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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)

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

Willens en wetens

Wim Kan zei ooit: “Democratie is de wil van het volk. 
Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant wat ik nou weer wil.”

Alsof hij een vooruitziende blik had, want die uitspraak is nog up to date in
2021.
Ik wil toch zeker niet naar een terras, ik wil niet spontaan een winkel in lopen,
ik wil absoluut niet naar een voetbalwedstrijd of een muziekevenement, ik wil
mijn vrienden niet ontvangen, laat staan knuffelen of een hand geven, maar
ik wil wel thuiswerken, ik wil de avondklok, ik wil gevaccineerd worden en 
uiteraard wil ik een mondkapje.
Ja, ja…, ik wil. De uitdrukking willens en wetens past perfect in onze cultuur. 

Wat ik ook wil is een excuus aanbieden omdat er geen alternatieve carna-
valspagina is. Het aanbod was zo summier dat het niet de moeite waard
was. Volgend jaar maken we het goed, beloofd. 
Verder wil ik u van harte aanraden de prachtige artikelen te lezen die deze
maand in de NB staan. Het is een mengelmoes van allerlei pluimage en
zeer gevarieerd.
Ook wil ik verenigingen vragen om toch een leuk stuk te schrijven en in te
zenden. En aarzelt u, doe dan een beroep op een van onze redactieleden.
Zij helpen u graag. 
Wat ik weet is dat u, de lezer, goed bezig bent met het oplossen van het
Tussendoortje en de Foute Foto. 

Om dan ook in stijl te eindigen:
Gelukkig interesseert het niemand geen ene reet, wat ik wil en wat ik weet.
Lang leve de democratie … 

Tot volgende maand,
Christy

Van de Redactie
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Drive-in beverinstallatie

Na 3 maanden vertraging was het 
zaterdag 27 februari eindelijk zo ver. 

De jongste leden van Scouting Sint Martinus Beek werden
eindelijk échte bevers. Normaal is deze “installatie” een
feestelijke gebeurtenis waarbij papa, mama, opa, oma,
broertjes en zusjes komen kijken hoe de bever-in-spe zijn
eed opzegt, waarin hij belooft samen te spelen en samen
te delen. 

Dit jaar ging het door de coronamaatre-
gels op een iets andere manier. Er werd
een drive-in installatie georganiseerd! 
Om 14.15 uur stelden de auto’s van de
ouders zich op in een nette rij voor de
brug aan de De Counelaan. De ouders
in de voorste 2 auto’s mochten uitstap-
pen, foto’s maken en meegenieten terwijl hun zoon of dochter
werd geïnstalleerd. 
Hierna konden de gloednieuwe bevers met hun ouders naar
huis rijden en schoof de hele rij 2 plekjes op waarna het proces
zich herhaalde. 

Ook de installatie zelf ging een klein beetje anders dan normaal.
Tijdens de ceremonie mag het jeugdlid zijn linkerhand (die zit
dichter bij het hart) aan de groepsvoorzitter geven. 

3

De beverwet wordt voorgelezen , vervolgens zegt hij of zij de
beverbelofte op. Daarna ontvangen de bevers de  Scouting
Beek das en krijgen ze de groeps- en scoutinginsignes opge-
speld. Het is helaas in deze tijd niet zo verstandig om elkaar
handen te geven. Gelukkig kwam Bever ons te hulp. 
Elke week mag hij gaan logeren bij een van de bevers en be-
leeft hier allerlei avonturen. Tijdens de installatie heeft hij de

bevers een hand gegeven zodat ze toch goed
geïnstalleerd konden worden. 
Scouting Sint Martinus Beek is supertrots op zijn
nieuwe leden en hoopt dat ze nog vele jaren met
plezier naar onze programma’s komen.  

De Bevers

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

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

www.BakkerijMartensBeek.nl

actie
Bienestich aardbeien
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Uitnodiging 4 mei 2021

Voorbehoud

Beste mensen, 

Vorig jaar moest de
Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers de
gezamenlijke herden-
king van de slachtoffers
van de Tweede
Wereldoorlog laten 
vervallen. Het beruchte
virus speelde ook ons
parten. En dat speet ons buitengewoon.
Want de herdenking samen is belangrijk. 
Niet alleen verdienen de slachtoffers dat
we hen niet vergeten. Maar ook zou het
wel eens zo kunnen zijn, dat stilstaan bij
wat toen gebeurde, een onmisbare
voorwaarde is om als menselijke 
beschaving te overleven, ook tijdens de
komende 76 jaar, een mensenleven 
verder.

U treft hier het programma en de 
uitnodiging aan voor 4 mei 2021. 
Een uitnodiging voor een gezamenlijke
herdenking. Maar dat is onder 
voorbehoud. 
De herdenking gaat alleen door als het
absoluut veilig is voor ons allemaal en
niet in het minst voor de hoogbejaarde
gastspreker die wij hebben uitgenodigd.
Wij zullen in de pers en via de website
van de gemeente laten weten of de 
bijeenkomst door kan gaan.

Niet normaal! 
Een mensenleven lang
vrij.

Je bent geboren in 1945. Je leeft al 76
jaar in Nederland, zonder ooit oorlog,
dictatuur, onderdrukking, vervolging,
hongersnood of bittere armoede te 
hebben meegemaakt. 
Wat een zondagskind ben je! Geen 
enkele Nederlander, geboren vóór 1945,
kon zijn 76ste verjaardag vieren zonder
ooit te hoeven leven in extreme crisissi-
tuaties. En er zijn nauwelijks mensen te
vinden die in 1945 zijn geboren buiten
West-Europa, die 76 jaar ononderbroken
hebben geleefd in vrede en vrijheid. Het
is zeer de vraag of mensen die nog ge-
boren moeten worden, ook aan hun
kleinkinderen kunnen vertellen dat zij
hun hele leven in vrijheid en zonder on-
derdrukking en honger hebben geleefd.

Dertig jaar geleden leken democratie en
vrijheid de definitieve winnaars van de
geschiedenis. Dictators en oorlogshit-
sers werden overal van hun troon ge-
stoten. Vrijheid en mensenrechten blij-
ken echter teer en kwetsbaar.
Wetenschappers maken duidelijk dat
onze planeet uitgeput raakt en dat onze
manier van leven het klimaat zodanig
verandert dat het leven zelf wordt be-
dreigd. Extremisten, nationalisten en
populisten hebben de frontale aanval
ingezet. Zij zoeken zondebokken voor
de problemen. Vreemdelingenhaat, ra-
cisme en antisemitisme, steken de kop

op. Net als toen … dictators en onder-
drukkers bepalen de wereldpolitiek. Net
als toen … .  

Wij herdenken voor de 76ste keer de
slachtoffers van de grootste aanval op
democratie, vrijheid en mensenrechten,
de grootste misdaad uit de geschiede-
nis. Miljoenen mensen vonden de dood.
Wij nodigen u uit om op 4 mei pal te
staan voor een samenleving waarin
plaats is voor iedereen, ook voor 
mensen die over 76 jaar leven. 
Voor een samenleving die weet dat ze
alleen kan voortbestaan in een wereld
zonder oorlog en vervolging en op een
bewoonbare planeet. 

Uitnodiging

Wij nodigen u – onder voorbehoud van
het coronavirus – uit om op 4 mei de
slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog te herdenken. Wij nodigen
u uit om pal te staan voor een wereld
waarin iedereen kan leven, nu en in de
toekomst.  
De Dodenherdenking vindt plaats
op dinsdag 4 mei om 18.45 uur in
het Astatheater in Beek (dus niet in
de Martinuskerk!). 
De overweging zal worden uitgesproken
door de heer Victor Halberstadt.
Namens de veteranen spreekt de heer
Hans Steeman. 
Medewerking aan de viering wordt 
verleend door fanfare Sint Caecilia uit
Spaubeek.

Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek    

escomwitgoedservice

Wim Luigjes

Reparatie van al
uw witgoed

06 - 537 074 61
Galerij 12
Landgraaf

Geen voorrijkosten
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Om 20.00 uur wordt de herdenking
voortgezet bij het oorlogsmonument
voor de Sint-Martinuskerk. 
Daar worden de namen van de Beekse
slachtoffers voorgelezen; vervolgens
leggen wij kransen en bloemen op het
monument. Wij stellen het erg op prijs
als dan niet alleen ‘officiële’ kransen
worden gelegd. U kunt ook zelf een
bloemetje bij het monument leggen. U
kunt uw waardering voor het feit dat u
al 76 jaar leeft in vrijheid, menselijkheid
en welvaart tonen door middel van een
bloem voor mensen die dat voorrecht
niet kregen.
De Stichting zal witte rozen meebrengen
om deze door de aanwezige kinderen te
laten leggen bij de slachtoffers, 
genoemd bij het monument voor de kerk. 
Burgemeester Christine van Basten-
Boddin houdt een herdenkingsrede. 
Wij zien u graag op 4 mei.

Namens de Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek

Jos Eggen, voorzitter
Roy Göttgens, secretaris

Je kunt ook herdenken
in coronatijd 

Zomaar even stilstaan en een bloem
leggen. Dat kan bij een van de struikel-
stenen die herinneren aan dorpsgenoten,
Joden en Sinti, die om hun afkomst ter
dood werden gebracht. En we hebben

in Beek nog meer monumenten voor
slachtoffers van de Holocaust: het
Joods monument op de hoek Burg.
Janssenstraat-Raadhuisstraat en het
monument voor de vermoorde Sinti in
de Stegen. Bij De Oude Pastorie is het
monument voor de Amerikaanse vliege-
niers, die hun leven verloren tijdens hun
acties om ons onze vrijheid terug te
even. Op al die plekken zou u, bijvoor-
beeld aan uw kinderen of kleinkinderen,
de verhalen kunnen vertellen die niet uit
ons geheugen mogen verdwijnen. 

In de Beekse supermarkten (Jan Linders,
Plus, Albert Hein, Spar Spaubeek en
Groentewinkel Neerbeek) kunt u gratis
een poster meenemen over 4 en 5 mei.
Wij vragen u vriendelijk die zichtbaar
voor uw raam te hangen. 

Het zou ook fijn zijn als zoveel mogelijk
mensen hun betrokkenheid tonen door
te vlaggen: op 4 mei vanaf 18.30 uur
halfstok, neerhalen bij zonsondergang
en op 5 mei vlag in top. 

De spreker: Victor Halberstadt

Victor Halberstadt heeft niet altijd in
vrede geleefd. Hij is Joods en mocht al
als klein jongetje van de nazi’s niet 
verder leven. Maar hij deed het toch!
Zijn ouders lieten hem als kind 
onderduiken in Zuid-Limburg. Hij, en
ook zijn beide ouders, overleefden de
Holocaust. Het was nog niet zo eenvou-
dig om als gezin te worden herenigd.
Want Victors pleegouders kenden zijn

echte naam niet en zijn ouders niet zijn
valse naam, waarmee hun zoon als kind
onbekommerd had kunnen spelen in
een klein Limburgs boerendorp. 
De zoektocht  naar hun kind begon in
Beek. Victor Halberstadt zal u dat 
spannende verhaal vertellen op 4 mei.
Halberstadt werd een bekende
Nederlander: hoogleraar economie, lid
van de Sociaal-Economische Raad,
raadsman van de koningin en van mi-
nister-presidenten, kabinetsformateur.
Hij heeft veel  nagedacht over wat er in
de samenleving verkeerd kan gaan en is
dankbaar voor de 76 jaar dat hij zich vrij
heeft kunnen ontplooien. Dat hij heeft
kunnen leven en werken, terwijl hij en
zijn hele familie eigenlijk ter dood waren
veroordeeld. Hij wil zijn gedachten over
onze samenleving met ons delen.

   Nationale Dodenherdenking Beek

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

Verzorgd wonen in het 
stadspark van Sittard

Kijk voor meer informatie op onze website of bel:

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

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet zich in

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

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

mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op

velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl

Voor meer informatie raadpleeg de
website:

www.vincentiusvereniging.nl

Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63
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Tja, ook ons heeft het geraakt … 13 maart 2020 ging de deur
plotseling op slot! Dagcentrum de Dagbeeker, vóór de coro-
natijd een bruisend activiteitencentrum voor mensen met
een verstandelijke beperking, zomaar ineens dicht. Ook onze
groepen op de Haamen, bij Franciscus en bij de Oude
Pastorie moesten abrupt stoppen. Dat was wel even schrik-
ken voor de deelnemers, medewerkers en vrijwilligers.

Mensen met een verstandelijke beperking behoren tot de
meest kwetsbare doelgroepen, dus voorzichtigheid is geboden. 
Maar is het leuk om te sluiten? Zijn onze bezoekers daar blij
mee? Nee!

Het grootste gedeelte van onze bezoekers woont in woonbe-
geleidingscentra van Daelzicht in de regio Westelijke
Mijnstreek. Onze begeleiders van dagbesteding werden dan
ook al snel op de woonvoorzieningen ingezet, zodat er op
hun eigen woonlocaties activiteiten werden georganiseerd. 
Is dat leuk? Zijn onze bezoekers daar blij mee? Nou, in elk
geval beter als thuis niets doen.

Er zijn ongeveer 50 bezoekers die niet in woonbegeleidings-
centra wonen, maar thuis, bij ouders of met hun partner
wonen. Voor deze bezoekers hebben we snel “begeleiding
op afstand” opgezet, per beeldbellen contact houden en wat
activiteitjes doen. 
Is dat leuk? Zijn onze bezoekers daar blij mee? 
Nou, het was behelpen.

Dagbesteding Daelzicht i

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

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

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

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    

  

Daalzicht BIM Mirthe en Susanne
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Niet leuk dus maar het hielp wel. Geen coronabesmettingen bij
deelnemers van de dagbesteding.

Gelukkig werden de regels in juni wat verruimd en ging de
Dagbeeker weer open. In kleine groepen, vooral in “bubbels”
werd de dagbesteding weer gestart. Bubbels (vaste groepjes)
van maximaal 8 deelnemers werden gemaakt om te zorgen
dat men niet te veel contacten had. 
Het centrum werd anders ingedeeld, verschillende ingangen
werden gebruikt en alle bezoekers deden een training corona-
veiligheid:  Afstand houden, mondkapjes gebruik, (hand)
hygiëne ... dit alles werd snel geleerd. In de korte tijd dat de
horeca open was konden we ook in de Oude Pastorie weer
aan het werk.

Op deze manier deden we veel ervaring op hoe we op een
veilige manier toch dagbesteding kunnen aanbieden. In de
daaropvolgende maanden konden we onze capaciteit steeds
meer uitbreiden en nu,  in maart 2021, zijn  er dagelijks tussen
de 40 en 55 mensen in de Dagbeeker actief! 
Is dat leuk? Zijn onze bezoekers daar blij
mee? 
Ja, hoewel anders dan voorheen, begint het
er weer op te lijken. We bruisen weer, maar
dan als  bruisende bubbels.

En wat doen we dan zoal?

Zoals altijd is het aanbod dagbesteding zeer
gevarieerd, voor ieder wat wils, zodat het
leuk, passend en zinvol is. 
Van snoezelen tot muziek, van schilderen tot
keramiek, van inpak/montagewerk tot wer-
ken in de tuin, van spel,  sport/ beweging tot
koken. 
Ook kunnen we alweer kleine evenementen
doen: kienen op afstand of zelfs een sjoel-
competitie per beeldscherm met de andere
Daelzicht locaties.  
Alles is anders, maar toch ook niet helemaal:
(on)gewoon lekker doorgaan!

Een compliment voor onze vrijwilligers. 
Nu veel projecten, waar men groepsgewijs
aan meewerkte,  zijn gestopt, zijn veel
vrijwilligers individueel aan de slag gegaan.

Een wandeling met een enkele bezoeker, een kopje koffie op
afstand, samen werken in de
tuin, samen koken, ook dat is fijn.

Net als de rest van Nederland
wachten wij met smart op de
vaccinaties, velen van ons heb-
ben nu de 1e prik gehad, om
daarna hopelijk weer overal in
Beek  aan de slag te kunnen.
Binnenkort weer werken in de
tuin bij de Oude Pastorie hopelijk
ergens daarna weer naar de
markt op woensdag, zwemmen
en sporten bij de Haamen en
werken bij Franciscus.

Ook hopen we dan de burgers
van Beek weer te kunnen ont-
vangen in ons Atteljee. 

Tot binnenkort! 

Namens deelnemers en 
medewerkers 
dagbesteding Daelzicht in Beek.

t in Beek; (on)gewoon lekker doorgaan!

Daalzicht Hometrainer Roland

Daalzicht Industrieel Briana en Arina

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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Wist je dat mensen die vrijwilligerswerk doen gelukkiger
zijn dan mensen die dat niet doen? Iets goeds doen voor
een ander geeft nu eenmaal een fijn gevoel. Misschien kun
je zo iets betekenen voor een geliefde die je bent verloren.
Of het geeft kracht nadat je zelf met kanker te maken hebt
gehad. Of je wil gewoon iets betekenen en zet je daar met
liefde wat vrije tijd voor in. We nodigen je uit om vrijwilliger
te worden voor KWF. Dat kan al door 1 keer per jaar 2-3
uurtjes te collecteren. Kleine stap, groot geluk!

De jaarlijkse collecteweek
is dit jaar van 5 tot en
met 11 september 2021. 

Collecteer mee!

In Beek-Neerbeek–Spaubeek zoeken we nog collectanten.
Elke euro die je ophaalt, draagt bij aan een beter leven met
en na kanker. We hopen dat jij in de eerste week van sep-
tember ook een uurtje tijd hebt om (in je eigen straat of wijk)
te collecteren. 
Vele handen maken licht werk. 

Voor aanmelden of meer informatie kun je contact 
opnemen met

Beek : René Bollen tel. 046- 437 97 66 / 
Patricia Senden tel. 06-55184771

Neerbeek : Floor Kengen tel. 06-49944535
Spaubeek : Regina Limpens tel. 06-13989487

Of via KWF Nederland: 0900-202 00 41 
(ma t/m vrij van 9.00-17.00 uur) 

www.Kwf.nl/collecteermee

Met vriendelijke groet,
Namens KWF Beek

KWF Beek-Neerbeek-
Spaubeek is dringend
op zoek naar nieuwe
collectanten!

Ergotherapie!
Hallo! Graag stellen wij ons voor: wij zijn Emmie Voncken en
Sanne Timmermans.  In de komende maanden laten wij u ken-
nismaken met ons mooie, maar nog vaak onbekende vak en
onze praktijk en we voorzien jullie van tips! 

Ergotherapie is een paramedisch beroep. 
Net zoals logopedisten en fysiotherapeuten zijn wij middels
een 4-jarige HBO opleiding klaargestoomd voor ons vak. 
Van daaruit kan de ergotherapeut in een revalidatiecentrum,
ziekenhuis, verpleeghuis, maar ook ‘in de wijk’ aan de slag.
Vanuit Medisch Centrum Beek werken wij in de praktijk, op
scholen, bij bedrijven en bij mensen thuis. Bent u al eens een
kijkje komen nemen in hét nieuwe gezondheidscentrum van
Beek? 

Maar wat doen we dan? Bij ergotherapie ligt de aandacht op
het mogelijk maken van dagelijkse activiteiten, als deze door
een beperking of ziekte niet meer of nog niet goed lukken. 
We behandelen van jong tot oud. Bij kinderen kun je denken
aan het oefenen van het schrijven, bij volwassenen b.v. aan
scootmobieltraining en bij ouderen o.a. aan valpreventie en
advies over veilig zelfstandig wonen.

We leven momenteel in een participatiesamenleving, waarbij
mensen zo lang mogelijk thuis dienen te blijven wonen. Maar
waar kun je terecht als je je zorgen maakt over je ouders die
op leeftijd zijn en zich steeds moeilijker alleen kunnen redden?
Nou, bij ons dus. Wij onderzoeken wat er nodig is en zijn 
een spin in het web t.a.v. de huisarts, WMO (gemeente), 
zorgverzekeraars, hulpmiddelen, thuiszorg, enz.
We begeleiden het van A tot Z. En dat gewoon met de 
vergoeding uit het basispakket. Ergotherapie wordt door alle
zorgverzekeraars 10 uur per jaar vergoed.

‘’Emmie is bij mijn moeder (86 jaar) geweest, ik maakte me
zorgen. Nu is er thuiszorg in gezet, de badkamer is aangepast,
ze loopt nu veilig en zelfstandig met een rollator en ze is weer
helemaal opgefleurd nu ze weer begonnen is met schilderen.
De ergotherapeut wist overal de weg en is pas gestopt toen
alles was geregeld en onze zorgen waren verdwenen. 
Een aanrader”.

We sluiten af met een tip:
Kun je moeilijk opstaan van je toilet? Kijk eens of je billen gelijk
of hoger zijn dan je knieën al zittend op het toilet. Zo niet is een
toiletverhoger aan te raden. Een beugel is nodig als de zithoog-
te goed is, maar je toch de neiging hebt om iets vast te grijpen.
Wandbeugels zijn gewoon in de bouwmarkt te verkrijgen. 

Medisch Centrum Beek  I Doctor Beckersstraat 7H  I 6191 DA Beek
Tel. 046 - 2021314  I Email: info@ergo-sittard.nl  I www.ergobeek.nl
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2020 zou de start zijn van de nieuwe opzet voor de
QueensParade. 
Helaas kan een groot evenement als de QueensParade
door de huidige beperkingen ook dit jaar niet plaatsvin-
den. 
Maar niets doen is voor ons geen optie. 

Dinsdag 27 april, QueensParade
Beek gaat digitaal!

Het concept 

Je speelt thuis via een live verbinding bingo met zijn allen. 

Igor en Phil, het presentatieduo, draaien vanuit de studio de
bingo en zullen hulp krijgen van Limburgse artiesten, die
daarnaast live optreden! 

Tussendoor draait Tonnie Viniellie verzoekjes van de artiesten
en het publiek, maar vooral ook waar hij zelf zin in heeft! 
Je speelt meerdere rondes met 1 kaart. Gedurende dit 3 uur
durende spektakel zijn hele leuke prijzen te winnen.

Het programma

Vanaf 19.30 uur start Tonnie Viniellie met het programma. Hij
draait vinyl platen om jullie alvast in de stemming te brengen.
Om 20.00 uur starten we met de bingo.

We spelen 3 bingo rondes waarmee mooie prijzen te winnen
zijn. Tussen de bingo rondes zijn er optredens van diverse 
bekende Limburgse artiesten.

Enthousiasme wordt beloond

Durf je het aan om je te verkleden als Willem Alexander of
Maxima? 
Onder de best verklede deelnemers verloten we in ieder geval
een leuke prijs!

Hou onze website en Facebook pagina goed in de gaten om
de bingokaarten te bestellen. De artiesten maken we 
binnenkort bekend via onze sociale kanalen. 

De kaarten kosten € 10,- per stuk.

–  www.queensparadebeek.nl 
–  facebook.com/QueensParadeBeek
–  @queensparade

QueensParade Beek 2021: we zijn er weer!

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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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

Wandelpareltjes van Beek deel 3

Vandaag deel 3: 

“Vrouwenbosroute”

We hebben de wandeling al eens uitge-
steld vanwege het weer, maar op de eer-
ste lenteachtige winterdag van dit jaar
gaan we er voor. En met we bedoel ik
Paddy, mijn vrouw en een gastwande-
laar in de naam van Sef Mullens. Ik ben
blij dat Sef heeft aangeboden om mee te
gaan, want Sef kent deze wandelroutes
als geen ander, hij heeft ze namelijk zelf
uitgezet. Hij kent de omgeving op zijn
duimpje. Hij werd ooit door de Ge-
meente gevraagd om deze wandelingen
rondom Beek uit te zetten en daarmee
een extraatje te verdienen voor harmo-
nie St. Caecilia, waarvan hij bestuurslid
is. Dat behelst niet alleen het uitzetten,
maar ook, in samenwerking met de ge-
meentelijke buitendienst Beek, het on-
derhoud en herstellen ervan. Drie keer
per jaar loopt Sef, met een schrijfboekje
in de hand, álle wandelingen en noteert

wat er mis is. Veelal komt dat neer op
beschadigde wegbewijzering of be-
groeiingen die die paaltjes onzicht-
baar maken. Fijn dat Sef dat doet en
ik ga zeker vaker gebruikmaken van
zijn wetenswaardigheden over deze
omgeving.

We starten deze (gele) wandeling van
de kaart op de markt van Spaubeek
en lopen, met de klok mee, de
Schoolstraat in om de korte klim te

aanvaarden naar het plateau. Sef wijst
ons op de sporen van de dassen die aan
de linkerkant duidelijk zichtbaar zijn. Op
het plateau aangekomen zien we insec-
tenhotels aan de palen hangen. Daar is
momenteel wel wat om te doen. De be-
zitters van de landbouwgronden zijn niet
altijd even blij met de plaats, omdat
deze hen belemmerd hun grond te be-
werken met de veelal grote machines.
Naast de vierkante boxen van de insec-
tenhotels wijst Sef me ook op de andere
palen. Ik meende dat die ter afbakening
dienen, maar goed kijkend zie ik de vele
gaten die er in zijn geboord om ook daar
insecten de kans te geven de winter
goed door te komen. 
Paddy komt twee grote herdershonden
tegen en speelt en rent zich een slag in
de rondte. We komen op deze wande-
ling trouwens heel veel wandelaars met
(grote) honden tegen en vaak blijken
deze uit verschillende delen van ons
land te komen. Beek is blijkbaar een
heel aantrekkelijk wandelgebied en
wordt niet voor niets de poort naar het
Heuvelland genoemd.
Verder lopend komen we aan in het
buurtschap Webrig. In 1447 werd deze
plaats voor het eerst genoemd als
“Weyenberg” omdat ene Peter
van Weybergh hier op een hof
woonde. Tevens lag hier de
grens tussen de Spaanse en
Staatse Nederlanden. En als ik
zo om me heen loer begrijp ik
wel waarom. Op deze hoge plek
kon je vrij goed om je heen kij-
ken: Beek, Schimmert, Spau-
beek… alsof je in een driehoek
wandelt. 

We vervolgen onze weg richting
Beek. Deze route is een echte
verbinding tussen bebouwing en

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

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

natuur, tussen stad en platteland. De
vele mooie uitzichten zijn daar de getui-
gen van. Via een holle weg dalen we van
het plateau af, richting sportpark de
Haamen. Dat sommige sujetten menen
de schoonheid van het land te ondermij-
nen, toont het achterlaten van een ka-
potte kast met inhoud langs de kant van
deze holle weg. Deze onverlaat heeft de
moeite genomen enkele honderden me-
ters van de weg af te rijden, om zijn
overbodig geworden spullen hier te
dumpen, terwijl het depot maar enkele
honderden meters verder op ligt.
Gelukkig weten de jongens van de op-
ruimingsdienst, die al ter plekke zijn,
snel korte metten te maken met de zooi
en houden Beek zo mooi voor iedereen.
Aan weerszijden van deze holle weg be-
vonden zich ooit grindafgravingen. En
zo kent Beek naast de zandwinning in
Spaubeek dus ook andersoortige ex-
ploitatie van bouwmaterialen. 

En dan komen we lang-
zaam aan het stukje waar
deze wandeling naar ver-
noemd is: het Vrouwen-
bos. Het bos ligt op een
helling en de ondergrond
is sterk verruigd. In de
herfst kun je hier tal van
trekvogels als de koper-
wiek en de groenling te-
genkomen.  
De naam Vrouwenbos
komt naar alle waarschijn-
lijkheid van Victoire de
Hayme de Bomal, gravin

d’Ansembourg en was eigendom
van de Vrouwe van Sint-Jansgeleen
(*). Het bosje heeft in de loop der
eeuwen meerdere benamingen
gehad, zoals: Mariabosje, Prinssen-
bosch en Heerenbosch. 
Via een trap komen we weer op een
hoger gelegen gedeelte van deze
wandeling, moeten een klein stukje
over de geasfalteerde weg, langs
een welhaast klein museum met

oude landbouwmachines, om dan af te
dalen naar het dal richting Spaubeek.
Aan de linkerzijde ontdekken we de res-
ten van de oude steenfabriek,
“Rènkoave” genaamd, geflankeerd door
de erachter liggende chemische indus-
trie. Een groot gedeelte van het
Vrouwenbos is in het begin van de vori-
ge eeuw ten prooi gevallen aan het
maken van bakstenen en dakpannen.
De leem was hier zoveel beter dan het
terrasgrind aan de andere kant van het
bos, dat er geen ontkomen aan was.
Met de komst van de fabriek werd ook
de bewoning van Spaubeek uitgebreid
op de plaatsen waar nu de Van
Dijkstraat en de Looiwinkelbuurt ligt. De
eerste bewoners kwamen met de  erva-
ren fabriekseigenaar, dhr. Stephanus
Arntz, mee vanuit het Gelderse land en
verbleven in kleine woonkolonies, be-
staande uit drie woonblokken die via
boogpoortjes met elkaar verbonden
waren. Er liep zelfs ooit een smalspoor
naar het station van Spaubeek. Helaas
is er niets meer van de toenmalige fa-
briek over. In 1973 sloot hij de poorten
en alles werd in 1983 afgebroken. 
Sef heeft het mooiste stukje van deze
wandeling tot het laatst bewaard. Op
Hobbelrade lopen we een stukje berg-
opwaarts om dan, na enkele honderden
meters, via een heel klein gètske, links
tussen enkele huizen uit te komen bij het
zogenaamde “Bloemenkruis”. 
“De bloem symboliseert de ziel”, kunnen
we lezen en het is zeker een aanrader er
eens even bij stil te staan en je eigen ziel

te toetsen aan de diverse genoemde
bloemen.  
Door lopend staan we weer in de be-
woonde wereld, waar nieuw zich aan-
kondigt; de bouw van de BMV Spau-
beek, de Brede Maatschappelijke
Voorziening, de combinatie van onder-
wijs, sport, cultuur en leisure. “Een volk
dat leeft, bouwt aan haar toekomst” kun
je lezen bij het beeld van ing. Lely op de
Afsluitdijk. En dat geldt ook zeker hier
op deze plek. 
Even verder zijn we weer terug op de
plek waar we gestart zijn. Met een woord
van dank aan Sef maken we de afspraak
om de volgende keer de rode route, de
Kelmonderbosroute, te lopen, maar
zeker deze wandeling nog eens te doen
in de lente als het fruit in bloei staat.

Vrouwenbosroute:
Lengte: 7,0 kilometer
Start: de Haamen of markt (Bongerd) in
Spaubeek
Nodig: stevig schoeisel, verrekijker
Uitspanning: diverse lokaliteiten in Beek
centrum of de Haamen (Oude Pastorie)
Bijzonderheden: onverwachte verge-
zichten, holle en veldwegen,  
Tip: loop met de klok mee!

(*) Voor meer historische achtergrond
verwijs ik naar het boekje van Ruud
Offermans: “Spaubeek, biografie van
een landschap”, 2017, te verkrijgen via:
r.offermans@planet.nl 

Roland Willems
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86 dienstjaren heeft de 86-jarige Jan Visschers (1934). 
Hij begon op zijn 15e en heeft 15 jaar dubbel gewerkt. Een
ongelofelijke prestatie, zeker omdat Jan, vanwege een pro-
bleem met zijn been, bij de sociale werkplaats van de mijnen
moest starten. Na 43 dienstjaren DSM en 43 jaren beheerder
van de Midgetgolfbaan Steinerbos, denkt Visschers nog niet
aan stoppen. Het werken houdt hem, zegt hij: “Op de been.”

De gedrevenheid van Jan ontstaat als hij als klei-
ne jongen mag gaan kijken op de cokesfabriek
waar zijn vader rangeermeester is. Jan: “Bij die
grote bruinkoolwagons heb ik me voorgenomen
om later altijd mijn best te doen.”

Jan heeft geen gemakkelijke jeugd. Hij is 6 jaar
als hij met tuberculeuze botontstekingen wordt
opgenomen in het ziekenhuis. Over de wond-
spoelingen met levertraan en spuiten zo dik als
breinaalden zegt hij: “Ik schreeuwde zo hard dat
de zusters boos werden en mij de mond smoor-
den. Ik had het gevoel een grote lastpost te zijn.”

Communiefoto uit 1942. 
Moeder heeft de tulpen voor de 
verlittekende rechterknie gezet.

Als eind 1942 de TBC terugkomt is een nieuwe
hospitalisatie nodig. Ma hoopt dat het kort zal
duren. Het wordt een periode van meer dan een
jaar. Met de tranen in de ogen vertelt Jan; “Elke
dag kwam, ondanks dat het oorlog was, één van
mijn ouders op bezoek.”  

Helaas heeft Jan zijn ouders maar kort gekend. In
1947 sterft moeder door een maagbloeding.
Vader overlijdt het jaar erop aan een hersentumor.
Jan’s drie jaar oudere broer Piet vindt werk ‘op de
koel’. Jan is met zijn 13 jaar nog te jong om te
werken. Hij ‘mag’ naar sanatorium Heliomare in
Wijk aan Zee. Daar is het regiem van de nonnen

2x43 dienstjaren voor oud -B
‘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

• 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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streng. De manier waarop ze hem dwingen vieze gehaktballen
te eten vindt hij nog erger dan de vele penicillinespuiten. Maar,
liggend, tot zijn middel in het gips, kan hij niet anders dan alles
over zich heen laten komen. 

Doordat ze elkaars verblijfplaats niet kennen is er 1,5 jaar geen
contact tussen de broers. ‘Noonk Sjeng’ heeft de ouderlijke
woning laten leeghalen, waardoor Piet er niet meer binnen
kan. Jan is op zijn 15e een dakloze wees. 1 enkel theekopje
krijgt hij mee van thuis. Het breekt…. Hoe leeg kun je je voe-
len? In de kost bij een oom slapend op de koude over-
loop en later in het vrijgezellenhuis met geen cent te
makken, wordt het er niet beter op. 

Dan komt de ommekeer. In de sociale werkplaats voelt
Jan zich voor het eerst gewaardeerd. Hij mag er cursus-
sen volgen en weet zich op te werken tot chef. Na werk-
tijd helpt hij in de rijschool van zijn broer. Eén van zijn
leerlingen is Josien Dudink. Van de rijlessen komen - zeg
maar - ‘vrijlessen’ en als de zelfgetimmerde meubels ge-
reed zijn wordt er getrouwd. In 1968 bouwt Jan zijn huis
in de Dokter Beckersstraat in Beek. Daar worden niet
veel later de beide dochters Inge en Christel geboren. 

Jan in de vijftiger jaren bij de roeivijver 
van het Steinerbos. Toen nog onwetend over
zijn toekomst daar.  

Tijdens een gezinsvakantie ontdekt Jan de midgetgolf. Hij zegt
hierover: “Ik was op slag verliefd op deze sport, omdat ik deze
met mijn beperkingen kan doen en ook nog in verenigingsver-

band.”  Enthousiast als hij is, richt
hij golfclub ’’t Stikske’ op. Als kar-
trekker van de vereniging is het
vanzelfsprekend dat hij in 1978 het
beheer van de golfbaan op zich
neemt.  

Daarmee beginnen de tropenjaren:
Doordeweeks DSM en in het week-
end het Steinerbos. Jan bouwt er
een restaurant-clublokaal, toiletten
en uitgifteloket. En dan, een maand
nadat het overdekte terras gereed
is, sterft plotseling zijn lieve Josien.

De golfwedstrijden vormen in de
moeilijke periode erna een goede
afleiding voor het verdriet. Als Jan
een prijzenzaak bezoekt om bekers
te kopen blijkt hij zelf prijs te heb-
ben; Joke Kitzen, de eigenaresse,
kan overheerlijke gehaktballen
maken! Ze wordt zijn vrouw én ze
wordt zijn kokkin. Haar pannenkoe-
ken blijken een groot succes. Jan:
“Die gingen erin als golfballen.” 

Er breken gouden jaren aan.
Steinerbos, Brasserie en Midget-
golfbaan vormen een sterke drie-
eenheid. Dat komt door de onder-
linge gunfactor en door de vrije
doorloop van het park naar het ho-

recagedeelte. 

In 2007 keert het tij. De gemeente wil Visschers uitkopen voor
45.000 euro. Dit voelt als een belediging aangezien het hek-
werk en de baanverlichting al meer waard zijn. Onzekere jaren
volgen. 

Begin 2013. De  gemeente verzelfstandigt het Steinerbos.
Reclameborden verdwijnen en de poort sluit. Desgevraagd
belooft een ambtenaar om de gang van zaken juridisch uit te

zoeken. Jan hoopt dat het kort zal duren. Het wordt een perio-
de van meer dan een jaar. Een jaar waarin Visschers zijn winst
met 50% ziet dalen. 

Alsof dat nog niet genoeg kondigt de gemeente begin 2014
aan de huurovereenkomst te willen stoppen. Jan, die geleerd
heeft geduldig te zijn, wacht. En wacht. In de tussentijd kan hij
niet investeren. Pas in 2015 krijgt hij duidelijkheid en mag hij -
gelukkig - een nieuw huurcontract tekenen. Maar… de tussen-
poort blijft dicht en voor de derde zomer op rij valt de exploita-
tie tegen. Een opmerkzaam raadslid vraagt daarop aan B&W
of de gemeente de brasserie en midgetgolfbaan soms aan het
uitroken is? Het gevolg is een penibele situatie voor de wet-
houder, maar geen verandering in de stand van zaken voor
Visschers. Het water stijgt Jan tot aan de lippen. Hij laat alles
maar weer over zich heen komen. Veel slapeloze nachten
heeft hij erdoor. Hoe leeg kun je je voelen?

Dan komt de ommekeer. De senior, die als kind bedacht dat hij
altijd zijn best zou doen, werkt de hele winter door. Hij timmert
banken en verft de vloer. Alles heeft hij opgefrist voor het
komende seizoen. Jan: “Ik kijk er naar uit! Ik word er blij van
als jong en oud plezier beleven op de golfbaan.” 

Misschien zijn alle Covid-19-regels wel gunstig voor hole-19,
want dit is één van de weinige activiteiten die wél kunnen. In
de buitenlucht, op het terrein van 8000 m2, is veilig afstand
houden geen probleem. Als het aan Jan ligt kan er de hele
zomer worden gegolfd, want voorlopig gaat hij door! Ondanks
(of dankzij) alle beperkingen. 

‘Hole 19’  is vanaf 1 april, dagelijks geopend vanaf 10 uur.
Kinderen tot 4 jaar hebben gratis entree. Volwassenen betalen
slechts 4,50. Voor reserveringen: bel 06-31010900. 

Ingrid Henssen – van Hees
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De SOBP bestaat dit jaar 11 jaar. 
De SOBP?
Ja, de SOBP!
Wat is de SOBP?

Dat betekent Stichting 
Optochthal Baeker Pottentaote.

Maar eerst even hoe het begon.
Steeds minder plekken om te bouwen -
minder boerenschuren, minder bedrij-
ven die plaats hadden, noem maar op -
dus op zoek naar een andere bouw-
plaats; een eigen Optochthal.
Deze allereerste hal werd gebouwd in
1988 bij het spoor, een Romneyloods
van golfplaten geschonken door DSM.
Pierre Smeets was toen de energieke
vorst van de Pottentaote.
Maar deze hal stond op de plek waar
gebouwd ging worden.

Dus werd een nieuwe hal gebouwd,
veel beter, steviger en groter. Dat ge-
beurde in 1966 en de oplevering
vond plaats in 1997 met Theo van
Mulken als vorst.
Maar zo rond 2010 begon deze hal te
lekken, kreunen en steunen en was
een grote renovatie noodzakelijk. En
vooral geld, heel veel geld.
Er werd dus een comité opgericht; de
SOBP met Balt Debey als eerste voorzit-
ter en kartrekker en Eric Voncken als
vorst. Momenteel is de SOBP een club
die uit 10 heren bestaat met Eric Lacroix
als voorzitter.
De bedoeling was in eerste instantie om
deze hal eens goed onder handen te
nemen en aan te passen aan de moder-
ne tijd. Want er waren steeds meer wa-
genbouwers die een plek zochten om te
kunnen bouwen. En vooral, heel veel
jeugdgroepen.
Dus werden allerlei acties ondernomen
om centjes bij elkaar te krijgen; helpen
bij de Knastercross en bij het WK wiel-
rennen, loten verkopen voor de Grote
Clubactie, NL Doet, de September-
feesten in de wei bij boer Vromen, een
grote brunch voor de kerk tijdens de zo-
merkermis, het jaarlijks Gala van de
Buut bij Mondial, sponsoring door heel
veel bedrijven en particulieren, de jaar-

lijkse bijdrage van het Tribunaal, een
flinke pot geld van de gemeente Beek,
noem maar op.

Maar behalve dat de bestaande hal vol-
ledig werd gerenoveerd, was er genoeg
geld om nog een tweede hal ernaast te
bouwen en die werd in september 2013
geopend. Een daverend succes!

In deze Optochthallen zijn momenteel
19 groepen wagenbouwers maanden-
lang intensief bezig om tijdens de
Lichtstoet en Grote Optocht door Beek
te kunnen trekken. Honderden mensen,
jong en oud, leven zich in deze hallen
uit, een prachtig gezicht om te zien.
Door deze Optochthallen kun-
nen de optochten in Beek blij-
ven trekken en leveren de wa-
genbouwers een belangrijke
bijdrage aan het voortbestaan
van de vastelaovend in Beek.

En dat de Optochthal leeft
blijkt wel uit het aantal groepen
dat in de hal bouwt (propvol!!)
én uit de wachtlijst, met vooral
jeugdgroepen, die er is.
Jaarlijks komt de SOBP met
het Halcomité en de wagenbouwers bij
elkaar om het afgelopen jaar door te
nemen en ook al weer vooruit te kijken
naar het nieuwe seizoen.
Een actief halcomité regelt het dagelijk-
se gebeuren binnen en buiten de hal; het
onderhoud, rondleidingen voor de kin-
deren van de basisscholen vlak voor de
vastelaovend, op vastelaoveszaterdag
in de hal een gezellige middag regelen,
officieel de wagens aanbieden aan de
Raad van Elf en nog veel meer.
Maar onderhoud kost geld en voor de
toekomst moet er genoeg geld in kas
zijn om groot onderhoud te doen.

Daarom zijn wij een feestje aan het orga-
niseren in het kader van SOBP 1 x 11,
tenminste …, als Corona het land uit is!
Op de eerste plaats willen wij een eve-
nement organiseren om weer wat sfeer
te brengen in Beek, want door Corona
hebben wij al een jaar lang niets meer
kunnen vieren. 
Daarbij zijn in het verleden te veel leuke
evenementen verdwenen. De bedoeling
is dan ook om er een jaarlijks evenement
van te maken.
Maar op de tweede plaats willen wij
centjes overhouden voor het behoud en
onderhoud van de twee hallen.

Dat feestje willen wij als SOBP
organiseren in samenwerking
met de Raad van Elf, met de
Auwt Prinsen en met de wa-
genbouwers. En met Annelies
en Rene Boonstra, die café
Frusch hebben overgenomen
en waarvan wij hopen dat dit
bruin café tegen die tijd weer
open is.

De planning is nog altijd zater-
dag 5 en zondag 6 juni - zomer-
kermis! - achter de kerk in Beek. Over
de invulling wordt nog flink nagedacht,
maar dat allerlei orkesten en solisten
gaan optreden is zeker. Voor drank,
eten, aankleding enzovoorts wordt uiter-
aard ook gezorgd.

En nu maar hopen dat die verschrikkelijke
corona tegen die tijd de wereld uit is en
dat wij ons allemaal weer eens in leven-
de lijve kunnen zien en flink kunnen
feesten. Lukt dit niet op 5 en 6 juni, dan
verschuiven wij dit gebeuren een paar
maanden door naar … ???
Hou in ieder geval het nieuws in de
gaten, u hoort nog van ons.

Tot 5 en 6 juni achter de kerk?
Dat zou geweldig zijn!

Met vasteloavesgroeten,
De SOBP

1 x 11 1 x 11
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  Wie  kent  Wie Aflevering 171

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto.

Huwelijk Jan Bovens en Maria Wouters

Reacties kunt u sturen naar de redactie van de Nuutsbaeker.

E-mail naar: nuutsbaeker@gmail.com

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

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

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

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

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

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

www.natuurgeneeskunde-beek.nl

Natuurgeneeskunde Beek

Greetje Heus
voor

E.E.N. therapie
en

Civas acupunctuur

Lid beroepsvereniging VBAG

en koepelorganisatie RBCZ
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Naar aanleiding van mijn vorige column over het monument
voor Diane Moonen aan de Dorpstraat heb ik vele positieve
reacties mogen ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank. 

Een en ander heeft geleid tot een fijn gesprek met de ou-
ders van Diane in Schimmert en een bezoek aan haar graf
gelegen op de begraafplaats aldaar. Inmiddels heb ik beslo-
ten om, in samenspraak met de ouders, het monument
voor Diane te adopteren, haar herinnering levend te houden
en er met Kerstmis een lichtje en bloemetje te plaatsen. 

Het mooie mens uit mijn verhaal bleek haar (vroegere) 
buurmeisje Karin te zijn. Uit de reacties is tevens gebleken
dat velen Diane nog actief in hun herinnering hebben. 
Niet in de zin dat er een treurige emotie boven is gekomen,
maar meer de liefdevolle herinnering aan een leuke, 
spontane meid van 15 die plots werd weggerukt uit dit
leven. 

“Ik kijk nu met veel meer eerbied naar de vele 
wegmonumentjes die ik tegenkom en realiseer me dat 
er een heel verhaal achter een steentje, een kruisje of 
een bloemetje schuilgaat”, schreef iemand.

En als we ons dat blijvend realiseren zijn deze monumentjes
meer waard dan we beseffen!

Diane Moonen

T 046 - 4372338
info@janssengrafimedia.nl
www.janssengrafimedia.nl

Adverteren in de Nuutsbaeker?
Voor vragen bel 06 - 208 797 75

of mail truus@janssengrafimedia.nl

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl
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BBT 
(Beeks Bekendste Teckel)

Mijn baas gebruikt me en daar maak
ik dankbaar gebruik van!
Wat is het geval? Soms gaat bij mijn
baasje het lichtje uit. Hij schrijft 
zoveel dat ik het bijna niet kan bij-
houden. Was het eerst deze column,
waarin ook ik af en toe een rolletje
mag spelen, nu zijn het ook inter-
views, overwegingen, artikelseries en
beschrijvingen van wandelingen. Van
dat laatste profiteer ik natuurlijk het
meest. Steeds is hij maar op zoek
naar “content” zoals hij dat noemt.
Ik heb begrepen dat content gewoon
onderwerpen zijn om even over te
schrijven, maar dan in een duur
jasje.
En in het verkrijgen van die onder-
werpen gebruikt hij mij. Kijk, dat hij
over mij schrijft is nog tot daaraan
toe, hoewel het mijn privacy af en
toe behoorlijk aantast. Ik word te-
genwoordig op straat zelfs herkend.
Dan is het niet meer mijn baasje die
wordt aangesproken, maar is het
van: “Hé, kijk, is dat niet Paddy van
die column in de Nuutsbaeker?” 
En ja hoor, dan word ik weer staande
gehouden en moet mijn baas van
alles vertellen. Natuurlijk komen uit
dat vraaggesprek de nieuwe schrijf-
onderwerpen snel naar voren. 
Mijn baas is daar een echte meester
in; hij weet iemand anders snel op
de praatstoel te krijgen en ondertus-
sen moet ik maar wachten op mijn
volgende vlagmoment. Want door-
lopen is er dan even niet bij. 

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

Het leuke is wel dat ik natuurlijk altijd
mee mag. Mijn baas pronkt graag met
mij. Dat ik een beetje koppig kan over-
komen en graag mijn eigen gang wil
gaan, neemt hij op de koop toe. Ook
ben ik van het soort dat niet graag aan
een riempje loopt en eerder bij een
struikje of paaltje wil zijn dan mijn
baas. Mijn baas vindt het niet leuk dat
ik aan het riempje trek. Als hij er ge-
noeg van heeft laat hij me rond-
jes om hem heen lopen met het
commando: “terúg”. Ik mag dat
wel en ik laat hem in de waan
van de dag dat het hem lukt mij
in het gareel te krijgen. 
Mij… het mocht wat. Als hij mij
gebruikt voor zijn content, 
gebruik ik hem voor mijn 
dagelijkse beslommeringen.
Laatst was hij weer op zoek. We
gaan dan wat wandelen in Beek
en lopen door wijken waar we
weinig komen of nog nooit ge-
weest zijn. De baas houdt zijn
ogen goed open en ik probeer
nieuwe geuren op te vangen
van potentiële 
hondenvrienden. Zo kwam ik
mijn soortgenoot Truffel tegen.
Truffel is een hoogblonde 
teckel van een kleiner soort. 
We snuffelen wat aan elkaar en verken-
nen onze gebruikelijke teckelhandlei-
dingen, soms met een grauw en soms
met een pootje. Het komt allemaal
goed. Mijn baasje praat dan met de
baasjes van Truffel en zie: al snel volgt
er een geanimeerd gesprek en vliegen
de herkenbaarheden over en weer, met
in achtneming van de coronamaatrege-
len. Wat ik snel in mij opneem is dat
het vrouwelijk deel van de gespreks-
partners uit Ierland komt, een land dat
mijn baasjes graag in hun vakantiere-
pertoire opnemen. Ik hoor plaatsen als
Dublin, Doolin, Cork, Drogheda (hier
krijgt  mijn baas een klein lesje in het
uitspreken van de naam in het Iers,
Gaelic), Londonderry en streken als
Land’s End, The Giant Causeway en de
Wicklow Mountains aan me voorbij
gaan. Ik ken die plaatsen niet, maar
als beessie dat snel zaken aanvoelt,

voel ik de warmte van het gesprek en
voorzie ik een nieuw interview en 
artikel. Mijn baas vergeet altijd wat 
visitekaartjes in zijn zak te stoppen en
verwijst dan naar het emailadres van
de Nuutsbaeker in de hoop dat de
adresgegevens van de gesprekspartners
bij hem terecht komen. Ik zal hem er
toch eens aan moeten herinneren die 
kaartjes in zijn zak te stoppen. 

Enig ogenblik later komt een ander
echtpaar aanlopen en de man, jazeker…
ook hij herkent mij. Blijkt dat zijn
vrouw ook een mooi verhaal heeft over
een oude juf van haar met wie ze on-
langs na bijna zestig jaar weer contact
heeft. Weer een nieuw verhaal ontdekt.
Afspraken worden gemaakt. Let maar
op: in de komende Nuutsbaekers zult u
beslist deze verhalen kunnen vinden.
U ziet: na amper één jaar ben ik BBT,
Beeks Bekendste Teckel. Dus wie me
ziet, spreek mij, of beter nog mijn
baas, gerust aan. Hij is altijd op zoek
naar een mooi verhaal! Beek zit vol
met mooie mensen met mooie 
verhalen. Mijn baas moet ze enkel nog
zien te vinden. En ik heb daar beslist
een neusje voor, al is een beetje hulp
natuurlijk nooit weg. Mail gerust naar
nuutsbaeker@gmail.com 

Paddy en natuurlijk 
mijn baasje Roland Willems
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Bestuur

Het bestuur van Harambee vergadert
vier keer per jaar. Sinds de beperkingen
vanwege de coronamaatregelen verga-
deren we online. Enerzijds fijn dat de
vergaderingen door kunnen gaan en an-
derzijds minder fijn omdat we elkaar
graag live zien. Gezellig bij een van de
bestuursleden aan de keukentafel
nemen we alles door wat besproken
moet worden. Het agendapunt van plan-
nen is helaas heel leeg want we kunnen
nu even niet gezellig op een markt staan
met onze mooie spullen en creatieve
workshops. 

In januari hadden we een weer een onli-
ne bestuursvergadering. Dit keer had-
den we het Keniaanse bestuur ook uit-
genodigd en dit was een inspirerende en
leuke ervaring. Eigenlijk gek dat we daar
niet eerder aan hadden gedacht. 
We konden rechtstreeks vragen stellen
over de situatie in Kenia en we hebben
afgesproken om in de toekomst meer
samen met onze Keniaanse vrienden te
vergaderen. We houden jullie uiteraard

op de hoogte van de ontwikkelingen en
zien er naar uit om jullie gauw weer in le-
vende lijve te mogen begroeten. Vanuit
Kenia hebben we een verslag gekregen
over ‘onze’ jongeren. Dat zijn we nu aan
het vertalen en daar horen jullie binnen-
kort over. 

Naaigroep

Zoals alle mensen uit het verenigingsle-
ven in Beek missen we onze medemens,
de knuffel, handje schudden enzo-
voorts. Iedereen weet wel waar we het
over hebben. 
Maar de coronamaatregelen houden
ons niet tegen om leuke dingen te mel-
den. Corona heeft Harambee in 2020
ook iets moois en positiefs gebracht:
een naaigroep met zo’n 15 enthousiaste
vrijwilligers uit Beek, Neerbeek, Elsloo,
Limbricht en Munstergeleen, die zich in
hun eigen woon- of naaikamer inzetten
om mooie producten te maken van
prachtige, bonte Afrikaanse stoffen. De
naaigroep kwam voort uit de Mond-
kapjesproductielijn Elsloo, die in de eer-
ste coronagolf de broodnodige stoffen
mondkapjes naaide voor de zorg en
kwetsbaren.

Sinds de zomer maken de vlijtige vrijwil-
ligershanden met liefde en zorg kleurrij-
ke kussens, keukenschorten (voor klein
en groot), pannenlappen, ovenwanten,
pottenbakkersschorten, tassen, feest-
slingers, mondkapjes én (Afrikaanse)
dierknuffels. 
De naaigroep zocht ook naar winkels in
de buurt die hun producten wilden ver-
kopen, aangezien de verkoop via mark-
ten en festivals was stilgevallen. Leim en
Zwa in Elsloo, Kadoshop Aelse in Elsloo

en Sjeunkes in Beek hapten toe en dus
heeft Harambee nu, naast  Sjieke Kraom
in Beek (die al enkele jaren de
Harambee-spullen verkoopt), nieuwe
manieren om inkomsten binnen te halen
en zo de hulp aan jongeren in Kenia
probleemloos door te zetten.

Via Facebook stelt Harambee de 
producten, prijzen en winkels aan de 
kijkers voor. 
Volg ons op
https://www.facebook.com/harambeekenia
en kijk ook eens op de vernieuwde
website: www.harambee.info. 

En mocht je het afgelopen jaar aange-
grepen hebben om te ontspullen en
geen nieuwe spullen wensen, doneren
mag ook, heel graag zelfs, en wel via
NL08 RABO 011 4564 574 .  
Heb je vragen, mail dan naar: 
harambee@live.nl. 

De opbrengst van al onze activiteiten
en donaties gaat in zijn geheel naar
de beroepsopleiding van jongeren in
Kenia, daar zet stichting Harambee
zich al meer dan 25 jaar voor in.

Stichting Harambee helpt jongeren in Kenia
om hun beroepsopleiding af te maken door
bij te dragen in de schoolkosten. Het woord
Harambee betekent letterlijk ‘samen vooruit
duwen’ in het Kiswahili. Door samen te 
werken en elkaar te helpen kom je vooruit.  

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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De zon laat zich weer vaker zien, het
voorjaar komt eraan en lokt mensen
naar buiten. Tel daarbij op dat mede
door de beperkingen die de aanwezig-
heid van het coronavirus met zich mee-
brengt, meer mensen buiten gaan spor-
ten. We wandelen meer dan ooit,
fietswinkels krijgen de vraag naar (elek-
trische) fietsen niet bijgehouden en de
buitensport heeft een impuls gekregen.
Ook bij BRZ was er veel animo in 2020
om kennis te maken met de tennissport.
Na het succes van vorig jaar, gaat de
club weer verder met het bieden van
deze manier om kennis te maken met de
sport en het verenigingsgevoel. 

Wat is dat Start to Tennis eigenlijk?
We vroegen het aan BRZ.

Onder leiding van een enthousiaste trai-
ner krijg je vijf tennislessen aangeboden
in een groepje van vier personen.
Tijdens deze vijf lessen leer je de basis-
technieken die ervoor zorgen dat jij met
een vriend, vriendin of trainingsmaatje
ook zonder training kunt gaan tennis-
sen. Tennis is tenslotte leuker als je de
bal een paar keer goed over het net kunt
slaan! 
Daarnaast denken we dat tennis leuker
wordt als je het met anderen kunt doen,
waardoor je ook vaker kunt komen ten-
nissen. We doen ons best om er in eer-
ste instantie voor te zorgen dat het
groepje waar iemand in terecht komt zo
veel mogelijk past bij de persoon. Zo
helpen we iedereen om al kennis te
maken met zijn of haar eerste tennis-
maatjes. Naast deze vijf lessen organi-
seren we ook een grote tennisactiviteit
waar we alle spelers die met start to ten-
nis begonnen zijn in de afgelopen twee
jaar samen brengen. Middels extra trai-
ning, het leren spelen van wedstrijdjes
en gezamenlijk ontbijt en een speciaal-
biertje of ander drankje achteraf, bren-
gen we op deze dag mensen met elkaar
in contact door gezelligheid en professi-
onaliteit te combineren. Uiteraard kan
dit alleen als de overheidsmaatregelen

dit ook toestaan. 
Tijdens de weken waarin deze lessen
worden gegeven, krijg je een tijdelijk
pasje waardoor je vrij gebruik mag
maken van de tennisbanen. Pas na af-
loop van het programma maak je de
keuze of je wilt blijven tennissen en dus
lid wordt, of dat je toch liever iets anders
gaat doen. Even goede vrienden!

Waarom is het zo’n succes?

We streven ernaar om de leukste tennis-
club van Limburg te worden en dat bete-
kent dat iedere tennisser zich thuis moet
kunnen voelen bij ons, op én naast de
baan. Bij het Start to Tennis programma
proberen we het beste van diverse we-
relden met elkaar te combineren. 
Met Paul Boesten hebben we een en-
thousiaste trainer voor de start to ten-
nissers. Daarbij komt zijn ervaring als
oud-voorzitter van de club goed van
pas. De doorstroom en betrokkenheid
van onze hoofdtrainer Ramon Lacroix
zorgt voor een één tweetje op de tennis-
baan, waardoor we spelers echt bij de
hand kunnen nemen als het gaat om
‘beter leren tennissen’ en zo het plezier
in tennis echt kunnen vergroten. Naast
de baan zorgt Rini Rutten met haar team
voor sfeer en service die het uitnodi-
gend maken om voor je middag of

avondje uit, te blijven hangen in de kan-
tine of op het terras. De plek waar echte
verbinding tussen mensen ontstaat bin-
nen een vereniging zal altijd de kantine
met haar terras blijven. Als laatste is er
nog een belangrijke rol voor het bestuur
weggelegd om ervoor te zorgen dat ie-
dere speler (aspirant lid of al 20 jaar lid)
hulp krijgt om zich thuis te voelen bij
BRZ. Een warm bad creëren door infor-
matie te verschaffen, eenvoudig bereik-
baar en behulpzaam te zijn. Een rol
die is toebedeeld aan Roelof van der
Westen, maar wordt uitgedragen door
elk bestuurslid. 
Twee jaar geleden mochten we al 12
deelnemers aan dit programma verwel-
komen, afgelopen jaar waren dat er zelfs
70. Vanaf 12 april starten we weer met
nieuwe rondes!

Wil jij meer weten over of je 
aanmelden voor dit Start to Tennis
programma?

Neem een kijkje op
www.brztennis.nl/start_to_tennis of
neem dan contact op via 
info@brztennis.nl. 

Starten met tennis bij BRZ – 
never change a winning team

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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Zoals iedere andere vereniging werd ook AV Caesar geconfronteerd met de
maatregelen die met betrekking tot Corona getroffen werden. Een totale lock-
down. Sportpark de Haamen ging zelfs op slot.
Buiten sporten mocht nog wel, maar onder strikte voorwaarden, op afstand
en in kleine groepjes. Ondertussen zijn de maatregelen wel weer iets versoe-
peld. In deze roerige tijd, waar topatleten de strijd aangaan met limieten en
anderen strijden tegen een avondklok, zijn wij als AV Caesar blij dat we kun-
nen trainen al is dit in aangepaste vorm. Als bestuur zijn we dan ook oprecht
trots op onze trainers die het mogelijk maken dat er voor eenieder een trai-
ningsaanbod is. Al is dit gedurende de lockdown nog beperkt. 
Hopelijk mogen we snel weer iets meer. 

Misschien is trainen bij AV Caesar ook wel iets voor jou!

Bij onze vereniging is er plek en uitdaging voor iedereen. Je sport samen,
maar ieder met zijn eigen doel.  Veilig sporten staat daarbij voorop. Daarnaast
is er ruimte voor plezier en gezelligheid. 

Meer informatie over de groepen en trainingstijden zijn terug te vinden op de
website: www.avcaesar.nl bij het kopje Trainingen. Voor algemene vragen
kan men terecht bij sportzaken@avcaesar.nl

Wil je een keer komen kijken of meetrainen, wil je beginnen met hardlopen of
sportief wandelen? 
Neem dan contact op om een keer mee te doen en te ervaren hoe leuk het is. 
Zien we je binnenkort ook met je loopschoenen? 

Blij dat we in mei 2020 de trainingen weer konden hervatten!

Bezoek ook onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws: 
AV Caesar

AV Caesar – in Coronatijden
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ZO BEGON HET STUKJE dat we vorig
jaar maart 2020 naar de Nuutsbaeker
gestuurd hadden. Een mooie foto van
onze poster bijgevoegd. De posters
lagen klaar om gedrukt te worden. Wat
hádden we graag gespeeld, eenmalig bij
Zaal Vroemen in Genhout. De titel van
ons stuk werd bijna symbolisch…..

Pension De Göt, een op-
vangtehuis voor dak- en
thuislozen.  Een huis waar
mensen van verschillende
pluimages wonen. Wij
stonden als vereniging ook
bijna (weer) op straat. 
In 2019 moesten we hals-
overkop op zoek naar een
nieuwe repetitieruimte,
dat vonden we gelukkig bij
L’ Union waar we gastvrij
ontvangen zijn. 

In 2020 moesten we op het laatste mo-
ment en geheel buiten verwachting op
zoek naar een geschikte locatie om op
te treden. Uiteindelijk leek alles op zijn
pootjes terecht gekomen. We konden
eenmalig terecht bij Zaal Vroemen in
Genhout. We hadden zelfs speciale
tickets; entreekaartjes inclusief busver-
voer.
Maar zoals bekend moesten ook wij
onze toneelvoorstelling cancelen. Zoals
iedere andere activiteit ook afgelast
werd, in Beek, in Nederland, overal….
Een totale lockdown. Een bijzondere pe-
riode ging van start. We werden gecon-
fronteerd met onszelf, eenzaamheid,
stilte, ziekte, verdriet, afscheid nemen,
we maakten er allemaal in meer of min-
dere mate iets van mee. Gedachten
dwaalden. De zomer kwam en ging, de
herfst, de winter. Ineens was daar weer
het voorjaar van 2021. Een nieuw jaar,
een nieuw begin. Voorzichtig werden er
weer wat plannen gemaakt. Het toneel-
bloed kruipt waar het niet gaan kan.
We gingen op zoek naar iets dat wél mo-
gelijk was. Repeteren via beeldbellen,
zou dat iets zijn?
Waarom niet? We probeerden het en het
is natuurlijk niet vergelijkbaar met een
échte repetitie. 
Maar het is wel een manier om tóch met
je hobby bezig te zijn. Tekst te leren, te
oefenen met stem en gebaar. Zo zijn we
aan de slag gegaan onder regie van

Wij zijn er weer, zien wij jullie ook weer? Wij verheugen ons erop!

Na een jaar pauze zijn we weer terug, op volle kracht en met heel veel enthousi-
asme spelen wij voor jullie:  
Pension De Göt van Ton Davids - Een avondvullend blijspel. In dat jaar pauze
hebben we absoluut niet stil gezeten. We hebben een moeilijke periode achter
ons gelaten. Ook hebben we verdiepende workshops gevolgd, waarin we veel ge-
leerd hebben en ook nieuwe energie gekregen hebben voor de toekomst. De spe-
lersgroep is uitgebreid. We hebben een nieuwe regisseur gevonden die samen
met ons de schouders onder de nieuwe productie heeft gezet. 
We zijn er weer helemaal!
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Marlies Harings-Damoiseaux met een
nieuw komisch stuk. Met slechts 2 spe-
lers. Zodat, als we wél weer bij elkaar
mogen komen, een begin hebben om
weer iets te laten zien aan jullie, de to-
neelliefhebbers van Beek en omstreken.
Hoe en wat precies weten we ook nog
niet concreet. Misschien een voorstelling
in de buitenlucht, zodat iedereen op ge-
paste afstand van elkaar tóch weer een
uitje heeft. Iets om naar uit te kijken.
Want dat willen we allemaal toch graag!
Pension de Göt blijft nog even gesloten.
Maar als het weer kan, zal het de deuren
weer wagenwijd openzetten. Want we
missen het toneelspelen en jullie, het
publiek dat naar ons komt kijken.

Bezoek ook onze Facebookpagina en
blijf op de hoogte van het laatste

nieuws: Speelgroep Het
Nieuwe Masker. 
En lijkt het je ook leuk om
toneel te spelen of wil je kij-

ken of het iets voor je is? 
Neem dan gerust contact met ons op.
E-mail: hetnieuwemasker@hotmail.com
of stuur een berichtje via Facebook.  

Speelgroep het Nieuwe Masker
wenst jullie alle goeds, blijf gezond en

geniet van de kleine dingen die wél nog
mogelijk zijn. 

Hopelijk tot heel snel! 

Foto’s: Sjef Frijns Geleen

Speelgroep het Nieuwe Masker
toneel in coronatijden
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Oplossing van de maart editie:

Wat klopt niet:
Wat mist is de regenpijp naast de voordeur van het huis. 

Correcte inzenders: 

Crit Meijers, Rezie van Geneijgen, Mery Kengen, Netty van den Molengraaf,
Jose Jansen,  Pieter Wilting, Ria Smeets, Jo Nijsten, Jo Cox, Marianne Puts,

Henk Vaassen, Marja Meens, Marianne Schwachöfer, Annelies de Wit,
Wim Kempener, Maria Demandt.

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.

De foute foto van Loe
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1. 1980: Xanadu / 9de
2. 1982: Don’t you want me / 11de 

3. 1983: Breakaway / 11de    
4. 1984: Love is a battlefield / 10de  
5. 1986: When the going gets tough the

though gets going / 8ste 

6. 1986: Through the barricades / 10de 
7. 1989: Eternal Flame / 6de 
8. 1985: Take on me /  3de   
9. 1981: Vienna / 6de  
10. 1986: Livin’on a prayer / 7de 
11. 1984: The reflex / 10de   
12. 1987: You win again /  4de 

13. 1987: I wanna dance with somebody / 12de  
14. 1982: Africa / 4de   
15. 1984: When the lady smiles / 1ste 
16. 1986:  Who wants to live forever / 4de 
17. 1989: Musica e  / 13de 
18. 1984: Careless whisper / 10de   
19. 1981: Je loog tegen mij / 6de 
20. 1983: Total eclipse of the heart / 11de 

21. 1983: Karma Chameleon / 11de 
22. 1985: Sunday, bloody Sunday / 1ste 
23. 1982: Maneater / 10de 

24. 1986: West-end Girls / 11de 
25. 1984: Over de muur / 11de 
26. 1986: The promise you made / 8ste 
27. 1983: It’s raining men / 11de 
28. 1989: All around the world / 13de 

29. 1982: Private Investigations / 9de 
30. 1984: Hello / 9de 
31. 1982: Come on Eileen / 20ste 

32. 1985: Shout / 9de 
33. 1984: Time after time /  7de   
34. 1983: Stiekem gedanst /   12de 
35. 1982: Sexual healing / 10de 
36. 1984: Wake me up before you go go / 1ste 
37. 1981: Cambodia / 8ste 
38. 1983: Love me just a little bit more / 4de 
39. 1981: In the air tonight / 8ste 

40. 1989: Like a prayer / 7de  
41. 1985: Dancing in the Dark / 16de  
42. 1985: Don’t you forget about me / 10de 

43. 1982: De Bom / 4de 
44. 1981: How ‘bout us / 6de 
45. 1981: Why tell me why / 8ste    
46. 1986: The lady in red / 8ste 
47. 1984: Purple Rain / 6de 

48. 1983: China Girl / 8ste 
49. 1981: I’ve seen that face before / 9de 

50. 1980: Late at night / 4de  
51. 1980:  Que sera mi Vida / 2de 
52. 1983: Goodnight Saigon / 9de 
53. 1987: Never gonna give you up / 8ste 

54. 1982: Avalon / 9de 
55. 1986: Jeanny / 5de 
56. 1985: Nightshift / 4de 
57. 1983: Every breath you take / 6de 

58. 1980: The winner takes it all / 3de 
59. 1982: Skandal im Sperrbezirk / 14de 
60. 1983: Sweet dreams / 9de 
61. 1984: Such a shame / 8ste 

62. 1984:  Private Dancer / 5de 
63. 1980: You and me / 6de  

64. 1980:  Baggy Trousers / 5de 
65. 1983: 99 Luftballons / 4de 
66. 1984: I want to know what love is / 9de 
67. 1989: Everybody needs somebody / 9de 
68. 1985: Running up that hill / 8ste 

69. 1982: Down under / 6de 
70. 1985: The power of Love / 12de 
71. 1984: Relax / 21ste 

72. 1988: Teardrops / 14de 
73. 1983: Fame / 9de 
74. 1985: Nikita / 9de  

75. 1984: Gimme all your lovin’ / 3de 
76. 1985: Holding back the years / 8ste 
77. 1983: Thriller / 7de 
78. 1981: Tainted Love / 8ste 

TUSSENDOORTJE
Oplossing maart: 

Heb ik alweer alle chocolade opgegeten. Ik voel me daar nogal behoorlijk clote d’or!  

Vul van de artiest/groep de gevraagde letter in. (Bekijk vooral de geweldige clips op You Tube) De zin die u krijgt is van
een megahit uit 1986. Stuur de zin, de titel van de megahit en de uitvoerende artiest naar Nuutsbaeker@gmail.com

In december trekken we uit alle goede oplossingen 1 winnaar en deze krijgt een leuk presentje. 

Memory Lane: Back to the 80’s. Wie zong wat? Bij een groep mag u “The” weglaten.    

24 25 26 27 28 43 44 45 46 47

64 65 66 67 6848 49 62 63

1 2 3 4 5 21 22 23

69 70 71 72 73 74

29 30 31 40 41 42

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

75 76 77 78

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

32 33 34 35 36 37 38 39
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222

F 046 - 43 77 757

www.gemeentebeek.nl

De publieksbalie van het gemeentehuis is alleen

op afspraak te bezoeken.

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

Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

De afspraken kunnen gepland worden op maandag t/m vrijdag

van 09.00 tot 12.30 uur én de woensdagmiddag van 14.00 

tot 19.00 uur.

Afspraken kunnen gemaakt worden via www.gemeentebeek.nl

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

telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Aan alle Beekse verenigingen en stichtingen

is input gevraagd door middel van het 

invullen van een enquête. Daaraan is door 

36 verenigingen gehoor gegeven. 

De deelnemers gaven aan op hoofdlijnen 

tevreden te zijn met het bestaande subsidie-

beleid maar onderschreven dat het beleid

eenvoudiger, doelmatiger, eenduidiger en

transparanter kan. 

Wethouder Thijs van Es (verenigingen):

“Een andere nadrukkelijke wens is het 

verminderen van de administratieve lasten

voor zowel de aanvrager als de gemeente.

Ook dat wordt met het hernieuwde beleid

gerealiseerd.”

Het hernieuwde subsidiebeleid bestaat uit één 

algemene subsidieverordening en zes afzonderlijke

regelingen voor de categorieën sport, cultuur, jeugd,

maatschappelijke participatie, evenementen en ‘een

goed idee, doe er wat mee’. 

De regeling ‘een goed idee, doe er wat mee‘ 

vervangt de voormalige stimuleringssubsidie en is

bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan de leef-

baarheid en burgerkracht in Beek.

De herijking van het subsidiebeleid levert de 

gemeente jaarlijks een besparing van 18.000 euro

op. Deze besparing wordt deels gerealiseerd door

bestaande regelingen samen te voegen en subsidies

die niet of nauwelijks werden gebruikt te schrappen. 

Voor het totale subsidiebeleid blijft een budget van

340.000 euro per jaar over. 

Voor de subsidieregelingen gelden onderstaande subsidieplafonds.

Subsidieregeling
Sport 27.500

Cultuur 55.000

Jeugd 15.000

Maatschappelijke participatie 40.500

Evenementen 57.500

Goed idee, doe er wat mee! 12.000

Tegemoetkoming huur gemeentelijke 

(binnensport)accommodaties 132.500

Totaal 340.000

Wilt u meer informatie over het nieuwe subsidiebeleid? 

Stuur dan een e-mail naar: info@gemeentebeek.nl onder vermelding

van subsidiebeleid voor verenigingen.

Gemeente Beek maakt subsidiebeleid voor verenigingen
stuk eenvoudiger
De Gemeente Beek wil het voor vrijwilligersorganisaties een stuk eenvoudiger maken om een subsidie
aan te vragen.  De gemeente heeft een
nieuw subsidiebeleid opgesteld dat 
op 1 januari 2022 gaat gelden. 
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Opgroeienin046
Opgroeienin046.nl is dé plek waar jongeren, (aanstaande)

ouders en verzorgers online informatie kunnen vinden over

opvoed- en opgroeithema’s. Het platform is ook te vinden

op Instagram, Facebook en LinkedIn. Opgroeienin046 is

een initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Westelijke Mijnstreek.

www.opgroeienin046.nl 

Centrum voor Jeugd & Gezin Westelijke Mijnstreek
Wil je met iemand praten over je zorgen of problemen?

De psychologen kind & jeugd denken graag met je mee.

Je kunt als jongere zelf of als ouder/verzorger recht-

streeks contact met ons opnemen. Een vraag kan ook via

een huisarts, jeugdarts van de GGD, Team Jeugd,

schoolmaatschappelijk werk, jeugd- en gezinswerker, 

intern begeleider (IB-er) of leerkracht bij ons binnen-

komen. Onze dienstverlening is vrijblijvend en er zijn

geen kosten aan verbonden.

Contact? Vragen?: 
Bel naar het Centrum voor Jeugd en Gezin 046-8506910 of

mail naar info@cjg-wm.nl

Schoolmaatschappelijk werkers en jeugd- en 
gezinswerkers
Ook op school kun je om hulp vragen. De schoolmaatschappe-

lijk werkers en jeugd- en gezinswerkers van Partners in Welzijn

zijn te vinden op alle scholen in de hele Westelijke Mijnstreek,

en in alle wijken. Van basisonderwijs tot speciaal onderwijs,

voortgezet onderwijs en mbo. 

Van een kantoorruimte op de Van Sonsbeecklaan 3 tot 

huisbezoek. Zij werken nauw samen met de psychologen 

kind & jeugd van het CJG, de jeugdartsen en het 

consultatiebureau van de GGD, de Teams Jeugd van de 

verschillende gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en de

jongerenwerkers van Partners in Welzijn.

Contact? Vragen?
Bel naar Partners in Welzijn 

046-4575700 of mail

naar info@piw.nl

Jongerenwerker
Johan Cortooms, de jongerenwerker van Partners in Welzijn,

is er voor alle jongeren van Beek. Hij staat voor je klaar met

een luisterend oor en een helpende hand. Wie weet ben je

hem al eens tegengekomen op straat of ergens anders.

Contact? Vragen?
Bel of WhatsApp Johan 

06-51023646 of mail naar johan.cortooms@piw.nl

Dus zit jij niet lekker in je vel of voel je je ronduit slecht? 

Blijf er dan niet alleen mee rondlopen. 

Wij zijn er allemaal voor jou. Ook nu.

Júist nu!

Ben je jong en voel je je rot?  Je staat er niet alleen voor!
Zie jij het wel eens somber in? Of ervaar je angst? Loopt het niet zo lekker op school of met je ouders 
of vrienden? Voel je je eenzaam? Heb je last van alles wat deze coronaperiode met zich mee brengt? 
Weet dan dat je er niet alleen voor staat, wij zijn er voor jou!
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In Nederland krijgen we vaker te maken met hittegolven en hevige

neerslag. Dit zorgt voor droogte als het (te) warm is en voor water-

overlast als de regen met bakken uit de lucht valt. Gemeenten en

waterschappen doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen,

maar kunnen het niet alleen. 

Ook u kunt een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door regenwater niet

af te voeren op het riool maar in uw tuin op te vangen. Met een-

voudige middelen en een gunstige subsidieregeling maakt u uw tuin

waterklaar en verkleinen we samen de kans op wateroverlast en 

verdroging van de grond. Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer 

informatie over alle oplossingen op de website van waterklaar:

www.waterklaar.nl. 
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Donderdag 22 april  -  12.30 uur - 15.30 uur 
Thema: Dementie
Locatie: Buurthuis Limbrichterveld, Eisenhowerstraat 724,

6135 BN Sittard

Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen naar de documen-

taire “WEI” kijken. WEI is een documentaire van Ruud Lenssen

waarin hij het dementie- 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 houvast 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 eenzaam-

heid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zolang 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 reac-
ties oproept en er behoefte is aan een gesprek dan wel de
mogelijkheid tot het kunnen stellen van vragen. Graag wil-
len 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.

Aanmelden kan t/m 14 april a.s. bij Astrid Vermeulen 

T 046-4575700 astrid.vermeulen@piw.nl

Deze bijeenkomst is onder voorbehoud van de actuele situatie

omtrent corona en zal later in het jaar nogmaals georganiseerd

worden in Beek.

Workshop 
Blijf in Balans: hoe combineer ik werk, privé en zorg? 
Drie bijeenkomsten: 20 & 27 mei en 10 juni
19.00 - 21.00 uur
Locatie: Hof van Eynatten 1, 6141CG Limbricht

Mantelzorgers zorgen vaak langdurig en intensief voor hun

hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. 

Veel mantelzorgers zien deze hulp als vanzelfsprekend. 

Het zorgen voor een ander wordt vaak met liefde gedaan. 

Dat neemt niet weg dat de zorg soms zwaar is en dat er 

soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De zorg voor

een naaste wordt vaak gecombineerd met werk of andere 

bezigheden buitenshuis. In de praktijk zien we vaak dat de

zorg, vaak ongemerkt, zwaarder wordt naarmate de tijd 

verstrijkt.

Om de zorg ook op lange termijn goed vol te kunnen houden

kan een workshop Blijf in Balans zinvol zijn. Tijdens deze

workshop proberen we tips en handvaten te geven om goed

in balans te blijven en hiermee te voorkómen dat u overbelast

raakt. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen

draagkracht en draaglast.
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Bijeenkomsten voor mantelzorgers

Maak uw tuin Waterklaar! Check beschikbare regelingen
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We houden ons aan de RIVM-richtlijnen, hierdoor kunnen

maximaal acht mantelzorgers meedoen aan de workshop.

Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 10 mei 2021.

Vol=vol. Mocht u buiten de boot vallen, dan wordt u op een

wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer

een nieuwe cursus van start 

te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht.

Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 

Astrid Vermeulen T 046-4575700 astrid.vermeulen@piw.nl

Donderdag 27 mei - 14.00 uur tot 16.00 uur
Thema: Wat kan de gemeente / WMO voor u betekenen?
Locatie: Gemeenschapshuis. Calistusplein 9, Neerbeek

Als het zorgen voor je naaste steeds zwaarder wordt, hoe

kunt u dan hulp vragen bij de gemeente middels een WMO

aanvraag en het keukentafelgesprek?

Tijdens deze bijeenkomst vertellen een aantal WMO-con-

sulenten u meer over wat de 

gemeente voor u kan betekenen om uw zorgtaken te verlich-

ten. Een medewerker van Stichting MEE is ook aanwezig om

u uitleg te geven over de ondersteuning die u kunt krijgen bij

een ‘keukentafelgesprek’. 

Tijdens dit gesprek komt een WMO-consulent bij u thuis aan

de keukentafel zitten om uw situatie samen met u te bespreken

en te onderzoeken wat er nodig is om de zorg vol te kunnen 

houden. Stichting MEE kan u uitleggen hoe u dit keukentafel-

gesprek goed kunt voorbereiden. 

Wij volgen de RIVM-richtlijnen tegen het coronavirus op. 

Aanmelden via Astrid Vermeulen T 046-4575700 of via

astrid.vermeulen@piw.nl

In verband met de maatregelen tegen corona
moet u zich voor alle bijeenkomsten van PIW

verplicht aanmelden. Vol = Vol. 

Hoge opkomst in Beek voor Tweede 
Kamerverkiezing
Op 15, 16 en 17 maart vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Met de hulp van vele vrijwilligers
is de verkiezing in Beek smetteloos verlopen. Het college van burgemeester en wethouders 
bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. En hoopt dat zij voor de gemeenteraadsverkiezing op
16 maart volgend jaar weer op zoveel betrokkenheid mag rekenen.

In Beek bracht 81 procent van de kies-

gerechtigden een stem uit voor de Tweede

Kamer. Dat is een opkomst om trots op te

zijn. De VVD kwam met 18 procent van de

stemmen als grootste partij uit de bus, 

op de voet gevolgd door de PVV met 

13 procent van de stemmen. Op plek 

drie kiest Beek voor D66 (11%). 

Het CDA kreeg de steun van 10 procent

van de kiesgerechtigden.

Meer weten? 

Op www.gemeentebeek.nl/verkiezingen

kunt u alle uitslagen nalezen.
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Zwemles in De Haamen is een uitdagend avontuur
Leren zwemmen met Sibbe en Liefke

Zwembad De Haamen is een begrip in Beek en omgeving.
Tijdens de lockdown heeft het zwembad zich gericht op het
vernieuwen van de ABC-zwemlessen. Sinds 16 maart 
biedt De Haamen een nieuw en uniek zwemlesconcept:
‘Sibbe en Liefke en het verzonken eiland Bosch’. Een leuk
en spannend verhaal over zeehond Sibbe en lepelaar Liefke
die een munt vinden van het mysterieuze eiland Bosch.
Samen gaan ze op zoek naar de herkomst van de munt. 

Het verhaal 
Zwemles is voor veel kinderen een eerste kennismaking

met sport, bewegen en water. Dat kan best spannend zijn.

Het verhaal  van Sibbe en Liefke neemt kinderen bij de

hand tijdens hun zwemavontuur. Het doorloopt de stappen

die kinderen ook ervaren tijdens de zwemles. Van de eer-

ste zwemles tot en met het C-diploma. Onderweg gaan ze

allerlei uitdagingen aan. Na het afronden van de uitdagin-

gen krijgen de kinderen bijpassende munten die hen moti-

veren om zo ver mogelijk te komen met de zwemlessen. 

Kwaliteit blijft
De inhoud en kwaliteit van de lessen blijft ongewijzigd. Zo

wordt volgens een vaste lesmethode gewerkt met zo veel

mogelijk vaste lesgevers, lesdagen en lesgroepen. Elk kind

doorloopt de zwemlesniveaus op zijn of haar eigen

tempo. Mede door een goede lesmethode en enthousiaste

en gediplomeerde instructeurs worden de kinderen opgeleid

volgens de Nationale Norm Zwemveiligheid en met het

nieuwe zwemlesconcept op een manier die aansluit bij de

belevingswereld van kinderen. 

Start Sibbe en Liefke
Alle kinderen die zich inschrijven en starten met de zwem-

lessen krijgen bij de introductie het gave Sibbe en Liefke

prentenboek. De kinderen die reeds zwemlessen volgen

hebben het boek ook ontvangen. 

Meer weten? 
Ga naar https://www.dehaamen.nl/zwemlessen.

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportland-
goed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast mogelijkheden voor de reguliere sporters en
recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. 
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Door het toepassen van een zogenoemde kous-

methode (relining) hoeft de straat niet opengebroken

te worden, waardoor (verkeers-)hinder tot een 

minimum beperkt blijft. 

Via de rioolputten wordt een kunststofkous aange-

bracht in het bestaande riool. Deze kous wordt met

lucht op druk gezet en uitgehard met UV-licht of

warm water. Nadat de kous volledig hard is (binnen

één dag) worden de huisaansluitingen weer ge-

opend en kan er weer normaal geloosd worden op

het riool. Na de renovatie kan het riool weer mini-

maal vijftig jaar mee.

Riolen in Beek en Spaubeek worden duurzaam vernieuwd
In de Heirstraat (Beek), Peter Treckpoelstraat (Beek), St. Martinusstraat (Beek) en de Burgemeester
Eussenlaan (Spaubeek) worden de riolen op een duurzame wijze vernieuwd. De werkzaamheden duren
tot eind april en worden uitgevoerd door aannemer GMB.

Tijdens de sloop, die in 2012 plaatsvond, werden negen

glas-in-loodramen van de bekende beeldhouwer en 

glazenier Jos Hermans uit Nuth gered. De ramen zijn van-

wege hun artistieke kwaliteit en het verhaal dat zij vertellen

van historische betekenis voor Beek. Het raam met de titel

Maria en de Wonderdadige Medaille krijgt een nieuwe 

bestemming in de BMV. De overige ramen blijven voorlopig

in het glas-in-looddepot Limburg staan. 

Wethouder Thijs van Es (cultuur): “Met de sloop van de

Onze-Lieve-Vrouwekerk in Beek verdween een beeld-

bepalend naoorlogs gebouw uit onze gemeente. Beek 

wil zuinig zijn op zijn monumenten en religieus erfgoed. 

Het vervult mij met trots dat een van de glas-in-loodramen

een mooie nieuwe bestemming krijgt in de BMV zodat vele

toekomstige generaties opnieuw van dit prachtige werk

kunnen genieten.”

Glas-in-loodraam voormalige O.L.V-kerk wordt pronkstuk
in Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beek stelt bijna vierduizend euro 
beschikbaar voor de restauratie van een glas-in-loodraam dat tijdens de sloop van de kerk van 
Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille
door het kerkbestuur werd gered. Het glas-in-
loodraam krijgt een nieuwe bestemming in de
Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in 
Spaubeek die momenteel wordt gebouwd. 
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Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of repara-

teur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een

handlanger uw huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs

zijn bedoeld om u op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan

de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet over-

komt, want dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De

politie is alert op deze vorm van diefstal. 

Wat is een babbeltruc?
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen men-

sen op een slinkse wijze geld en kostbaarheden afhandig te

maken. Oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de

deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoor-

beeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de

meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind bij u

naar het toilet mag. 

De volgende tips kunnen helpen voorkomen dat u het
slachtoffer wordt van een babbeltruc:

Aangebeld?
• Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld.

Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan

eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het

nog niet? Bel dan 112.

• Open de voordeur

bij woongebouwen

met een centrale 

toegang alleen voor

uw eigen bezoek.

Kijk door het raam,

de deurspion of ge-

bruik de intercom.

• Zorg dat u de deur op

een kier kunt zetten,

bijvoorbeeld met een

deurketting of kier-

standhouder. Of laat

een kijkgaatje in uw

deur maken. Zo kunt

u zien wie er voor uw

deur staat zonder uw deur open te doen.

• Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ‘s

avonds plaats. Blijf ook overdag alert op mensen met

verkeerde  bedoelingen.

Opengedaan?
• Dieven komen in alle vormen en maten voor en 

dragen vaak keurige pakken. Ook schattig ogende

kinderen of moeders met kinderen kunt u niet per

definitie vertrouwen. Er zijn verhalen bekend van

kinderen die vragen of iemand wil meewerken aan een

werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en siera-

den. U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer al-

leen thuis bent.

In gesprek?
• Laat nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of

onschuldig ze ook ogen. Om aan hun buit te komen maken

sommige dieven gebruik van geweld.

• Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat

mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem

nooit uw portemonnee mee naar de deur. Het is ook handig

om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te leggen

(in de meterkast bijvoorbeeld).

• Komen onbekenden aan de deur met de vraag of ze het

alarmnummer mogen bellen? Laat ze dan niet binnen en bel

zelf 112.

• Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet, maar 

verwijs ze naar een openbaar toilet.

• Wissel geen geld aan de deur.

• Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen die-

ven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met

u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te

stelen.

• Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms

komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij

de voordeur staat te praten.

Geld?
• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de 

politie vraagt daar nooit naar.

• Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.

• Betaal geen (porto)kosten voor niet door uzelf bestelde 

pakjes. Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier

mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinapparaat. 

Trap niet in de smoezen van boeven, wees alert !

30

Babbeltrucs komen steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een smoes om binnen te
komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt
dit in combinatie met bedreiging en geweld. 
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Het verkeerde pasje wordt dan 

teruggegeven en er wordt geld

van de rekening gestolen.

• Er is vaak sprake van buit-

verwachting. De overvaller 

verwacht dat er geld, sieraden

of autosleutels in uw woning

zijn. Het is daarom belangrijk

om over dit soort bezittingen

met zo weinig mogelijk 

mensen te praten. Voorkom

dat u grote geldbedragen thuis

bewaart.

Onbetrouwbaar?
• Kijk goed naar het uiterlijk van

onbekende bezoeker(s), 

noteer dit voor de zekerheid. Probeer ook bij vertrek van 

onbekenden het kenteken van een eventueel voertuig te

zien en te noteren.

• Twijfelt u achteraf over de oprechtheid van een bezoeker, of

mist u goederen, bel dan 112 (als de dader nog in de buurt

is), 0900-8844 en doe aangifte. Laat spullen staan die door

de oplichters zijn aangeraakt (bijvoorbeeld een peuk of het

glas waaruit degene gedronken heeft).

• Voelt u direct wantrouwen tegen onbekende bezoekers

en/of zijn de daders zijn nog in de buurt, bel dan direct de

politie via alarmnummer 112.

Geweld?
• In sommige gevallen verloopt een babbeltruc in combinatie

met bedreiging en/of geweld. Zo kan een babbeltruc uitlopen

op een woningoverval. Mocht u slachtoffer worden van een

woningoverval, dan is het verstandig om de overvaller niet

tegen te werken. Het gaat immers om uw veiligheid. Het is

beter om het signalement van de dader(s) in u op te nemen

en wanneer de gelegenheid daar is dit direct op te schrijven.

Een goed signalement kan de politie helpen de dader te

achterhalen. De politie adviseert ook voor woningovervallen

het RAAK-principe: Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven van

geld of goed en Kijken. Bel zodra het kan 112. Hebt u 

professionele hulp nodig? Neem dan contact op met Slacht-

offerhulp.

Hoe herken ik een babbeltruc bij een pinautomaat?
Wees altijd alert als u pint. Bij een veelvoorkomende vorm van

een babbeltruc pint het slachtoffer boodschappen bij een 

supermarkt of neemt hij of zij geld op bij een pinautomaat. 

Ongemerkt kijkt de dader over de schouder mee om de pin-

code te achterhalen. Is dat gebeurd? Dan steelt de dader de

pinpas met een smoesje. Hij laat bijvoorbeeld een briefje van

€ 5 of € 10 vallen en tikt degene die pint op de schouder. Ver-

volgens weet hij het slachtoffer te overtuigen dat hij of zij geld

heeft verloren. Het slachtoffer stopt het geld in de portemon-

nee. Even later komt dezelfde persoon weer bij het slachtoffer

en zegt dat het geld toch van hem of haar is. Soms is er nog

een tweede dader in het spel. Het slachtoffer laat zich over-

rompelen en pakt vervolgens zijn of haar portemonnee om het

geld terug te geven. De

dader weet ondertussen

het slachtoffer zo af te 

leiden dat de pinpas onge-

merkt uit de portemonnee

wordt weggenomen. 

Vervolgens haalt de dader

grote bedragen van de 

rekening. Vooral ouderen

worden slachtoffer van

deze babbeltruc. 

Maar het kan ook jongeren

overkomen.

Hoe vergroot ik mijn 
veiligheid tijdens het 
pinnen?

Houd in situaties waarbij u uw pinpas gebruikt de volgende

preventietips in gedachten:

• Scherm bij het intoetsen van uw pincode de toetsen af.

• Laat u niet afleiden. Ook niet als iemand zegt dat u 

bijvoorbeeld een bankbiljet of iets anders liet vallen. 

Denkt u dat het geld toch van u is? Stop dit dan in uw 

jaszak en niet in uw portemonnee.

• Staat iemand te dicht bij u? Vraag voordat u gaat pinnen of

deze persoon een stukje naar achteren gaat. Bent u met

zijn tweeën? Laat dan de tweede persoon zorgen dat er 

afstand blijft.

• Berg uw geld en pinpas in aparte vakjes van uw 

portemonnee op.

• Bent u toch slachtoffer geworden? Blokkeer dan direct 

uw pinpas en doe aangifte bij de politie.

Hoe voorkom ik dat grote bedragen van mijn rekening 
gehaald worden?
Om te voorkomen dat er grote bedragen van uw bank- of giro-

rekening gehaald kunnen worden, is het verstandig om geld

dat niet direct nodig is, van uw lopende rekening over te 

boeken naar een spaarrekening. Als u daarnaast via uw bank

zorgt dat u niet onnodig (veel) ‘rood’ kunt staan op uw lopende

rekening, voorkomt u ook dat anderen grote bedragen van uw

rekening kunnen halen.

Hoe doe ik aangifte van een babbeltruc?
Bel met de algemene meldlijn 0900-8844 als de dader 

verdwenen is en bel met 112 als de dader nog in de buurt is!

Hoe blokkeer ik mijn bankpas of creditcard?
Is uw pinpas of creditcard gestolen? Neem dan direct contact

op met uw bank om de passen te blokkeren. Zo voorkomt u

dat de dader geld kan opnemen met uw pas.

Banken strenger
Sinds 1 januari 2013 hanteren banken strengere regels

rond terugbetalen als u slacht-offer bent van babbeltrucs 

(of phishing). Banken betalen niet of minder snel terug als de

beveiligingscode wordt doorgegeven. Ook blijft gelden dat de

pinpas los van de code moet worden bewaard.
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Click & Collect  ∞  makadobeek.nl/clickcollect
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