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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

Is februari voorbij dan staat maart als eerste in de rij.

Maart is mijn geboortemaand. Lang geleden kwam ik 
2 maart ter wereld. Nooit gedacht dat deze datum in 2021 zo belangrijk zou
zijn. Ik zou bijna zeggen op deze datum wordt beslist over het lot van 
17 miljoen Nederlanders. Krijgen we dan eindelijk een stukje van onze  
vrijheid terug? En met onze vrijheid bedoel ik ons recht om te knuffelen, 
te winkelen, terrasjes te pikken, lekker uiteten gaan, noem maar op, 
maar vooral weer de mensen te worden die we begin 2020 waren.
Spontane, gezellige Limburgers. Dat mis ik het allermeeste. 
Een mooier verjaardagscadeau kan ik me niet wensen. 

De C-tijd is voor iedereen ronduit waardeloos. Zo ook voor de Nuutsbaeker.
Er komt te weinig kopij binnen. Ik heb dan ook de Gemeente verzocht, 
namens de Nuutsbaeker, een oproep te doen aan alle verenigingen, 
met o.a. deze zin:

We zijn benieuwd naar jullie activiteiten gedurende het “er valt niks meer
te organiseren tijdperk”.

En wat is het fijn dat een aantal verenigingen meteen hebben gereageerd. 
In deze editie vindt u al een  paar artikelen en ook voor de volgende editie
staan artikelen gereed. 
Maar…, ik mis toch nog heel veel verenigingen. Kom op guys, klim in die pen. 

Helaas is de dubbele carnavalspagina vol foto’s dit jaar de grote afwezige.
Volgende maand proberen we, in zoverre het lukt, een “alternatieve” carnaval
2021 pagina te plaatsen. Hebt u nog leuke vastelaovesfoto’s van activiteiten
die wel zijn toegestaan, aarzel niet en stuur ze ons. 

Ik wens u in elk geval een heerlijke lentemaand met veel zon, lekkere 
temperaturen en eindelijk weer een beetje “lucht”.  

Tot volgende maand,
Christy
Eindredactie 

Van de Redactie
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De St. Hubertusmolen is
een standaardmolen van
219 jaar oud. Hij staat in
Genhout, gemeente
Beek, die ook eigenaar is
van dit stukje industrieel
erfgoed.

De molen wordt veel 
bezocht en bezoekers,
waaronder veel school-
kinderen, krijgen uitleg
over het type windmolen,
de geschiedenis en de
functie van de molen. 
Als wij, molenaars 
(Peter Swelsen en 
ondergetekende) graan
voorradig hebben dan
demonstreren wij graag
hoe vroeger graan werd
gemalen. Uiteraard moet
het dan wel voldoende
waaien.

Hierbij kunnen wellicht enkele van u ons helpen. Om het maalproces te
kunnen demonstreren hebben wij natuurlijk graan nodig. Daarom zijn wij
nu op zoek naar mensen die ons met enige regelmaat graan kunnen
aanreiken om voor hen te malen. Denk aan enkele zakken per maand
(bijv. haver, mais, rogge). Nadat het graan is verwerkt, kan het weer 
worden opgehaald. Het gemalen graan is bedoeld als voedsel voor 
dieren, dus niet voor menselijke consumptie.

Mocht u ons hierbij willen en kunnen helpen dan kunt u mij bellen op 
telefoonnummer 06 - 534 811 18.

Noot: Bezoek aan de molen is i.v.m. corona momenteel niet mogelijk.
Zodra bezoek weer mogelijk is bent u van harte welkom op woensdag-
middag en in de zomermaanden de eerste en derde zaterdag van de
maand, of op afspraak.

Hans de Heus
Molenaar

Oproep van de molenaars
van de Sint Hubertusmolen

De Paasbestellijsten
liggen vanaf

13 maart
voor u klaar in

de winkel

De Paasbestellijsten
liggen vanaf

13 maart
voor u klaar in

de winkel

PAASMAANDAG EN
27 APRIL KONINGSDAG

ZIJN WE GESLOTEN

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

Op 14 maart is een 
lezing bij 
IVN Spau-Beek over
genezen met kruiden.

In deze lezing zal er worden verteld over de 
traditie van het zelf genezen van kwalen en 
ongemakken met kruiden, zoals dat voor de 
opkomst van de farmaceutische industrie in
menig huishouden gebruikelijk was. Een aantal
eenvoudige remedies worden met u gedeeld. 
Een pen en aantekenblok zijn handig om 
kruidenrecepten te noteren. De lezing wordt 
verzorgd door herboriste Petra Driessen.

In het MFC worden de coronaregels gehanteerd.
Verplicht inschrijven, max. 30 personen, 
mondkapje bij binnenkomst en vertrek, 
1,5 m enz.
Aanmelden via Pdriessen7@gmail.com.

Waar: MFC, Musschenberg 101, 
6176 BE Spaubeek.

Datum: 14 maart 2021
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur

IVN Spau-Beek
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PAASVEE
JAARMARKT

BEEK
Paasveejaarmarkt Beek gaat voor het tweede jaar op rij niet door
Voor het tweede jaar op rij kan deze Beekse traditie, de drukbezochte
Paasveejaarmarkt, niet doorgaan. Kijkende naar de huidige coronapandemie met
zijn beperkingen en maatregelen, is de kans nihil dat eind maart dusdanige ver-
soepelingen te verwachten zijn voor het organiseren van evenementen.
De Stichting Marktcommissie Beek, de organisator van dit evenement, betreurt
het niet doorgaan van de Paasveejaarmarkt, maar heeft geen andere keuze. Ook
bij een gedeeltelijke opheffing van de regels is het vanwege de grote toestroom
van bezoekers niet verantwoord om de Paasveejaarmarkt door te laten gaan.   
De Paasveejaarmarkt, de leukste jaarmarkt in Limburg, zou eigenlijk zondag 21
maart plaatsvinden. 
Wij hopen jullie weer te mogen begroeten op de Paasveejaarmarkt in 2022!

Meer weten over de
Paasveejaarmarkt? 
Neem een kijkje op onze website
of op facebook!

www.paasveejaarmarkt.nl

Paasveejaarmarkt Beek

Foto: LIWI FOTO

Het boek 
“Een dorp vol
verhalen” met
indrukwekkende
interviews over
het vroegere
dorpsleven en
prachtige foto’s
van 80-plussers
van Genhout is
nog te koop. 

Voor € 24,50
kunt u het 
afhalen bij 
Thea Henssen,
Hubertusstr. 72
in Genhout. 

Het boek “Een
dorp vol verhalen”
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“Ik heb een idee”. Met die woorden wist
Sander Lemmens, jarenlang trouw lid van
VV Neerbeek en vast onderdeel van de ac-
tiviteitencommissie, de overige commissie-
leden te prikkelen. “We gaan onze leden
verrassen met een doos met 11 speciaal-
bieren, likeuren en andere lekkernijen uit
onze eigen regio. Deze leveren we vervol-
gens 11 dagen voor As-woensdag bij de
mensen af, waarbij ze elke dag een nieuwe
verrassing mogen openmaken”. Het pro-
ject “Vastelaovend Box” was geboren. Met
de gedachte om zodoende de inwoners
van Neerbeek en omstreken toch iets
moois te kunnen bieden tijdens de carna-
valsdagen, werd het plan verder uitge-
werkt.

En met succes! Al snel bleek dat menigeen
wel oren had naar deze mysterieuze
Vastelaovend Box en de aanvragen
stroomden al snel binnen via diverse kana-
len. Sander, samen met de andere initiatief-
nemers Kevin Kock, Dion Frissen en Danny
Veraart, wisten wat ze te doen stond. Hoog
tijd dus om het idee onder de aandacht te
brengen van lokale ondernemers en een
verdere samenwerking te bespreken. Deze
samenwerking werd uiteindelijk gevonden
met Bakkerij Martens, Café de Keulsteeg,
Oma’s stoofpotje en NR 10 teksten en
samen met de ondernemers werden diver-
se acties bedacht om toe te voegen aan het concept van de
Vastelaovend Box. Daarnaast werd zorgvuldige aandacht be-
steed aan het selecteren van het speciaalbier assortiment,
waarbij met name het oog is gevallen op kleine brouwers uit
de regio. Voeg hier nog een likeurtje, een Limoncello en een
Mexicaner (Gazpacho met wodka) uit eigen keuken aan toe en
de Vastelaovend Box is compleet!

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

De Vastelaovend Box van VV Neerbeek

Uiteindelijk is de doos op zaterdag 6 februari persoonlijk afge-
leverd bij alle deelnemers en kon het langverwachte genieten
voor onze 45 deelnemers beginnen.

We kijken terug op een succesvolle, verbindende en vooral
leuke activiteit en willen namens VV Neerbeek graag iedereen
bedanken voor hun deelname en bijdrage!
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Toen gemeente Beek, namens de
Nuutsbaeker,  vroeg voor een leuk arti-
kel over hoe het nu gaat met de vereni-
gingen in dit “er valt niks meer te organi-
seren tijdperk”, hoefden we niet lang na
te denken en kropen we meteen in de
pen om hieraan mee te werken.

Hoe gaat het met zanggroep 
Cosi Cantare uit Genhout? 

Het antwoord is: GOED. Echter we mis-
sen wel het samen zingen enorm.

Tijdens de eerste lockdown lag onze
zanggroep ook stil. De coronapandemie
was nieuw, je wist niet wat je kon ver-
wachten en iedereen zat er op de een of
andere manier midden in, op privé- en
werkgebied.

We hielden met elkaar contact via mail
en whatsapp en hebben een keer een
online spelletjesavond georganiseerd
waarbij het bestuur tevoren gezorgd had
dat iedereen een natje en een droogje
had voor deze online quizavond (een
radler en zakje chips).
Eind juni, vlak voor de zomervakantie,
zijn we een keer bij elkaar gekomen om
samen een drankje te doen en bij te
praten, uiteraard op gepaste afstand.
Dat was een gezellige avond.

Na de zomervakantie,
eind augustus, hebben we
de repetities weer opge-
pakt en wel met een nieu-
we dirigente. Iemand die
zeer bekend is in Beek en
omstreken en al veel spo-
ren heeft verdiend in de
muziekwereld, namelijk
Heidi Pittie. Zij is zang-
coach, zangeres (is o.a.
vele jaren over de wereld
getrokken met Andre Rieu
en zijn orkest) en dirigente
van koor E-motion in Elsloo. We zijn heel
blij dat ze nu bij onze groep is. 
Na het oplopen van de besmettingen
zijn we in twee groepen gaan zingen,
maar helaas kwam een tweede lock-
down er aan en moesten we weer stop-

pen. We zijn toen gaan repeteren
in kleine groepen (per stem) via
videobellen met whatsapp. 
De laatste weken hebben we met
Heidi getest met Jamulus. Dat is
een programma waarmee we on-
line met de groep samen kunnen
zingen zonder internetvertraging.
Het is fijn om op deze manier
samen te zijn en elkaar te horen.
We hopen uiteraard dat we bin-
nenkort weer fysiek samen kun-
nen musiceren.

Om de vereniging financieel draaiende
te houden aangezien er nu geen inkom-
sten uit optredens zijn, hebben we een
aantal acties gedaan, o.a. een Sinter-
Kerstactie onder de leden. 
We hebben binnen de familie/kennis-
sen/werkkring zakjes heerlijke choco-
laatjes van Rousseau verkocht. Verder
hebben we een account op Vinted aan-
gemaakt en verkopen we kleding/
schoenen/accessoires via Vinted en dat
loopt heel goed. Ook hebben we mee

gedaan aan de Rabo Clubsupport Actie
van de Rabobank.

Binnen onze zanggroep is er plaats voor
nieuwe leden. Kun je goed zingen en
houd je van modern repetertoire kom
dan een keer kijken/luisteren als we
weer samen fysiek repeteren op dins-
dagvond van 20.00 tot 21.30 uur in de
kerk van Genhout. We houden je op de
hoogte van de ontwikkelingen via onze
facebookpagina en Instagram. Voor
meer informatie kun je contact opnemen
met Monique Schaafsma-Bours, voor-
zitter, telefoon 06-30078390.

We missen het samen zingen en het
publiek dat naar ons komt luisteren. 
Lieve mensen, hopelijk tot binnenkort!
Muzikale groetjes aan iedereen in Beek
en omstreken! 

Zanggroep Cosi Cantare (Genhout) in coronatijd

6

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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Ik woon in Sittard samen met Yvonne en
onze kinderen. Ik zet mij dagelijks in om
voor hun generatie ons “thuis” mooier
achter te laten. Mijn Limburgse wortels
verloochen ik daarom nooit. Limburg
staat in Den Haag letterlijk op afstand. Bij
het verdelen van gelden op het gebied
van bijvoorbeeld cultuur, politie, infra-
structuur, zorg en onderwijs, wordt
Limburg wel eens tekort gedaan. Daarom
vind ik het belangrijk om juist dáár het
Limburgse belang te behartigen.

Ik mag alweer zes jaar uw Limburgse
volksvertegenwoordiger in de kamer zijn.
Deze ervaring wil ik inzetten om ook de
komende 4 jaar de korte lijn
te blijven tussen de Lim-
burgers en de Haagse poli-
tiek. Ik zal daarbij  vooral in-
zetten voor een herstel in het
vertrouwen in de overheid.
De overheid moet er zijn
voor de inwoners, niet an-
dersom. Er moet worden
geïnvesteerd in transparantie
en burgerinitiatieven; de
bureaucratie moet op de
schop! Misbruik van belas-
tingen of toeslagen moet be-
straft worden, maar mogen
niet leiden tot een onredelij-
ke overheid. 
Er moet zorgvuldiger worden omgegaan
met het geld van de burger zodat de
samenleving betaalbaar blijft.

We moeten blijven investeren in goede
infrastructuur om in verbinding te blijven
met de rest van Nederland en Europa.
Betaalbaar bouwen voor jongeren en le-
vensloopbestendig bouwen voor oude-
ren en kwetsbaren heeft dringend aan-
dacht nodig, waarbij we een duurzame
economie en samenleving niet uit het

oog mogen verliezen. Het rijk moet hier
veel beter in faciliteren. Alleen dan kun-
nen we bouwen aan een betere toe-
komst.

Daarnaast moet sporten en bewegen
meer gestimuleerd worden om een ge-
zondere samenleving te krijgen en zo in
de toekomst de zorg betaalbaar te kun-
nen houden. Een gezondere buitenlucht
en natuur dragen daaraan bij. Door onze
natuur en onze landbouwgebieden in
Limburg duurzaam te beheren en door
biodiversiteit te beschermen, te behou-
den en te vergroten, brengen we land-
bouw en natuur korter bij elkaar. 

Daarnaast is er meer dan ooit behoefte
aan het verstevigen van die economie
met meer werkgelegenheid en baanze-
kerheid in Limburg. Vooral de positie van
de ZZP’ers verdient hierbij aandacht. Om
groei te creëren moeten meer bedrijven
gestimuleerd worden zich in de regio’s te
vestigen waarbij de klap die “corona
heeft uitgedeeld” gerepareerd moet wor-
den. Hier hoort echter ook bij het in ba-
lans brengen van de lusten en lasten van
onze economische activiteiten. 

We moeten dus een beweging vooruit
maken. Bij dit alles moeten we maat-
schappelijk initiatief waarderen en belo-
nen. Mensen, buurten, sportclubs, scho-
len, kerken, moskeeën, zorginstellingen,
bedrijven; ze leveren allemaal een unieke
bijdrage aan onze samenleving. In een
wereld waarin polarisatie steeds meer
een norm lijkt te worden, zijn begrip heb-
ben voor elkaar en onderlinge verdraag-
zaamheid belangrijke waarden voor een
fijne samenleving. We komen echter
alleen maar vooruit als we het samen
doen. Niet kijken naar onderlinge
verschillen, maar vooral kijken naar wat
ons bindt!

Met het bovenstaande wil ik, met
een positieve blik vooruit, verder
bouwen aan een toekomstbe-
stendig Limburg. Ik doe dit door
uit de “Haagse” bubbel te komen,
betrokken te zijn en blijven bij wat
er speelt, benaderbaar en bereik-
baar te blijven voor iedereen, be-
trouwbaar te zijn door te staan en
gaan voor wat ik zeg en een ver-
binder te zijn in onze samenleving
en tussen de regio en Den Haag.

Voor vragen, opmerkingen en/
of suggesties sta ik altijd open
tijdens mijn wekelijkse on-line

spreekuur op facebook en instagram
(iedere dinsdag van 21.00-22.00 uur).

Met uw stem ben ik ook na 17 maart
uw Limburgs tweede kamerlid. 
Stem daarom Martijn van Helvert,
CDA, plek 25! 

Kijk voor meer info op 
www.martijnvanhelvert.nl

Foto: Raoul Limpens Photography

Missie in Den Haag, maar thuis in Limburg!

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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Vorige maand is ons nieuw item gestart met het
volkstuincomplex “De Beekerhof”.  
Deze maand is het woord aan niemand minder dan
onze eigen NB fotograaf Loe Bergers. Hij kan veel
meer dan alleen maar fotograferen. 
Mannen en vliegtuigjes en/of treintjes is een cliché
zin, maar dat er zoveel passie, liefde en geduld bij
komt kijken weten alleen de “makers”.

We laten Loe aan het woord:

“Toen ik een jaar of 12 was kreeg ik van een neef een half ge-
bouwd model van een Australisch WOII toestel CAC
Boomerang. Vanaf dat moment was ik verkocht. Ik was al
enorm geïnteresseerd in de luchtvaart en om nu zelf zo’n cre-
atie te bouwen, dat was de kers op de taart. Van mijn zakgeld
kocht ik plastic zakjes met onderdelen op een frame. Het
eenvoudige werk, maar iets anders bestond in de jaren 70
niet. Fanatiek als ik was, bouwde ik Britse, Amerikaanse en
Duitse WOII modellen. De handleidingen waren simpel en
ook de kleuren verf waren beperkt.  Er was toen nog geen in-
ternet waar je details kon vinden of authentieke onderdelen.

Ik knutselde er gewoon flink op los. Mijn pronkstukken wer-
den wegens plaatsgebrek met touwtjes aan het plafond ge-
hangen. Helaas sneuvelden er wel eens als mijn moeder fa-
natiek mijn slaapkamer poetste. Veel van die periode is dan
ook niet over, want ik ontdekte dat plastic vliegtuigjes een
geweldig doelwit waren voor een windbuks. Ik was tenslotte
een standaard puber! 
De animo om te bouwen werd minder en ik ging in militaire
dienst. Mijn jongere broer Harry was en is nog steeds een bij-
zondere kenner van WOII en toen ik uit dienst kwam heb ik
mijn hobby weer opgepakt, maar nu een stuk serieuzer.
Samen met Harry ben ik begonnen aan een verzameling

Een uit de hand

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

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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gelopen hobby
straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht en Amerikaanse jets
die op Soesterberg stonden. Alles op schaal 1:72. Tussentijds
heb ik ook modellen van andere EU landen gemaakt, maar dat
is te wijten aan de verzamelwoede van mijn broer. 
Helaas wordt iedereen ouder en men krijgt steeds minder tijd
door een gezin, een drukke baan etc. Het bouwen van vlieg-
tuigen schoot daar dan ook bij in. 
Tot voor een jaar of vier geleden. Ik kreeg
meer tijd, meer rust en het bloed kruipt
altijd waar het niet gaan kan. Ik ben weer
met mijn hobby begonnen.
Groot voordeel van tegenwoordig is het
internet. Een klik op de muis en er gaat
een wereld voor je open. Was je vroeger
afhankelijk van foto’s en tekeningen, nu
kun je alles vinden als je googled. Zoek
je een bepaald type vliegtuig? Je vindt
het. Zoek je specifieke details? Je vindt
het. Wat dat betreft is elke hobbyist bij-
zonder blij met deze gang van zaken.
Bij ouder worden hoort ook geduldiger
worden, meer oog voor detail te krijgen,
nieuwe technieken uitproberen. Sinds
een tijd gebruik ik ook geen kwastjes
meer, maar airbrush ik een model.
Ontbrekende details en decals (embleems en teksten) zelf
maken is een enorme uitdaging op schaal 1:72. Ook bouw ik
tegenwoordig op schaal 1:48. Creativiteit is op deze schaal
een must. Ik neem als voorbeeld een cockpit stoel. Soms zit
deze standaard in een bouwpakket, maar is niet volgens het
originele vliegtuig. Dan ga je als bouwer op jacht naar “after

market” onderdelen. Je wilt alles zo authen-
tiek mogelijk. Het is niet alleen het bouwen
en schilderen van een vliegtuig, het is de
zoektocht naar een zo waarheidsgetrouw
model als mogelijk is. Ook de historische
achtergrond van een vliegtuig is interessant.
En dat kun je tegenwoordig allemaal vinden
via internet of in boeken. 
Op Christy’s vraag hoe lang ik met een vlieg-
tuig bezig ben, kan ik geen concreet ant-
woord geven. Meestal ben ik met 2 items te-
gelijk bezig. Moet het ene model drogen, kan
ik verder met het ander. Als ik elke dag inten-
sief bezig ben, duurt het 2 tot 3 weken voor-
dat een model helemaal klaar is. Zoals ik al
zei, je wordt steeds secuurder en bent pas

tevreden als het model 100% naar je zin is. 
Jammer genoeg is in Beek en omstreken geen hobbygroep
waar gelijkgezinden terecht kunnen. Er is een poging gedaan,
maar die is helaas op niets uitgelopen, terwijl ik zeker weet dat
er meerdere “vliegtuigbouwers” rondlopen dan men vermoedt.
Gelukkig ben ik lid van een FB groep met leden die net zo fa-
natiek zijn als ik en daar vind ik tips, foto’s en soortgenoten.”

Tot zover het verhaal van Loe, want ook een redactielid krijgt
maar 1,5 pagina tekst ter beschikking. (Al zou ik 4 pagina’s
kunnen vullen met zijn enthousiasme.) Ik herzie wel mijn
lachend oordeel over  “mannen en hun vliegtuigjes en/of trein-
tjes”. Het is een hobby die bloed, zweet, tranen, creativiteit en
heel veel geduld vergt. Een hobby die absoluut de moeite
waard is.

Hebt u of kent u iemand met een bijzondere hobby die u met
ons wilt delen? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar
nuutsbaeker@gmail.com 

Christy

Wat doen we als ons hart zeer doet? Vroeg de jongen.
‘Dan wikkelen we het in vriendschap, gedeelde tranen en tijd, totdat het weer vrolijk en vol hoop wakker wordt.’

Uit: de jongen, de mol, de vos en het paard - Charlie Mackesy

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek  -  Tel. 046 -  411 29 22  -  www.elsjacobsuitvaart.nl

Ook indien u een uitvaartverzekering hebt afgesloten kunt u gebruik maken van onze diensten.
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AV Caesar

Beste mensen,

Eind 2020 hadden we nog hoop dat we begin 2021 terug kon-
den naar “normaal“. Dit is dus ijdele hoop gebleken. We zitten
nog in een stevige lockdown met zeer beperkte mogelijkheden.
Ook bij de Vrienden van de Hartstichting, afdeling Beek, zijn wij
hierover in gesprek gegaan. Aangezien we onze contacten zo-
veel mogelijk moeten beperken vinden wij het niet verantwoord

om onze trouwe collectanten op pad te sturen voor een huis-
aan-huis collecte. Ook verwachten wij op korte en middellange
termijn weinig verbetering in de huidige crisis. Daarom hebben
we besloten om de huis-aan-huis collecte van 2021 (van 11-17
april a.s.) in de gemeente Beek niet te laten doorgaan.

We zien het als onze verantwoordelijkheid naar onze collectanten
en naar de mensen bij wie we aan de deur komen om er alles aan
te doen om de mogelijke verspreiding van het virus te voorko-
men. De jaarlijkse collecteweek is belangrijk voor Hartstichting
Nederland, maar het welzijn van ons allen staat voorop.

Gelukkig is er altijd de mogelijkheid om een donatie te doen via
IBAN NL 88 ABNA 0573200300 t.n.v. Hartstichting Nederland.
Alvast bedankt voor uw bijdrage. Blijf gezond en zorg goed
voor elkaar!

De vrienden van de Hartstichting afdeling Beek

AV Caesar verplaatst de cursus start to run en de cursus sportief wandelen naar september 2021.
In maart was AV Caesar van plan weer een succesvolle start to run op te starten. 
Helaas zijn de coronamaatregelen nog dusdanig streng, dat AV Caesar het nog niet verantwoord vindt om nu een nieuwe cursus
met intensieve begeleiding te starten. De gezondheid staat voorop en het risico is nog te groot.

Om die reden verplaatst AV Caesar de cursus start to run en een eerste cursus sportief wandelen naar september.

Hou de website van de vereniging AV Caesar in de gaten www.avcaesar.nl  

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
Tel. 046 - 426 48 11 www.annedormans.nl

Het juiste adres
voor uw 

kunstgebit! 

Problemen met uw kunstgebit?
U kunt bij mij terecht voor:

✔ Gratis Controle en Advies
✔ Reparaties 
✔ Rebasen (opvullen)
✔ Immediaatorothese (noodkunstgebit)
✔ Een nieuw kunstgebit
✔ Een klikgebit
✔ Gespecialiseerd in het behandelen 

van angstige patiënten
✔ Reparatie van uw kunstgebit ook in de 

avond en weekend mogelijk!
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Hoeveel keren ben ik hier al met
Paddy op ons dagelijkse ommetjes
langs gelopen? Misschien wel al 
honderden keren. Het is onopvallend,
zo’n plaquette die je leest en dan
weer verderloopt, zonder er verder
acht op te slaan. Je neemt het als 
gegeven aan en staat er niet verder
bij stil. Het is er één van velen. 
Niet groter dan zo’n vijftien bij vijf-
tien centimeter met een naam en een
jaartal. Het hangt op ongeveer dertig
centimeter hoogte, dus je moet 
eigenlijk ook nog wat moeite doen
om het überhaupt te ontdekken. 
Mij viel het vandaag op.

Als er een mens overlijdt laat dat
sporen na, zowel het overlijden zelf,
als ook het leven dat dat mens 
geleefd heeft. De kleine altaartjes
langs onze wegen zijn daar de stille
getuigen van. 

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

We nemen er kennis van en 
vervolgen onze levensweg.
Soms flakkert er een 
herinnering op van een 
journaalbericht of van een 
artikeltje in een krant
waarin de dood werd 
omschreven. Denk maar
eens aan het monument
voor Nicky Verstappen. 
Als je weet wáár het staat
en waar het vóór staat kun
je gemakkelijk beelden 
oproepen van het verhaal er
om heen. In ons Limburgse land zijn er
vele van dit soort kleine monumentjes,
die verleden en heden met elkaar
weten te verbinden.

De plaquette die mij opviel hangt op
de T-splitsing van de Dorpstraat en Op
’t Broek in Spaubeek. De naam die er
op staat vermeld is van Diane Moonen,
gecombineerd met een datum: 
3 februari 1997. 
Het viel mij nú extra op omdat er plots
een klein bloemenbakje voor stond:
een voorjaarsgroet met narcissen, 
naar ik meen. Gek, maar het laat me
dan opeens niet los. Wie was Diana
Moonen en waarom is hier, op deze
plek, een herinnering voor haar 
gemaakt? 

Internet biedt wellicht informatie.
Thuisgekomen kruip ik achter mijn
computer en tik wat zoekgegevens in
op Google. Ik kom een site tegen van
bidprentjes.nl waar de naam en sterf-
datum staan vermeld. Ik ontdek ook
een geboortedatum: 27 november
1981. Al rekenend besef ik dat het hier
om een kind handelt van net vijftien
jaar oud. Al verder surfend op het net
kom ik niets meer tegen. Alle zoekter-
men die ik kan bedenken geven geen
hits. Blijft momenteel voor mij staan
dat Diane op deze manier onvindbaar
is. Als het ware uitgewist in de 
geschiedenis van deze moderne tijd. 

En wat betekent uitgewist? En hoe kun
je als mens dat uitwissen vóór blijven?
Een filosofische vraag. De vraag stellen

is de vraag beantwoorden. Iemand die
niet uitgewist wil worden moet tijdens
zijn leven ervoor zorgen dat hij iets
“achterlaat” en dan het liefst in 
positieve zin. Om daar achter te komen
kun je jezelf bijvoorbeeld de volgende
vragen stellen:
• als je nog één jaar te leven hebt, wat

zou ik dan doen?
• wat wilde ik als kind altijd al doen?
• waar heb ik de meeste spijt van dat

ik niet gedaan heb?

En opeens ben ik weer terug bij Diane,
een meisje van vijftien jaar met 
toekomstdromen en vol verwachtingen
behorende bij haar jeugd. Het hele
leven nog voor zich. Haar leven was 
te kort. Wat overbleef is enkel de 
herinnering op een zwart stenen
plaatje met een naam en een datum.
Maar niet voor haar dierbaren, voor de
mensen die haar hebben gekend en
haar wellicht nog dagelijks zullen 
missen. Ze zou nu bijna veertig zijn 
geweest, haar kinderen zouden wellicht
in Spaubeek naar school gaan.

En ergens is er een mooi mens die 
ervoor heeft gezorgd dat Diane opeens
weer in volle glorie een teken van
leven, een teken van betekenis, krijgt.
Simpel door een potje met voorjaars-
boden.

Dank je wel, mooi mens, voor dat
kleine gebaar!

Roland Willems
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In 2020 werd, in plaats van de
jaarlijkse kerstmarkt, een 
kerst-drive in voor de leden van
het koor georganiseerd. 

Voor het bestuur én de kerstman een
mooie gelegenheid om alle leden weer
eens te zien en te spreken, een hart
onder de riem te steken en een (lekker)
presentje te overhandigen. 
Een warm moment op een koude dag!

12 December 2021 
Kerstmarkt Neerbeek

Wat 2021 betreft: 
Bent u ook al aan het plannen? 
Uw leven aan het organiseren voor ná
de vaccinatie? Zet dan 12 december
2021 in uw agenda voor de Kerstmarkt
van het Gemengd Koor Neerbeek.

Gemengd Koor Neerbeek organiseert in
2021 weer de gezellige kerstmarkt in het
gemeenschapshuis van Neerbeek. Vele
bewoners van Neerbeek weten hun weg
al te vinden naar deze kleine kerstmarkt.

Bijvoorbeeld voor de aankoop van een
leuk kerststukje of kerstcadeautje. Of
om gezellig een kopje koffie te drinken
bij de kraam van ‘heel Neerbeek bakt’

en te genieten van verschillen-
de soorten zelfgemaakt gebak.

De zaal van het gemeen-
schapshuis wordt door de
leden van het koor in 2 dagen
omgetoverd tot een sprookjes-
achtige ruimte met een tiental
sfeervol verlichte kraampjes
waar hoofdzakelijk zelfgemaak-
te producten zijn te kopen, te
eten of te drinken, zoals de zelf
gemaakte Glühwein.

Gemengd Koor Neerbeek

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
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De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur!

De nieuwe regering staat voor een grote uitdaging om te zorgen voor 
verbinding, om het vertrouwen in de overheid te winnen, en bovenal om 
weer een weg te vinden naar het oude normaal.

We moeten de economische en maatschappelijke klap van de 
coronamaatregelen opvangen. Daarom vind ik het belangrijk dat we in Den 
Haag een sterk Limburgs geluid hebben. Ik steun de voorkeurscampagne 
van Martijn van Helvert, die ook de komende vier jaar in Den Haag de 
Limburgse belangen wil behartigen.

Maar ik sta bewust ook zelf als Beekse steun-kandidaat op de lijst om 
te pleiten voor meer ruimte voor woningbouw in Limburg. En om me hard 
te maken voor een eerlijkere verdeling van overheidsinvesteringen, 
werkgelegenheid en kansen tussen de randstad en de regio.

Ik hoop dat wij ook uw stem mogen zijn, richting Den Haag!

Ralph Diederen
Wethouder CDA Beek | kandidaat CDA Tweede Kamerverkiezingen

nu

doorpakken

ralph diederen #56 martijn van helvert #25

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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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    

  

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Maud, Marco en Susanne van Daemen DELA

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl

In het 169-jarig bestaan van onze vereniging is het, behal-
ve in oorlogstijd, niet eerder voorgekomen dat er zoveel
repetities en activiteiten van overheidswege niet door
mochten gaan. 
Na een succesvol nieuwjaarsconcert werd er met veel en-
thousiasme weer deelgenomen aan de Baeker
Vastelaovend. Niemand kon bevroeden dat de wereld snel
hierna volledig op zijn kop zou staan door een klein be-
richtje op 31 december 2019 afkomstig uit de Chinese
stad Wuhan. 

Voor onze vereniging betekende dat dat we vanaf 13
maart opeens moesten stoppen met al onze activiteiten.
Onze jeugd mocht geen muzieklessen meer volgen en niet
samenspelen in het jeugdorkest. De repetities van drum-
band en harmonie werden stilgelegd en onze geplande
activiteiten om de kas te spekken – Potgrondactie, NL
Doet en donateursactie – waren ook verboden. Op 4 juni
mochten we na lange tijd weer starten met onze repetities.
Een speciaal protocol moest ervoor zorgen dat dat veilig
kon gebeuren: veel desinfecteren, doekje voor het opvan-
gen van vocht uit instrument en 2 m afstand tussen muzi-
kanten. Op 16 juli was de laatste repetitie voor de zomer-
vakantie om op 28 augustus weer met een positieve
instelling onze geliefde hobby op te pakken. En er werden
allerlei plannen gemaakt om ook de Beekse bevolking
weer van onze muziek te laten genieten. Dat was echter
van korte duur, want op 28 september was het weer raak:
de geplande looprepetities en gezamenlijke repetities van
harmonie, drumband en jeugd evenals de wandeltocht
moesten gecanceld worden. Er mochten maar maximaal
30 mensen in één ruimte (met 1.5 m afstand). 

Koninklijke Harmonie St. C
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Ook onze bar moest
weer dicht, dus he-
laas wederom geen
derde helft! Gelukkig
mochten we wel
blijven repeteren met
inachtneming van de
maatregelen. 
Echter, vanwege een
gedeeltelijke lock-
down werden we in
november wederom
gedwongen repetities
evenals onze jaarlijkse Caeciliamis en huldiging van jubilarissen af te blazen.
De jeugd mocht gelukkig wel hun muziekles volgen en ook het jeugdorkest
mocht doorgaan. Dit was van korte duur: op 14 december kondigde premier
Rutte per direct een lockdown aan, waardoor wederom alle activiteiten afge-
last moesten worden. Tot wanneer?

Het bestuur kan online vergaderen. De creativiteit van onze muziekdocenten
heeft ertoe geleid dat online les geven mogelijk is gebleken. 
Leden informeren via de mail is een goed alternatief en een pub quiz om in
contact te blijven is leuk, maar muziek maken in jeugdorkest, drumband of
harmonie-orkest doe je samen en dicht bij elkaar.

2020 is een jaar dat een onuitwisbare indruk heeft gemaakt op de hele
wereld. Ons hele leven is veranderd en heeft enorme aanpassingen van
iedereen gevraagd. In het muziek maken vinden zoveel mensen, jong en
oud, voldoening en saamhorigheid. Muziek maken is één van de meest tot
de verbeelding sprekende activiteiten waarin we emoties kwijt kunnen en
waarin een hechte band met medemuzikanten, maar ook met luisteraars
ontstaat. Dat gevoel van voldoening, na samen hard gewerkt te hebben voor
een mooie uitvoering en dan met applaus beloond te worden, hebben we al
heel lang moeten missen. En waarschijnlijk moeten we nog even geduld
hebben alvorens we die voldoening weer mogen ervaren. 

Laten we echter positief blijven en vooruitkijken. 
2021 MOET en ZAL beter worden. Een vaccin brengt hoop en weer wat licht
in het donker. Muziek heeft een plaats in ons leven en in onze harten. 

We kijken er naar uit om onze muzikale activiteiten op te pakken en hopen
dat we in juni een concert kunnen geven voor onze Beekse fans.

Mochten de muziekkriebels na het lezen van dit artikel geleid hebben tot de
behoefte aan meer informatie of wil je (weer) muziek in verenigingsverband
maken, stuur dan even een berichtje naar info@harmonie-beek.nl. 

. Caecilia in Coronatijd. 2020, WAT EEN JAAR!
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Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt 
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.

U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.

• AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS
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1. Het paard ...... de wagen spannen / 3de 
2. Elk ......  zingt zoals het gebekt is /  8ste 
3. Beter een goede ...... dan een verre vriend / 1ste 

4. Als de …… goedkoop is stinkt hij / 2de 
5. Dat scheelt een …… op een borrel / 4de 

6. Als los …… aan elkaar hangen / 2de  
7. Van toeten noch …… weten / 2de  
8. Het zijn …… handen op een buik  /2de  
9. Alle …… aan dek  /2de  
10. Men heeft daar …… op het dak / 5de  
11. Gedane zaken nemen geen ……  / 4de  

12. Komt tijd komt ……  / 3de  
13. Over de …… jagen / 2de   
14. In geen kerk of …… komen / 2de  
15. Het hoofd boven …… houden / 4de   

16. Vele handen maken …… werk / 3de  
17. De …… ten berge rijzen / 1ste  
18. Op grote …… leven / 2de 
19. Niet over een …… ijs gaan / 3de  
20. Iemand …… de waarheid zeggen / 6de  
21. Zich op …… ijs begeven / 2de 
22. Je kunt nooit weten hoe een koe een …… vangt / 3de 
23. Op zwart …… zitten / 4de  
24. Het zal je kind maar …… / 4de  

25. Van je …… gebracht worden / 6de 
26. Met de …… op stok gaan / 4de 
27. Zijn …… voor iets sluiten / 2de  
28. Dat is de …… verzoeken  /4de  
29. Een gek en zijn …… blijven nooit lang bij elkaar / 1ste  
30. Iemand het vuur na aan de …… leggen / 6de 
31. Aan het eind van zijn …… zijn / 3de  
32. Op zijn …… rusten  / 7de  
33. Een ongeluk zit in een …… hoekje / 5de  

34. Zo …… als een hoentje / 3de   
35. Tussen servet en …… zijn / 8ste  

36. De …… dekt de lading niet /  1ste  
37. Iets op de …… tikken / 2de  
38. Iemand om zijn …… winden / 5de 
39. Van zijn hart geen …… maken / 9de  

40. Geld dat stom is maakt recht wat …… is  /4de  
41. …… is geduldig / 5de  

42. Met grote heren is het …… kersen eten / 5e  
43. Na gedane …… is het goed rusten / 1ste  
44. Met …… en ziel / 2de  
45. Iemand in het …… jagen / 3de  

46. Hij is een …… boek /4de  
47. Een …… als een scheermes / 2de  
48. Er is met hem te …… noch te ploegen / 3de   
49. Tot de …… gewapend / 2de   
50. Een voet in de …… hebben / 10de 

51. Keulen en Aken zijn niet op een dag …… / 3de 
52. Het klappen van de …… / 4de 
53. Niet graag in iemands …… staan / 3de 
54. Het naadje van de …… willen weten / 2de 
55. Een speld in de …… zoeken / 3de  
56. Zijn volle gewicht in de …… werpen / 3de 
57. Advocaat van de …… spelen / 6de 
58. In het zicht van de haven schipbreuk ……  / 2de  
59. De domste boeren hebben de …… aardappelen / 3de 

60. Wie zijn neus schendt, schendt zijn …… / 8ste  
61. Een doekje voor het …… /  2de  
62. Het zijn niet allen …… die kappen dragen / 2de  
63. Liever te dik in de kist dan een …… gemist / 5de  
64. Elk huisje heeft z’n …… / 7de  

65. …… brengt water in de sloot / 9de  

66. In het land der blinden is …… koning  / 5de  
67. Aan de rem …… / 2de   

TUSSENDOORTJE
Oplossing februari:

Carnaval? Dit jaar aan mijn lijf geen polonaise. Ik ga als verkleed-me-nietje.

Vul van de ontbrekende woorden de gevraagde letter in. Stuur de gevonden zin naar Nuutsbaeker@gmail.com 
In december trekken we uit alle goede oplossingen 1 winnaar en deze krijgt een leuk presentje.

Thema: SPREEKWOORDEN         
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NJOY is het stimuleringsproject van onze gemeente dat socia-
le activiteiten faciliteert op het gebied van sport, leefstijl en
cultuur met het doel deze voor alle Beekenaren laagdrempelig
toegankelijk te maken. Ook de Culturele Werkgroep Beek wil
cultuur en kunst voor iedereen bereikbaar maken. 
Vanuit dat deels gezamenlijke doel ligt het voor de hand dat
NJOY en CWB samen optrekken. Hun samenwerking heeft de
afgelopen maanden geleid tot een mooie kunstuiting. 

Blije kinderen, kleurrijke 
posters en vrolijke kussens

Iedere tweede week van november vindt landelijk de week van
respect plaats. Deze richt zich op de schooljeugd onder het
motto  ‘wat jong geleerd is neem je je leven lang mee’.
Vooraanstaande sprekers bezoeken de klassen. Deze keer
heeft de dichter en filosoof-in-opleiding Pieter Theunissen
inspirerende gastlessen verzorgd. 
De schooljeugd heeft tekeningen, liedjes en gedichten
gemaakt. De beste tekeningen zijn naar Japan gestuurd voor
de wereldwijde wedstrijd Peaceful Towns waar onze burge-

meester zich warm voor maakt. De mooiste gedichten zijn
uitgebracht in het kader van de nationale gedichtendag op
28 januari. Tijdens de week van de poëzie zijn de werken op
posters en kussens geprint. De posters hangen voor de ramen
van scholen en winkels. De kussens liggen in de wachtruimte
van gemeentehuis en verzorgingstehuizen. 

Gedicht: Na sluitingstijd
Het is al wekenlang na sluitingstijd
Er komt geen levend wezen meer op straat
Geen kuch of roddel die nog wordt verspreid
Het is al wekenlang na sluitingstijd
Een tijd waarin alleen de tijd gedijt
Maar geen verschil maakt tussen vroeg of laat
Het is al wekenlang na sluitingstijd
Er komt geen levend wezen meer op straat

Pieter Theunissen 2021

Wat een talent in Beek!
Tygo Vroemen tekende een regenboog, Puck Vroemen werkte
met veel kleur, Lotte Luijten maakte en zong een lied, Sam
Rikers had een indrukwekkende portret van een revaliderende
sporter, Romy op het Veld bekroonde met haar werk een
verpleegkundige en Lina Öztürk dichtte veelzeggend over het
thema respect.  

Tot slot, een overweging  
Als wij zien hoe we voeden en gevoed worden, opent zich
verwondering en respect.

NJOY, CWB
voor iedereen! 
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Oplossing van de februari editie:

Wat klopt niet:
Wat mist is de ronde pijp naast de middelste schoorsteen. 

Correcte inzenders: 

Crit Meijers, Rezie van Geneijgen, Mery Kengen, Netty van den Molengraaf,
Jose Jansen, Maria Demandt, Pieter Wilting, Eva Teneij, Paul Schoonbrood,

Roger en Ria Smeets, Jo Nijsten, Jo Cox, Hub Schrouff,
Wim Kempener en Marianne Puts.

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

De foute foto van Loe
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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:

Tweede Kamerverkiezingen 2021
Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats en mag u
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. 
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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 www.gemeentebeek.nl
onder het kopje ‘afspraak maken’. Lukt dat niet, kan er ook 
telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Vanaf 10 maart:
Gemeentehuis (tijdens openingstijden) Raadhuisstraat 9 in
Beek
Op 15, 16 en 17 maart:
ASTA Markt 6 a, Beek
Gemeenschapshuis Callistusplein 9, Neerbeek
MFC ’t Roadhoes Musschenberg 101, Spaubeek
Gasterie Genhout Treft Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

Vervroegd stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart tussen 07.30 uur en
21.00 uur is het mogelijk voor kiezers (voornamelijk uit de
coronarisicogroep) 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.

Coronamaatregelen
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 desin-
fecteren van stemmaterialen en
-locatie én de toegankelijkheid.
Als u komt stemmen wijst een
met een hesje gekleed stem-
bureaulid u op de looproute en
de in acht te nemen regels.

Meer informatie
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. 

Stemopneming
De stemopneming
(het tellen van de
stemmen) vindt
plaats op 
17 maart ná
21.00 uur in de
aangegeven
stemlokalen waar
de stemmen zijn
uitgebracht. De
voorlopige uitslagen van deze stemopnemingen worden
vanaf 21.00 uur, na stemopneming, in het betreffende
stemlokaal bekend gemaakt.
Uitzonderingen hierop zijn de stemopnemingen van de ont-
vangen briefstemmen, de ontvangen stembiljetten van het
vervroegd stemmen op 15 en 16 maart én de op 17 maart
in het bijzondere stembureau met beperkte toegang
(Woon-/Zorgcentrum) ontvangen stembiljetten.
De vooropening van briefstemmen vindt plaats op 15, 16
en 17 maart vanaf 09.00 uur c.q. de stemopneming van
briefstemmen en vervroegd stemmen vindt plaats op 
17 maart vanaf 09.00 uur in de openbare ruimten van het
gemeentehuis. De voorlopige uitslagen van deze stem-
opnemingen worden vanaf 21.00 uur in één van de
openbare ruimten in het gemeentehuis bekend gemaakt.
Zie ook www.gemeentebeek.nl/verkiezingen.
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In 2020 eindigde de actie helaas met een anticlimax doordat
het coronavirus zich ook in Nederland introduceerde. Tijdens
deze periode is gebleken dat de klussen die normaal tijdens
NL Doet worden uitgevoerd een groot verschil maken voor 
de mensen. Laten we dit jaar dubbel zo hard werken, want
vrijwilligers en vrijwilligerswerk zijn gebleken onmisbaar te
zijn. Doe jij ook mee?  

Meedoen als organisatie.
Heeft jullie organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum
nodig opgeknapt worden of kan jullie verenigingsgebouw wel
een likje verf gebruiken? Meld de klus dan aan op
www.nldoet.nl en laat iedereen in uw omgeving weten dat u
vrijwilligers nodig heeft om uw klus te klaren. Voor u het weet
heeft u een groep collega’s, leerlingen of buurtgenoten binnen. 

Financiële bijdrage.
Heeft u onvoldoende financiële middelen voor uw klus? 
Het Oranje Fonds kan u daarbij helpen met een bijdrage tot 
€ 350,-. 

Aanvragen van de bijdrage kan vanaf 16 november 2020 tot
23 april 2021.  Check de voorwaarden op www.nldoet.nl. 

Meedoen als vrijwilliger.
Wilt u als vrijwilliger uw handen uit de mouwen steken en
bijdragen aan het klaren van een klus? U kunt dan naar
www.nldoet.nl gaan en u onder het kopje ‘Klussers’ aanmelden
om te helpen met een klus in uw buurt. Hier kunt u zelf kiezen
welke klus het best bij u past, waarna de betreffende 
vrijwilligersorganisatie contact met u opneemt. 

Hulp nodig bij het aanmelden van uw klus?
Indien u vragen heeft over NL Doet of hulp nodig heeft bij het
aanmelden van uw klus op www.nldoet.nl kunt u terecht bij de
Consulent Verenigingen van de gemeente Beek (Tom 
Eijkelenberg) via info@gemeentebeek.nl of 046-4389222.

NL DOET 2021, doe je mee? 
Op 28 & 29 mei organiseert het Oranje Fonds weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Ook dit jaar wordt vrijwilligerswerk in de spotlights gezet en wordt iedereen uitgenodigd om een dagje
de handen uit de mouwen te steken! 

Gevaarlijke situaties
De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs besluiten om
een woning of bedrijfsruimte te sluiten. Hennepplantages leiden vaak tot onveilige situaties voor omwonenden, denk daarbij 
aan brandgevaar, ripdeals, overlast, inbraak. Doel van de sluiting is het herstellen van de openbare orde en veiligheid. 

De hennepplantage zorgde voor onrust bij omwonenden.
Zij maakten zich ernstige zorgen over hun veiligheid.

Burgemeester Van Basten-Boddin: “Veel hennep-
kwekerijen bevinden zich in slaapkamers, kruipruimtes
of op zolders in gewone woonwijken en dit heeft tot 
gevolg dat de veiligheid van een hoop mensen in het
geding is. Omwonenden kunnen geconfronteerd 
worden met brand door oververhitting, instortingsgevaar
of aantasting van de gezondheid door waterlekkage,
gassen of pesticiden. Ik druk daarom iedereen op het
hart: doe bij het vermoeden van een hennepplantage 
in uw buurt melding bij de politie of Meld Misdaad 
Anoniem.”
Telefoonnummer politie: 0900 – 8844 
Telefoonnummer Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000

Burgemeester sluit woningen na vondst hennepplantages
Burgemeester Christine van Basten-Boddin heeft op 29 januari 2021 twee woningen in Beek gesloten. 
De woningen zijn voor de duur van drie maanden dicht. In de ene woning trof de politie een hennep-
plantage met 300 hennepplanten aan. In de andere woning werden ruim 950 hennepplanten en bijna
zes kilo hennep aangetroffen.

22
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De getroffen gezinnen krijgen financiële compensatie van de
rijksoverheid. Maar daar is het leed vaak niet mee geleden. 
In veel gevallen zijn er ook problemen ontstaan op het gebied
van huisvesting, psychische gezondheid, schulden, inkomen,
zorg en/of de opvoeding van kinderen. De gemeente Beek wil bij
het oplossen van deze problemen ondersteuning gaan bieden. 

In Nederland zijn duizenden gezinnen het slachtoffer geworden
van de toeslagenaffaire kinderopvang. In Beek zijn momenteel
vier gedupeerde gezinnen in beeld. “Maar dat kunnen er meer
zijn”, benadrukt wethouder Thijs van Es (sociaal domein). ”Het
college roept gedupeerde gezinnen - die niet in beeld zijn, maar
wel hulp nodig hebben - op om zich bij de gemeente te melden.

Ook hen willen we een helpende hand bieden.”

Gedupeerden kunnen zich bij de gemeente melden door
een e-mail te sturen naar info@gemeentebeek.nl, onder
vermelding van toeslagenaffaire kinderopvang. Bellen kan
ook naar telefoonnummer: 046 – 43 89 222.

De Gemeente Beek krijgt van de Belastingdienst de 
gegevens van Beekse gezinnen die het slachtoffer zijn
van de toeslagenaffaire kinderopvang. Op die manier
kan de gemeente gedupeerde gezinnen benaderen 
om ze, indien gewenst, te helpen de draad weer op 
te pakken. 

Ruim duizend betrokken Beekenaren deelden vorige maand op het online platform www.toekomstvisiebeek.nl hun mening,
ideeën en suggesties met ons. Aan een drietal online discussieavonden namen tientallen Beekenaren deel. En nog eens ruim
200 Beekenaren vulden eerder een online enquête in. Daarmee is door alle deelnemers een stevig fundament gelegd onder
een herijkte toekomstvisie voor Beek, waaraan momenteel hard wordt geschreven. De gemeente Beek is dankbaar voor zoveel 
betrokkenheid. Als alles volgens planning verloopt dan kunnen we de Toekomstvisie voor Beek 2030 in mei aan u presenteren. 
We houden u op de hoogte!

Toekomstvisie Beek 2030

Dankbaar voor zoveel betrokkenheid!
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Gemeente Beek biedt helpende hand aan slachtoffers
toeslagenaffaire kinderopvang
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Maatjes ondersteunen mensen die zich eenzaam voelen. Zij gaan met
enige regelmaat op bezoek, gewoon om bijvoorbeeld een kopje koffie 
te drinken, samen boodschappen te doen, een kaartje te leggen, te
wandelen of een luisterend oor te bieden. 

PIW, De Brug en KIZ werken samen om enerzijds meer maatjes te wer-
ven en anderzijds om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen om contact
tussen maatjes tot stand te brengen. Denk daarbij aan ‘belvrijwilligers‘
en beeldbellen. Juist nu, in deze coronatijd, is het van essentieel be-
lang om contact met mensen te houden. 

Digitaal maatje
Het eerste resultaat van de samenwerking is de pilot 'digitaal maatje'.
Een groep vrijwilligers gaat samen met cliënten via tablets online 
gezelschapsspellen spelen. Ook gaan ze beeldbellen met cliënten.
Zowel de vrijwilligers als de cliënten volgen hiervoor een korte training
bij het Computer Doe en Leercentrum in Beek. Inmiddels hebben we
ook contact met de Zonnebloem en de KBO om deze vernieuwende 
vorm van maatjescontacten te versterken. Zo hopen wij te bereiken dat we nog meer burgers kunnen ondersteunen die 
behoefte hebben aan contact met anderen. 

Heeft u als inwoner van Beek interesse in dit project dan neem contact op met 
Astrid Vermeulen van Partners in Welzijn T 046-4575700 astrid.vermeulen@piw.nl of met 
Marjon Hermans van Vrijwilligersorganisatie De Brug T 046-4581066   m.hermans@thcdebrug.nl

Maatjesprojecten van PIW en De Brug gaan online 
Partners in Welzijn (PIW), Vrijwilligersorganisatie De Brug en het Knooppunt Informele Zorg (KIZ)
werken samen om de huidige maatjesprojecten te vernieuwen en te versterken. 

Schrijnende verhalen
Omdat de vakleerkrachten vanwege de sluiting van de basisscholen geen fysieke lessen op school konden geven, helpen ze
sinds begin januari de medewerkers van het steunpunt bij het bellen naar alle geregistreerde mantelzorgers. Die contacten zijn
belangrijk voor mantelzorgers. Enerzijds voor het bieden van een luisterend oor, anderzijds om eventuele vragen door te 

verwijzen naar de professionals van het steunpunt. Soms komen
schrijnende verhalen naar voren. Maar bovenal ervaren mantel-
zorgers het als een grote steun dat er aan hen wordt gedacht.

Mantelzorgers van de gemeente Beek die ondersteuning 
wensen of vragen hebben, kunnen ook zelf contact opnemen
met het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek via 
046-4575700 of via mantelzorg@piw.nl

Alle actuele informatie staat op de website van ons steunpunt:
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Samen sterk: Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
en Ecsplore slaan handen ineen

Samen sterk... dat geldt ook bij de ondersteuning van de mantelzorgers in de gemeenten Beek en Sittard-
Geleen. De vakleerkrachten van Ecsplore bieden het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek in deze
coronatijd een helpende hand. Naast deze inzet helpen de vakleerkrachten ook ruim twintig basisscholen
met de praktische uitvoering van de noodopvang voor kinderen.

24
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Donderdag 11 maart 2021 - 10.00 uur tot 11.30 uur. 

Thema: BordjeVol: Zorg je voor een ander, 
zorg dan ook voor jezelf.

Locatie: Wijkcentrum de Linde, Hyacinthenlaan 33, 
6163 BH Geleen.
Aanmelden verplicht. 

Stuur een e-mail naar: mantelzorg@piw.nl of bel 
Astrid Vermeulen: 046-4575700. 
Vol = Vol

Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt
overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed
inzicht in de zorggerelateerde taken én alle andere dingen
die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode
die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger
helpt (in spelvorm) om keuzes te maken en bijvoorbeeld
hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk
mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in
je energievreters en energiegevers, welke veranderingen
wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen.

Donderdag 22 april 2021 - 12.30 uur - 15.30 uur

Thema: Steunpunt Mantelzorg WM presenteert de 
documentaire “WEI” Omgaan met dementie.

Locatie: Buurthuis Limbrichterveld, Eisenhowerstraat
724, 6135 BN Sittard
Aanmelden verplicht

Stuur een e-mail naar via mantelzorg@piw.nl of bel 
Astrid Vermeulen: 046-4575700.
Vol = Vol.

“WEI” is een documentaire van Ruud Lenssen, waarin hij het de-
mentie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Vader Jac
heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd: een hectare natuurgrond met
paarden, kippen en moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is
vastberaden ervoor te blijven zorgen, juist nu bij hem dementie is
geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en hou-
vast in een steeds verwarrender bestaan. Moeder Ria ziet Jac’s
achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden
groter en ze moet steeds meer van haar eigen leven opgeven.
Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om
in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzor-
gen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan
zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij. “Wei” is
niet alleen een film over dementie en mantelzorg, maar tevens een
liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven.

De ervaring leert dat het zien van deze documentaire reacties op-
roept en er behoefte is aan een gesprek dan wel de mogelijkheid
tot het kunnen stellen van vragen. Graag willen wij hierop inspelen
door aansluitend aan de vertoning van WEI, de gelegenheid te
geven in gesprek te gaan met deskundigen op het gebied van 
dementie en levensvragen.

Deze themabijeenkomst zal ook nog plaatsvinden in:
Geleen, in september 2021 en in Beek, in november 2021.

Let op: 
Voor alle activiteiten van het steunpunt is aanmelden verplicht
in verband met de RIVM-richtlijnen tegen het coronavirus.
Mochten de bijeenkomsten niet kunnen doorgaan, dan 
worden degenen die zich voor de bijeenkomst hebben 
aangemeld geïnformeerd en wordt aangegeven of we een 
alternatief kunnen aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van
een digitale bijeenkomst of een persoonlijk gesprek.

Themabijeenkomsten Steunpunt Mantelzorg

Wist u dat op de website van Opgroeienin046.nl de serie
‘Mentaal fit tijdens deze coronatijd’ staat? 

Professionals van MIK & PIW Groep geven tips over diverse
onderwerpen zoals omgaan met tegenslagen, somberheid en
angst, het belang van bewegen, enzovoort. Kortom alles wat
kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun ouders kan
helpen om deze tijd gezond door te komen.

Nieuwsgierig? Bezoek de website van Opgroeien in 046 via
www.opgroeienin046.nl.

Tips voor jongeren 

Mentaal fit in coronatijd bij
somberheid en angst
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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.

Scan de QR-tag met uw telefoon 
om de app direct te gebruiken.

Tips & weetjes
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.

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! 

Scheidingswijzer
De scheidingswijzer biedt nadere 

informatie per afvalcategorie: 

wat hoort er wel bij en wat niet.

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.

maart 2021 NB no. 3:Layout 1  18-02-2021  08:44  Page 26



Wij wensen beide bestuurs-
organen veel succes in de
opstartfase van de BMV!       
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Vertegenwoordigers van alle toekomstige bewoners
van de BMV hebben ingestemd met de benoeming van
een tijdelijk bestuur en een tijdelijke Raad van Toezicht
(RvT) voor de Stichting BMV Spaubeek. Het bestuur en
de RvT zijn tot en met 1 januari 2022 benoemd. 

Het bestuur vervult een belangrijke rol in de exploitatie
en het beheer van de BMV. En ook bij het bevorderen
en versterken van de sociale structuur. De Raad van
Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en op de algemene gang van zaken in
de stichting. 

Leden van de RvT a.i.:
•  Ron de Louw, voorzitter
•  Jean Wachelder, secretaris
•  Marc Jetten, lid
•  Fred Vroomen, lid

Leden van het bestuur a.i.:
•  Roger Nijsten, voorzitter
•  Eugene Meijs, secretaris
•  John Meijers, penningmeester
•  Rene Solberg, lid
•  Guido Geerkens, lid

Nieuws over de Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

Interim Raad van Toezicht en interim bestuur benoemd

De gemeente Beek spreekt graag een blijk van waardering
uit aan mantelzorgers voor hun zorg en inzet voor bewoners
van de gemeente Beek. Zorgvragers kunnen daarom voor
hun mantelzorger een waardering aanvragen van € 100 over
het voorgaande jaar. De indieningstermijn voor een aan-
vraag mantelzorgwaardering over 2020 loopt van 
1 januari 2021 tot en met 30 april 2021. 

Om voor de mantelzorgwaardering over 2020 in aanmerking
te komen, dient de mantelzorger ingeschreven te staan bij
het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. 
Mantelzorgers die hier ingeschreven staan, ontvangen
begin 2021 automatisch een aanvraagformulier om deze
samen met degene voor wie ze zorgen, in te vullen. 

Na deze indieningsperiode, vindt de behandeling van de aanvragen plaats in volgorde van ontvangst. Het kan zijn dat het 
aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, waardoor niet alle aanvragers in aanmerking komen voor een 
mantelzorgwaardering 2020. Wacht daarom niet te lang met het indienen van de aanvraag. 

Gestreefd wordt de mantelzorgwaarderingen 2020 uiterlijk 1 augustus 2021 uit te betalen aan de mantelzorgers. 

Mantelzorgwaardering: blijk van waardering voor zorg 
en inzet mantelzorgers

De bouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek vordert gestaag. Ga het gerust eens met eigen ogen bekijken!      
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