor dat mijn spanningsklachten afnemen?
Het doel van de cursus is dat uw stress en spanningsklachten afnemen en dat u weer in balans komt.
Datum :
Tijd
:
Locatie :
Kosten :

verwachte start eind februari 2021
wekelijks van 19.00 – 21.30 uur
Hyacinthenlaan 33, Geleen
€ 40,-

Meer informatie of aanmelden?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen
met:
Leo Hellewig, telefoon: 046 – 457 57 00,
e-mail: leo.hellewig@piw.nl
Peter Boelens, telefoon: 046 – 457 57 00,
e-mail: peter.boelens@piw.nl

Samen houden we
Beek Schoon
Gemeente Beek en CNME De Rollen
organiseren van 22 t/m 27 maart
de actieweek Beek Schoon.
Tijdens Beek Schoon wordt extra aandacht
gevraagd voor het opruimen en verminderen van zwerfafval. Ook u kunt meedoen
door op 27 maart samen zwerfaval op te
ruimen.
Wanneer?
Zaterdag 27 maart van 10.00 tot 12.00 uur.
Aanmelden?
Meld u aan via info@derollen.nl, 06-51851397 of ga naar de activiteitenkalender op www.derollen.nl.
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