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NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN
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BARBECUE, BUFFETTEN,

BELEGDE BROODJES, MAALTIJDEN 

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

Ei ei ei, wat zijn we blij want het is mei.

Freek de Jonge zei ooit: “Als ik maar genoeg woorden gebruik, 
zit de waarheid er vanzelf tussen.” 

Ik heb de naam Freek de Jonge een aantal malen door andere namen
vervangen en de uitspraak werd steeds interessanter. Aan u de keuze
om dit ook eens te proberen. 
Maar…, als het goed is, hebben we op het moment dat u deze editie 
in handen heeft, een terrasje bezocht, zijn spontaan een winkel binnen
gelopen en zijn we tot middernacht op bezoek geweest bij vrienden. 
Zoals ik al zei, ei ei ei, wat zijn we blij…, toch?

Ik ben in elk geval wel blij, want de editie staat bomvol met mooie en
leuke artikelen. Beek is weer schoon, we gaan met Paul Mennens terug
in de tijd, met Roland gaan we een snack to go halen bij het Pieterpoort
Keetje, het langverwachte boek van 100 Caesar is er en nog veel meer
artikelen. Onder het Tussendoortje kunt u kennismaken met BOB. 
Wat BOB betreft; de redactie hoopt dat er zich veel BOB-bers melden. 

Ook feliciteer ik alle gedecoreerden die nu Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau zijn. Het zij u van harte gegund.
Leuke bijkomstigheid: toen ik de namen zag, werden mijn ogen groot.
Was onze Foute Foto Loe genomineerd zonder dat wij dit wisten? 
De heer L.J. Bergers uit Beek? Nope! Schijnbaar heeft onze Loe een
naamgenoot die goed bezig is. Maar wat niet is kan nog altijd komen.

Geniet van het weer, geniet van elkaar en geniet van deze Nuutsbaeker.
Tot volgende maand.

Christy 

Van de Redactie
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Als het aan Thijs van Es ligt, dan draagt hij het 
lijsttrekkerschap van BBB-NDB in 2022 over aan 
Hub Schoenmakers (57), thans wethouder in Beek.

Van Es, eveneens wethouder in het Beekse college, was vier keer
achtereen lijsttrekker voor BBB-NDB.
Thijs van Es ziet in Hub Schoenmakers, die inmiddels 20 jaar 
politiek actief is, waarvan 5 jaar wethouder, zijn logische opvolger.
“Ik ken Hub als een integere, harde werker die zich volledig inzet
voor de belangen van de Beekse burgers.”

Ook Schoenmakers geeft aan dat hij klaar is voor het 
lijsttrekkerschap.

“Ik voel het als een voorrecht om de komende gemeenteraads-
verkiezingen BBB-NDB verder te mogen leiden naar een 
duurzaam groen en (verkeers)veilig Beek waar het goed wonen,
werken en vertoeven is. Op het gebied van onderwijs en jeugd
gaat onze partij zich inzetten om te komen tot één nieuwe 
basisschool voor de kern Beek.”

Op woensdag 24 maart werd de voordracht van de 
kandidaatstelling van Hub Schoenmakers als lijsttrekker van 
BBB-NDB in de Algemene Ledenvergadering unaniem 
aangenomen door de leden.

Nieuwe commissieleden voor BBB-NDB

Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn de heer
Chris Gijzen (24 jaar), mevrouw Monika Blanek (30 jaar)
en de heer Hielke Hoogland (36 jaar) benoemd tot
commissielid voor de lokale politieke partij BBB-NDB.

Chris is geboren en getogen in Beek en volgt 
momenteel een studie journalistiek in Tilburg. Verder 
is Chris werkzaam als militair bij de Nationale Reserve.
In zijn vrije tijd is Chris gitarist bij de Baekerhofkapel
en al vele jaren actief bij Kindervakantiewerk Beek.
Chris gaat namens BBB-NDB plaatsnemen in de 
commissie Bestuurszaken

Monika is geboren in Polen en sinds 2010 verhuisd
naar Nederland. In Polen was ze reeds politiek actief.
Nu is Monika benoemd namens BBB-NDB in de 
commissie Inwonerszaken.
Monika is als vrijwilligster zeer nauw betrokken bij
WOP de Carmel waar zij samen met andere vrijwilligers
de activiteiten coördineert voor bewoners van de
Carmelflats. 
Het WOP organiseert activiteiten voor jong en oud, veel
burendiensten en in de huidige coronatijd worden 
wekelijks maaltijden bereid en rondgebracht in de wijk
voor mensen die het nu extra moeilijk hebben in deze
tijd.

Hielke Hoogland woont met zijn gezin in Neerbeek en
werkt als medewerker klantenservice bij M2 Trading en
heeft vele hobby’s waarvan het gezellig samenzijn met
vrienden een van de belangrijkste is.
Een spontaan leergierig iemand, die zich, net als zijn
nieuwe collega’s voor meer dan 100% gaat inzetten
voor de Beekse gemeenschap.

BBB-NDB wenst Chris, Monika en Hielke veel
succes in hun nieuwe functie en uitdaging. 

Samen Vooruit !

Hub Schoenmakers gaat voor
lijsttrekkerschap BBB-NDB

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
Pinkstervlaai voor € 12,95

We zijn met Pinksteren en Hemelvaart gesloten.
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Lintjesregen in Beek

M.J. Michon-Hautvast uit Genhout

Mevrouw Michon-Hautvast heeft 
jarenlang mantelzorg verleend aan een
inwonende oom. Daarnaast onder-
steunde zij haar buurvrouw en is zij
sinds 1991 mantelzorger van haar buur-
man. Sinds 2013 is zij ook mantelzorg-
verlener voor de broer en zus van haar
buurvrouw. 
Naast haar mantelzorgtaken is mevrouw
Michon sinds 1974 verbonden aan het
kerkelijk zangkoor in Genhout. 
Zij ondersteunt pastoor Van Oss 
rondom de zang bij kerkelijke feesten.
En wanneer er iemand overlijdt, dan 
bezoekt mevrouw de nabestaanden om
de wensen met betrekking tot de dienst
en muzikale omlijsting te vernemen. 
Op die manier draagt zij bij aan een 
onvergetelijk en persoonlijk afscheid. 

Het echtpaar G. van de Kleut en
W.J.S. van de Kleut uit Beek

Mevrouw Van de Kleut- Van den Ham
heeft zich meer dan 20 jaar verdienste-
lijk gemaakt voor Vluchtelingenwerk
Nederland. Zij maakte vluchtelingen op
diverse terreinen wegwijs en hielp bij
het leren van Nederlands, invullen van
formulieren of het inrichten van een
huis. Toen dit werk fysiek te zwaar
werd, begon mevrouw Van de Kleut met
het geven van gastlessen aan basis-
scholen. Op die manier wil zij bij jonge
mensen draagvlak en begrip creëren
voor de situatie van vluchtelingen.
Mevrouw is vanaf 2003 tevens vrijwilliger
bij De Zonnebloem en was van 2004 tot
2013 bestuurslid. Daarnaast is mevrouw
vrijwilliger bij het damescomité van
mannenkoor Beeker Liedertafel. 

Meneer Van de Kleut is sinds 1998 lid
van mannenkoor Beeker Liedertafel,
zowel als zingend lid als secretaris.
Voor concerten is hij verantwoordelijk
voor het opbouwen en afbreken van
podia en tijdens de concerten heeft hij
de rol van spreekstalmeester. 
Hij zet zich tevens in voor de Kelder-
Zoldermarkt in Beek. Vanaf 2010 is de

Zeven bijzondere Beekenaren
benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau
Op maandag 26 april zijn zeven bijzondere Beekenaren benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Alle gedecoreerden werden
thuis door burgemeester Christine van Basten-Boddin verrast met
een bezoek.  

De gedecoreerden zijn:

• Mevrouw M.J. Michon-Hautvast uit Genhout
• Het echtpaar G. van de Kleut en W.J.S. van de Kleut uit Beek
• Mevrouw E.M. Daemen-Koch uit Beek 
• Meneer L.J. Bergers uit Beek
• Meneer J.J.E. Eggen uit Beek
• Meneer F.A. Beelen uit Beek

Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Van Basten: “Het is voor mij een grote eer om deze mensen uit
naam van de Koning te mogen eren en waarderen. Stuk voor stuk Beekenaren
die zich jarenlang op een bijzondere wijze hebben ingezet voor onze gemeen-
schap. Het was ontzettend leuk om ze vandaag thuis te mogen bezoeken in
onze ‘Lintjes-express’. Op die manier hebben we er echt iets feestelijks van
gemaakt!”

VERDIENSTEN GEDECOREERDEN GEMEENTE BEEK 2021

4
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heer Van de Kleut consulent voor de
Nederlandse Vereniging voor een
Vrijwillig Levenseinde. Hij begeleidt
maandelijks spreekuren om informatie
te geven en te helpen bij het invullen
van wilsverklaringen. In de periode
2006 tot en met 2014 heeft hij zijn hulp-
behoevende en dementerende ouders
ondersteund en begeleid. 

Mevrouw E.M. Daemen-Koch 
uit Beek 

Mevrouw Daemen is sinds 1989 
bestuurslid bij diverse majorette-
verenigingen. Van 1989 tot 1998 was zij
bestuurslid van Drumshow- en
Majorettekorps Star Light Elsloo, waar-
na zij de overstap maakte naar
Tamboer, Show en Majorette Korps
Lucia. In 2000 fuseerde deze vereniging
met Drumfanfare Irene. In 2008 begon
zij samen met haar dochter een nieuwe
vereniging: Majoretten & Streetdance
Team Explosion Beek. Hiervan is zij
voorzitter en trainer. 
Sinds 2015 is mevrouw Daemen onder-
steunend lid bij de Majorette commissie
van de Limburgse bond van
Tamboerkorpsen en sinds 2019 is zij
commissielid van de doelgroep Show,
Mars en Percussie van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen. 

Meneer L.J. Bergers uit Beek

Meneer Bergers reist het hele land door
voor de Nederlandse Triathlon Bond
waaraan hij sinds 1998 als official ver-
bonden is. Hij verricht vrijwilligerswerk
bij regionale, nationale en internationale

wedstrijden. Sinds 2011 is hij lid van de
Triathlonraad. 
Sinds 1993 is de heer Bergers official 
bij Atletiekvereniging Caesar Beek. 
Tot 2015 zorgde hij ervoor dat de 
sintelbaan voor een wedstrijd piekfijn in
orde was. 
De heer Bergers is sinds 1993 tevens
official bij de Vereniging
Hardloopvrienden Elsloo. Daarnaast
verricht hij sinds 1990 vrijwilligerswerk
voor het Graetheide comité in Born. 

Meneer J.J.E. Eggen uit Beek

Meneer Eggen is een van de grond-
leggers van het scholierencarnaval in
Beek. Hij is al 13 jaar bestuurslid, 

waarvan drie jaar als voorzitter, van de
Stichting Herdenking Oorlogsslacht-
offers Beek. Hij is de drijvende kracht
achter de organisatie en uitvoering van
de 4 mei herdenking in Beek. 
De heer Eggen is zeer betrokken bij de
educatie over het oorlogsverleden en
de lessen die daaruit getrokken kunnen
worden. Hij geeft gastlessen aan groep
acht van alle basisscholen in Beek en
geeft rondleidingen langs de vele 
oorlogsmonumenten die Beek rijk is.
Daarnaast is de heer Eggen geregeld
gids in het Eyewitness Museum in
Beek. Ook is hij een van de drijvende
krachten geweest in de organisatie van
Beek 75 jaar bevrijding. 
De heer Eggen is bijna 20 jaar lid van de
Baeker Kleppermen. Hij schrijft muziek
en teksten voor de vereniging en 
programmeert alle uitvoeringen.  

Meneer F.A. Beelen uit Beek

Meneer Beelen is sinds 1989 de 
motivator achter buurtvereniging
Molenstraat. 
Hier heeft hij diverse functies bekleed
die allen bijdroegen aan de sociale 
cohesie in de buurt. De heer Beelen
was sinds 1983 als vrijwilliger 
verbonden aan SGL, waar hij 
ondersteuning bood aan mensen met
een beperking. Vanwege zijn eigen 
gezondheid is hij sinds 2015 minder 
actief als vrijwilliger. De heer Beelen is
sinds 1992 tevens lid van het Goals
mannenkoor. Bij dit mannenkoor is hij
een mentor voor nieuwelingen en hielp
hij vaak bij de uitvoering van buiten-
luchtconcerten.

5
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Op zaterdag 27 maart loop ik mee met
Ietje, Karin, Lisanne, Marjo en José. Vijf
dames van ZijActief, afd. Spaubeek. 

Zij hebben zich, samen met zesendertig
andere belangstellenden van bijvoor-
beeld IVN en Scouting ‘de Windroos’
die hun lokaliteit ter beschikking stelde,
opgegeven voor ‘Beek Schoon’, de
jaarlijkse opruiming van zwerfafval in
onze gemeente.

“De gemeente en andere opdrachtgevers
initiëren deze actie”. Onze organisatie,
CNME “De Rollen”, heeft de taak op

zich genomen om in het Limburgse de
daadwerkelijke uitrol te doen. Dat 
betekent, via de gemeentelijke kanalen
mensen werven en zorgen voor de 
benodigde materialen als prikstokken,
veiligheidsvesten en vuilniszakken. Ook
een klein presentje achteraf hoort daar
natuurlijk bij. Vaak doen de vrijwilligers
regelmatig mee, zodat er een intekenlijst
van verleden jaar voorhanden ligt”,
aldus Jacqueline Tilman, coördinator.
Ze geeft tevens aan dat er een app be-
staat “BuitenBeter”. Deze kan gebruikt
worden om overlast van (zwerf)afval bij
de gemeente te melden. 

De datum van de schoonmaakactie
in Beek is afwijkend van de 
landelijke. 

Vanwege de verkiezingen heeft
Beek besloten tot een week uit-
stel. Niettemin gaan er veel op-
ruimers op weg op zeven ver-
schillende locaties. 
Wethouder Thijs van Es is in
Spaubeek van de partij.
Gestoken in een oranje hesje
met grote hoed steekt hij vooraf
de vrijwilligers een hart onder de
riem: “Ik hoop dat u vandaag
niet veel vindt. Een schoon Beek

hebben we hoog in het vaandel. Let op
uzelf en de anderhalve meter corona-
afstand, maar heb het vooral gezellig.
En ga niet rennen als u iets vuils ziet”.
Na deze woorden voegt hij de daad bij
het woord en gaat al opruimend aan 
de slag. 

Zoals gezegd loop ik mee met de 
voornoemde dames. We krijgen als
werkgebied de Burg. Eussenstraat, de
Bongerd en zie daar, mijn eigen straat,
de Dorpstraat. José vertelt dat ze veel
in de omgeving fietst en wandelt en
derhalve belangrijk vindt dat dat in een
schone omgeving gebeurt. Ze heeft 
kinderen en kleinkinderen voor wie het

Beek Schoon; gezellig, nuttig, verbindend        
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nodig is dat ook zij in een schone 
wereld kunnen leven. Ze wijst als voor-
beeld daarbij op haar eigen huis aan de
Eussenstraat, waar op het dak twaalf
zonnepanelen liggen. 

Het is een dag met veel wind en de 
opgeraapte spullen willen soms uit de
groene plastic zakken waaien. 
Al vlug besluiten de dames om het 
handiger te gaan aanpakken, enkele
prikken en anderen houden de zakken
vast. Ik schaam me een beetje dat ik
enkel vragen stel en notities maak, 
terwijl de dames opruimen, maar ja, het
is beregezellig en ieder heeft tenslotte
haar/zijn eigen werk. Ietje, voorzitter
van ZijActief Spaubeek: “Het is belang-
rijk wat we vandaag doen. Alle kleine
beetjes helpen. Nu, in coronatijd, heb-
ben ook wij onze activiteiten op een
laag pitje moeten zetten. De kern-
woorden van onze organisatie zijn, 
ontmoeten, ontplooien en ontspannen.
Dat doen we door van en met te leren.
Bijvoorbeeld door het geven van 
workshops en lezingen, maar ook door
bijeenkomsten met een BBQ of een
kerstviering. Met Beek Schoon 
proberen we ons steentje bij te dragen
aan het maatschappelijk belang”.

En dat is niet aan dovemans oren gezegd.
In de genoemde straten is weinig zwerf-

afval te vinden, waardoor de dames
bijna vechten om iets te mogen en 
kunnen oprapen. Maar alles onder de
noemer, gezellig, nuttig en verbindend.
In de zakken verdwijnen voornamelijk
blikjes en sigarettenpeukjes (de filters).
Verder natuurlijk wat mondkapjes. 
Ze beschouwen het als een uitje in 
coronatijd. Zeker als na gedane arbeid,
op de terugweg naar het Scoutings-
gebouw aan de Schoolstraat, een 
ommetje wordt gemaakt voor een wel-
verdiende kop koffie bij het
Pieterpoortje aan In ’t Broek. 
Ik word getrakteerd op een overheerlijke
cappuccino, waarvoor mijn hartelijke
dank. Via de Markt worden de laatste
meters gemaakt. 

Een dik compliment aan de inwoners
van Spaubeek. Door de opruimers is 
vrij weinig afval op weten te halen, de
zakken zijn vrij leeg en Spaubeek weer
schoon.

Als ik later met Paddy door het dorp
wandel geniet ik. Edoch, op de markt
ontwaar ik bij het standbeeld toch weer
een paar blikjes en dopjes, achtergela-
ten door enkele jongens die ik op de
heenweg al had gespot, staande op de
banken. Misschien toch nog wat te
leren van de dames van ZijActief?
Zeker als amper twintig meter verderop
drie (!) afvalbakken staan.

Roland Willems

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

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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Als de geschiedenis zich herhaalt, dan is
het wel in dat kleine dorpje ergens in het
zuiden van het land. Maar dan in omge-
keerde volgorde. In dat dorpje bleek niet
dat kleine mannetje met die vleugels aan
zijn helm en die dikke met die menhir op
zijn rug de baas. Nee, eerder de krijgs-
man die symbool stond voor een verre-
gaande ambitie: de Romeinse aanvoer-
der en keizer Gaius Julius Caesar, bij
Jupiter. Dat de voetbalclub, nu spelend
op de Haamen deze naam kreeg, mag
dan ook geen wonder heten. Men koes-
tert eenzelfde ambitie, dus niet verwon-
derlijk dat de oprichters in 1920 verko-
zen zich te vereenzelvigen met de
Italiaanse dictator die overwinning na
overwinning op zijn naam zette onder de

noemer: veni, vedi, vici. 
Maar uiteindelijk werd het voor Julius
veni, vedi, foetsie, toen hij door zijn
vrienden van de Senaat om het leven
werd gebracht. Daar eindigt dan ook de
vergelijking. Ons Beekse Caesar heeft in
die 100 jaar weten te overleven en alle
stormen weten te doorstaan.

Het had een fantastisch jaar moeten
worden. Terugdenkend aan die eerste
gedenkwaardige dag in juni 1920 toen in
lokaal ‘Jantje Paes’ de oprichtingsver-
gadering werd gehouden, nadat enkele
Rolduciëns het spelletje voetbal naar
Beek hadden gebracht. Men had een
eeuwfeest voor ogen dat zijn weerga
niet kende. Met die “men” wordt een

twaalftal subcommissies be-
doeld die onder leiding van een
kernteam de basis gingen vor-
men voor alle feestelijkheden.
Het zouden vier dagen feest
gaan worden met een reünie,
feesttent, een toernooi, een jubi-
leumboek en alles wat daar ver-
der bij hoort. Helaas kwam het
niet zo ver. Iets met corona en
zo. Alles ging op slot. Het enige
dat overbleef was hoop op bete-
re tijden, veranderde plannen en
een boek. En dat laatste ligt er
nu.
Tegenover mij zitten Math Hun-
tjens, Paul Cuijpers en Ronald
Diedering, mannen die mij meer
kunnen vertellen over het wel en
wee van vv Caesar, daar zij nauw
betrokken zijn bij het eeuwfeest,
dan wel de samenstelling van
het boek. 

Eerst over de naam Caesar en de aan-
verwante sportverenigingen op sport-
landgoed de Haamen. Er blijken name-
lijk meerdere clubs ooit voor die naam
gekozen te hebben. Feitelijk is het voor
de mannen onbekend, maar vermoede-
lijk is het als volgt gegaan: Caesar hand-
bal en atletiek werden beiden opgericht
na 1940 en werden naast de vv Caesar
ook gebruikers van het sportpark Op de
Kamp. Het kan zijn dat zij de naam
Caesar overnamen, omdat de eerste ge-
bruiker die al had. Overigens is dat niet
vreemd omdat er, in die tijd, in veel dor-
pen sportverenigingen dezelfde naam
hadden. Er was tijdens de periode Op
de Kamp zeker een vorm van samen-
werking. Naast de eigen besturen van
de verenigingen was er ook een over-
koepelend bestuur, met daarin vertegen-
woordigers van alle drie de verenigin-
gen. Herinnerd wordt dat er Op de
Kamp jaarlijks een Olympische dag
werd georganiseerd voor de leden van
de verenigingen samen.
Het doel van het uitbrengen van het
boek, samengesteld door de heren
Huntjens, Smeets, Cuijpers en Lacroix,
heeft tot doel de historie van de club in
perspectief te brengen, wat al een tradi-
tie genoemd kan worden gezien de vele
jubileumboeken die voor gingen en de
daarbij behorende uitstraling en verbin-
ding naar de (oud)leden, familie en om-
geving. Doorbladerend is de geschiede-
nis uiteraard duidelijk aanwezig. De vele
wedstrijdverslagen in de diverse tijdspe-
rioden, aangevuld met persoonlijke
noten van spelers, bestuurders en vol-
gers van Caesar. De eerste ruim acht
decennia van de verhandeling van de

“Bij Jupiter, wat een familiegevoel”  

Op de goede weg, maar...

“Langzaam maar zeker werken wij weer toe naar de verkiezingen van 2022.

Thijs doet op zijn verzoek een stap terug en in de laatste ledenvergadering werd 
ik unaniem gekozen tot de nieuwe
lijsttrekker van BBB-NDB.

De verschillende voorbereidingscommissies 
zijn bemensd en ook krijgen wij er nieuwe jonge en 

enthousiaste leden bij. (Zie foto van links naar rechts: 
Chris Gijzen, Monica Blanec en Hielke Hoogland).
Maar we zijn er nog niet, vandaar mijn oproep aan de 
Beekse burgers.

Als je politiek actief wil zijn bij de grootste partij van Beek
meld je aan via telefoonnummer 06-20813986 en ik ga het
gesprek met je aan over de mogelijkheden die wij bieden.”

Aldus de lijsttrekker van BBB-NDB Hub Schoenmakers 
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eeuweling geven voornamelijk wetens-
waardigheden rondom het eerste elftal,
maar we zien ook verhalen terug over
veteranen, jeugd- en dameselftallen,
een G-elftal en tweede, derde en zelfs
vierde senioren. 

Prominent aanwezig zijn de prachtige
passages en foto’s van overwinningen,
zoals rondom het behaalde landskampi-
oenschap van 1971, de gewonnen be-
kerwedstrijden en het diverse malen ver
komen in dat toernooi (tot zelfs binnen
het betaalde voetbal toe), de periode-
titels en de reis van een verloren veldje
ergens in de buitenwijken van Beek tot
de schitterde faciliteiten van heden. Dat
het zweet en tranen en wellicht ook een
beetje bloed heeft gekost, moge duide-
lijk zijn. Dat het allemaal niet van een
leien dakje is gegaan, bewijzen enkele
opgenomen documenten die verwijzen
naar het afscheiden van leden om een
eigen vv Caesar te beginnen (zodat er
een RK-tak en een Neutrale-tak ont-
stond), een vermeende geld-affaire waar-
door Caesar voor enige tijd werd uitge-
sloten van competitievoetbal en het
sterk teruglopende ledenaantal. Als ab-
solute dieptepunten noemen de mannen
tegenover mij het overlijden van Nico
Derhaag, oud speler, or-
ganisator en jeugdtrainer
die al fietsend door het
Limburgse land door hart-
falen plots het leven liet
enkele dagen voor de be-
kende voetbalweek, het
overlijden van eerste elf-
talspeler Christiaan Geilen
(de week ervoor nog su-
bliem spelend en door
een noodlottig ongeval
om het leven gekomen;
zijn shirt hangt prominent
in de kantine en nooit zal
meer iemand het nummer

8 dragen) en de totale neer-
gang van de club van de hoofd-
klasse naar het vierde niveau. 

Dieptepunten, het bereiken van
de bodem van de gifbeker, kan
ook leiden tot iets moois, het om-
keren van een dieptepunt naar een hoogte-
punt. Inzake de neergang heeft een en
ander geleid tot een streven naar meer her-
kenbaarheid en om meer jeugd uit eigen
dorp en eigen regio te betrekken bij de
club. Daarvoor werd een VOP, Voetbal
Ontwikkelings Plan opgesteld, dat later
werd veranderd in een tweede VOP:
Voetbal Opleidings Plan. Dit heeft uiteinde-
lijk een stevige positie in de tweede klasse
tot gevolg gehad. Ook de herinnering aan
het mooie afscheid van Nico en de saam-
horigheid bij het overlijden van Christiaan
staan in het geheugen gegrift.

Als hoogtepunten noemen de mannen:
de wedstrijd in de Baandert voor acht-
tienduizend (!) toeschouwers (sowieso
trok Caesar altijd veel publiek) voor het
kampioenschap van de afdeling (“Samen
met pa en broer op de fiets naar Sittard”),
de cultuuromslag, gerichtheid op enkel
het eerste elftal naar ontwikkeling en op-
leiding binnen de club en het behaalde

kampioenschap onder
Gerard Hoenen, voorname-
lijk omdat een eigen zoon
meespeelde. Maar boven-
aan bij alle drie staat het fa-
miliegevoel, van toen, maar
ook van heden, een gevoel
dat krachtig aanwezig is en
dat ook zal blijven. 

De droom van vv Caesar
zal blijven. Een droom die
zich vooralsnog richt op
een nieuw jubileum in
2030, wanneer de club
honderdtien jaar zal be-

staan. “We hopen ook dan nog be-
staansrecht te hebben en een gezonde
club te zijn”, klinkt het in zijn algemeen-
heid. Uiteraard sluit ik me graag aan bij
de wensen. 
Als voetballiefhebber heb ik een inkijkje
mogen krijgen in deze club, die een
roemrijk verleden kent. Ik meen daarom
ook niet te veel prijs te geven uit het
boek, maar eenieder aan te moedigen
het boek zelf te lezen en zich te omringen
met de sportieve daden van een kleine
dorpsclub die uitsteeg naar grote hoog-
ten. Persoonlijk heb ik een uitnodiging
voor een mooie regionale bekerstrijd te
pakken, waar ik reeds naar uitkijk.

Wat het jubileumfeest van dit jaar betreft
rest de uitstraling van het jubileumshirt,
een filmpje op de website (en natuurlijk
het boek dat voor twintig euro (excl. ver-
zendkosten) te verkrijgen is bij Sport-
shop Kicks’ en de Readshop in Beek of
te koop is in de kantine of via de eigen
website. In de pen zitten nog diverse ac-
tiviteiten, o.a. een dinershow in Caesar-
sferen, een reünie en een loterij. 
Echter of dit doorgang zal vinden zal de
komende maanden duidelijk worden en
natuurlijk als corona het toelaat. 

Via deze weg willen de geïnterviewden
de vele, vele vrijwilligers, spelers, ouders
en supporters van verleden, heden en
toekomst bedanken die met een warm
clubhart vv Caesar hebben gebracht en
zullen brengen waar het staat: midden in
de Beekse sportieve gemeenschap. 

Roland Willems

”  vv Caesar 100 jaar 

‘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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Beste Beekenaren,

Dank jullie wel voor jullie stem op de VVD tijdens de Tweede 

Kamerverkiezingen van 17 maart jl. Dank is op z’n plaats, want het zijn

bizarre tijden waarin aan de lopende band lastige afwegingen moeten

worden gemaakt tussen volksgezondheid en economie. Deze afwegingen

hebben ook impact op ons sociale leven en we kijken allemaal uit naar 

de dag dat we weer terug kunnen naar het ‘oude normaal’.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen hebben 2351 Beekenaren hun 

stem aan de VVD gegeven. Wij hopen dat uw stem op de VVD landelijk 

ook een stem wordt op de VVD lokaal. Een stem op de Beekse VVD tijdens 

de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

De VVD fractie in Beek wordt momenteel gevormd door Elly Roebroek-Keulers

en Hans Steinhart. De fractieondersteuning is in handen van Bert Lemmens, 

Piet Slangen en Jan Haazen.

We kunnen altijd extra mankracht gebruiken. Beekenaren die met ons mee 

willen denken! 

Ja, …….. eigenlijk over alles wat voor Beek van belang kan zijn, zoals:

• Hoe zou een nieuwe school, inclusief maatschappelijke voorzieningen,

in Beek vorm moeten krijgen?

• Waar kunnen we nog welke woningen bouwen?

• Hoe ziet het Centrum van Beek er in de toekomst uit?

Wilt u met ons meedenken?

Voor informatie, vragen en eventuele ondersteuning van de VVD fractie Beek:

Elly Roebroek-Keulers Hans Steinhart
elly.roebroek@gemeentebeek.nl hans.steinhart@gemeentebeek.nl

BEEK
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Het laatste bericht van onze vereniging
in de Nuutsbaeker dateert uit 2018. In
de tussentijd is erg veel gebeurd. We
nemen je graag in een vogelvlucht mee.

Groots dromen, groots vieren

In 2018 was ons 80-jarige jubileum.
Ondanks dat we een
relatief klein clubje zijn,
wilden we het groots
aanpakken. Een groep-
je leden pakte zich bij
elkaar en vormde een
werkgroep. We hebben
eerst onze dromen op

papier gezet. Met de juiste mentaliteit
konden we alles bereiken. En zo ge-
schiedde, de werkgroep ging aan de
slag door afspraken te maken met ge-
meente, mensen bij de luchtmacht en
bevriende muziekverenigingen. De
werkgroep werkte keihard en de dromen
werden werkelijkheid. Onze muziekver-
eniging kreeg het orkest van de konink-
lijke luchtmacht naar Beek gehaald en
daar hield het niet op. Steeds meer
mensen kwamen op vrijdagavond naar
de repetitie. De tweede droom was na-
melijk om een concert met 80 muzikan-
ten te geven. We hadden al bedacht dat
we het daadwerkelijke getal naar boven
zouden afronden, maar dat bleek niet
nodig. In een vol Asta theater gaven we
een flinke show op een uitgebouwd po-
dium met een extra combo, zanger,
harp, fietsbel, doedelzak en noem maar
op. In iets meer dan een half jaar waren
onze dromen vervuld.

Rust. Of toch niet?

Daarna waren we wel toe aan wat rust,
maar dat lukte niet helemaal. Het regu-
liere programma met de communiemis,
sint-callistusmis, kerstconcert, enzo-
voorts, ging gewoon door. Daarnaast
kregen we de vraag of we de muziek wil-
den voorzien in “Ein doàdgewoon verha-
ol”, een toneelstuk om de bevrijding te
herdenken. Ook dit was weer een hele
ervaring, want de muziekwerken werden
van week tot week aangepast op de ti-
ming van de acteurs. 

Ondertussen wilden we ook aan de ver-
eniging werken. Een aantal leden uit de
werkgroep hadden inmiddels een nieuw
bestuur gevormd. 

Dit werkte eerst van binnen uit aan de
vereniging. Vervolgens werd een werk-
groep opgericht n.a.v. een voorstel om
nieuwe uniformen te maken. Het nieuwe
bestuur heeft gezorgd voor een moder-
ne wind en daar hoorde dan ook een
passend uiterlijk bij. In 2019 werd ook
gestart met een project op de basis-
school. Enkele van onze docenten heb-
ben tijdens tussentijdse opvang les ge-
geven op nieuwe instrumenten. 

Heel even stil

Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur
en maneschijn. In 2020 kon het project
op de basisschool niet worden afgerond
zoals we graag hadden gewild. Ook het
maken van muziek en vele leuke activi-
teiten konden niet doorgaan door het
bekende coronavirus. Stil was het bin-
nen de vereniging echter niet. Al binnen
enkele weken was een nieuwe nieuws-
brief op touw gezet, waren kaartjes rond
gestuurd en een Whatsapp groep aan-
gemaakt. Toen het eenmaal weer kon
zijn we volgens het strikte protocol aan
de slag gegaan met samen muziek
maken. Hoewel we geen idee hadden of
een concert daadwerkelijk zou plaats-
vinden gingen we door. Zelfs in de zo-
mervakantie! Ook samenwerkingen wer-
den weer opgepakt. Zo
hebben we een leuke re-
petitie zondag gehad
met Irene-Lucia. Helaas
kwam het nooit tot een
concert.

Aan het eind van 2020
kwam alles weer tot stil-
stand. Dit keer bleef het
wel even stil. In januari
kwam een deel van de
leden online samen en
werd afgesproken online
repetities te proberen.
Tegelijk samen spelen
kan niet via zoom, maar een voor een
gaat wel. Dat, met goede uitleg van de
dirigent en een leuke quiz, zorgt nog
steeds dat we wel samen bezig blijven
met muziek. Helaas doet maar de helft
mee met deze online repetities, waar-
door we nog steeds niet elke week con-
tact met iederen hebben. Sommigen
hebben niet de juiste apparatuur,
anderen moeten al de hele dag naar een
scherm staren.

Reflectie & veerkracht

Naar aanloop van de alv in 2021 ver-
wachtte iedereen een negatief jaarver-
slag. Er werd juist een positief verhaal
verteld. Natuurlijk konden veel repetities
niet doorgaan net als de wandeltocht,
rommelmarkt en concerten. Toch heb-
ben we ons weer flexibel en creatief op-
gesteld. Zo hebben we verschillende
muziekstukken opgenomen en als film-
pjes op Facebook geplaatst en een
deurmatten actie op touw gezet. 
De financiën vielen natuurlijk tegen,
maar daar komen we wel overheen.

We kijken met veel enthousiasme naar
2021. We kunnen niet wachten om weer
acties op touw te zetten, om samen te
werken met andere verenigingen, om
muziekonderwijs op de basisschool te
regelen, om concerten te geven en
samen te repeteren. Want daar draait
het om; samen muziek maken. En met
onze veerkracht komen we er sterker uit
dan we deze crisis zijn in gegaan. In de
tussentijd blijven we bezig met online re-
petities en blijven we werken aan het
onderhouden van contact met de leden.
Zo heeft een kleine groep kunnen
bijkletsen tijden de acties van
#Beekschoon

Enthousiast over het maken van muziek?
Of je nu gaat beginnen of al veteraan
bent, je bent van harte welkom. Voor
meer informatie ga naar 
www.sint-callistus.nl

Wil je ons op een andere manier helpen?
Van een kleine donatie tot vrijwilliger,
alles is welkom. 
Je kunt contact opnemen 
via 06-83500563 of info@sint-callistus.nl

Muziekkorps St. Callistus Neerbeek
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In het begin van de 20e eeuw waren er al tal van sportver-
enigingen in Beek en Spaubeek, maar wel alleen voor het
mannelijk deel van de bevolking! Men kon kiezen uit hand-
boogschieten, hardlopen, kegelen, paardenrennen, beu-
gelen, turnen, voetbal, krachtsport en wielrennen. In 1944
werd de eerste sportvereniging voor dames opgericht,
handbalvereniging Caesar. 

Wielrijdersclubs waren in de periode 1900-1930 heel po-
pulair. In bijna ieder dorp of stad was een wielrijdersver-
eniging. In de zomermaanden werden talrijke wielerfees-
ten georganiseerd. Tijdens die feesten werden wieler-
verenigingen uit de regio uitgenodigd, evenals de plaatse-
lijke muziekkorpsen. Het feest startte met een optocht van
alle deelnemers naar de feestweide. De fietsen waren
kleurrijk versierd, want een van de (geld)prijzen was voor
de verenging die zich het beste presenteerde. 
Bij de wielerwedstrijden stond niet alleen de snelheid
centraal, maar ook andere vaardigheden op de fiets, zoals

Wielrijdersclub  ‘

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

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    

  

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

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

I www.vivantes.nl  |  T 046 411 35 00
E info@vivantes.nl
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rijden met een brandende pijp, langzaam fietsen,
plankrijden en ringrijden werden beoefend. 
Vaak kwamen ook andere sporten aan bod zoals
hardlopen, paardrijden of zelfs automobielrijden.
Kortom een volksfeest voor het hele dorp of
stad.

‘Beek Vooruit’ en ‘Spaubeek Vooruit’

In Zuid-Limburg waren veel verenigingen die de
naam ‘Vooruit’ gebruikten, bijvoorbeeld
‘Meerssen Vooruit’, ‘Maastricht Vooruit’ en
‘Lemiers Vooruit’. De eerste wielerclub in Beek
koos ook voor deze naam ‘Beek Vooruit’.
In de zomer van 1903 organiseerde ‘Beek
Vooruit’ haar eerste activiteiten. Het betrof niet
alleen wielerwedstrijden, maar ook wedlopen
zonder en met hindernissen, kruiwagenlopen,
lange pijp lopen en springen. Er waren geldprij-
zen en kunstvoorwerpen te winnen. Twee jaar
later organiseerde de Beeker vereniging wed-
strijden voor automobielen, motoren en fietsen. Opvallend
was het grote verschil in geldprijzen tussen de verschillende
categorieën. De prijzen bij de wedstrijd voor de automobielen
waren 300, 200 en 100 francs, bij de motoren 150, 100 en 50
francs en de fietsen 15, 10 en 5 francs (plus in iedere catego-
rie prachtige medailles). 
In 1906 organiseerde ‘Beek Vooruit’ een internationale wieler-
wedstrijd met renners uit België en Nederland. Sigarenmaker
Hub Visschers uit Beek was een van de deelnemers.

In het najaar van 1905 kwam een groep bewoners in Spau-
beek bij elkaar om een wielerclub op te richten. Het was een
initiatief van W. Crombag uit de Hoeve. 
De Spaubeekenaren kwamen snel tot een besluit. De wieler-
club kreeg de naam ‘Spaubeek Vooruit’. In de zomer van 1906
werd het eerste feest georganiseerd: ‘Wedrennen voor land-
bouwpaarden, ringsteken per dogkar, rouletterijden, enz.’ ver-
meldde het affiche. Er waren niet alleen geldprijzen te winnen,
maar ook kunstvoorwerpen.

‘Wielrijdersclub Tempo’

‘Beek Vooruit’ was de eerste wielerclub in Beek. Na de zomer
van 1906 organiseerde die vereniging geen activiteiten meer. 
In 1909 wordt in Beek een nieuwe vereniging opgericht

‘Wielrijdersclub Tempo’. Vorig jaar kwam de Heemkundever-
eniging Beek in het bezit van het originele reglement van deze
vereniging. Het doel van de club was: ‘Het beoefenen der wie-
lersport en het bevorderen der onderlinge vriendschap’.
Bij de oprichtingsvergadering op 26 december 1909 waren de
volgende Beekenaren aanwezig: het bestuur F. Kock, W. Dirix,
E. Bessems, en de leden W. Peters, P.H. Gelissen, J.H. Gijzen,
Jos. Lagro, Herm. Ponse, Nic. Gerrits, H. Heuts, M. Frederiks
en M. Dullens. 
Ieder jaar werd een wielerfeest georganiseerd. Vast onderdeel
was de wegwedstrijd Beek-Sittard-Susteren-Roermond. In
1911 wist Frans Vere uit Beek de wedstrijd bij de nieuwelingen
te winnen.
‘Tempo’ organiseerde jaarlijks, in samenwerking met een
andere Beeker vereniging, een groot volksfeest, zoals in 1910
met Willem Tell uit Geverik en in 1912 met de Beeker
Liedertafel en de harmonie St.-Caecilia. 

We zijn op zoek naar informatie over wielerclubs uit
Beek en Spaubeek. 
Misschien liggen er nog foto’s, affiches of documenten in een
oude schoendoos van oma of opa? Iets gevonden? 
Neem dan contact op met mennens-hamers@ziggo.nl 

Paul Mennens

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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Ergotherapie, meer dan alleen
maar ergonomie
In de vorige editie hebben we ons voorgesteld. De komende
maanden zoomen we in op ons mooie vak. Ergotherapie is 
afgeleid van het woord ‘ergos’,’werk/arbeid’ in het Grieks.
Voorheen heette ergotherapie ‘arbeidstherapie’. 
De kern van ons beroep is het mogelijk maken om optimaal 
te kunnen functioneren en betekenisvolle activiteiten te kunnen
ondernemen, ondanks een beperking. 

Ergonomie is een belangrijke basis van waaruit wij werken.
Als je het daarover hebt, dan denk je wellicht als eerste aan
‘ergonomisch werken’. Het ergonomisch inrichten van je werk-
plek. Met het toepassen van ergonomie wil je zo efficiënt, met
de minste belasting en veilig mogelijk je activiteit uitvoeren.
Als mensen werken zijn ze vele uren vaak in dezelfde houding
of met dezelfde (zware) belasting bezig. Om klachten te voor-
komen pas je ergonomie toe. Maar dit kun je natuurlijk ook in
jouw dagelijks handelen thuis uitvoeren. 

Thuiswerken
Nu veel mensen die
beeldschermwerk 
verrichten sinds de
coronapandemie
thuis moeten werken,
is er veel aandacht
voor ergonomie 
gekomen. 
Want 40 uur aan de
keukentafel achter
een laptop werken, met wellicht nog een stressfactor van
kinderen met thuisonderwijs, zijn geen ideale omstandigheden.
Bij deze enkele tips:
- Begin met een goede basishouding: gebruik een computer,

of een laptop met een laptopstandaard/beeldscherm/
los toetsenbord

- Check de hoogte van je tafel en je stoel; je knieën en elle-
bogen moeten een hoek van 90 graden aan kunnen houden.

- Ga regelmatig staan of lopen om je houding af te wisselen.
Een telefoontje of overleg kan wellicht ook staand/lopend.
Ga minimaal 1x per uur even weg van je werkplek, 
bijvoorbeeld om iets te pakken in een andere ruimte.

- Ga wandelen in je werkpauze en sport regelmatig ’s avonds
om je belastbaarheid op peil te houden en eventuele stress
te verwerken.

- Schakel een professional in als je mentale of fysieke klachten
hebt en je niet weet hoe je het moet aanpakken. 
Als ergotherapeuten kunnen we bij je thuis komen. 

Ergonomie voor iedereen
Bij je dagelijkse activiteiten kun je natuurlijk ook letten op 
ergonomie: b.v. ga door je knieën als je iets zwaars moet tillen,
gebruik een trapje als je boven schouderhoogte iets wilt doen.
Of verdeel het gewicht over 2 armen als je iets wilt dragen. 
Zo zijn er veel momenten om even na te denken voordat je
start met een activiteit waar je vaak klachten bij ontwikkelt.
Bedenk: ‘hoe kan ik dit anders doen’? 
Heel vaak geven wij ergotherapeuten tips waarvan mensen
daarna zeggen: ‘och ja, zo simpel en zo een verschil’. 
Bel ons gerust, we staan voor jullie klaar.

Tot de volgende keer!

Emmie Voncken & Sanne Timmermans
Medisch Centrum Beek  I Doctor Beckersstraat 7H  I 6191 DA Beek
Tel. 046 - 2021314  I Email: info@ergo-sittard.nl  I www.ergobeek.nl

IVN Spau-Beek

Dringend op zoek naar sponsoren
voor een Tiny Forest BMV
Basisschool Spaubeek

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter
grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een 
prettige plek voor vlinders, vogels, insecten en kleine 
zoogdieren, maar ook voor onze kinderen. 
Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse 
natuur. Ook buurtbewoners ontmoeten elkaar op een 
prettige en gezonde plek.

Het doel van het Tiny Forest is om de kinderen van de 
basisschool direct in contact te brengen met de natuur,
door de kinderen de natuur te laten “beleven". 
Om dit te bereiken zijn de kinderen van de basisschool 
al vroegtijdig betrokken bij de planvorming, zal er een 
buitenlokaal worden ingericht, zullen de kinderen het 
Tiny Forest zelf gaan aanplanten op 3 nov. 2021 en wordt 
er een lespakket ontwikkeld door natuurgidsen in opleiding,
wat in de toekomst door de basisschool in samenwerking
met het IVN gebruikt gaat worden.

Wil jij een of meer bomen sponsoren?

Dat kan door € 25,- per boom over te maken naar
Bankrekeningnummer NL97RABO 0146550080, 
t.n.v. IVN Afdeling Spau-Beek onder vermelding van het
“aantal bomen” en “Tiny Forest Sponsoractie”
Wij zullen dan zorgen voor een label met je naam.

Leon Heemels
Voorzitter IVN Spau-Beek
e-mail: leon.heemels@gmail.com
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Op 25 en 26 juni 2022 zal er een groot 
evenement plaatsvinden op het

sportlandgoed de Haamen in Beek:

Stappen voor Kanker
Deze 24 uurs- wandeling  zal in estafette vorm gelopen worden door
verschillende teams. In deze 24 uur zullen er diverse activiteiten
plaatsvinden van entertainment door optredens van artiesten, spellen
voor de kinderen en een moment van bezinning.

Tegen de klok van 22.30 uur zal er een gedenk-en herdenkingsronde
zijn voor iedereen wiens leven beinvloed is geworden door kanker.
Van mensen die vechten tegen kanker en voor mensen die door 
kanker niet meer onder ons zijn, daarnaast willen wij ook in deze
ronde alle overleden mensen herdenken die de strijd tegen Corona
hebben verloren.

In de vorm van Beek geeft licht willen wij en Senioren Belang Beek de
mensen een hart onder de riem steken door gezamenlijk duizenden
lampjes te laten branden waardoor Beek verwarmd wordt door het
licht. 

Schrijf je nu in, vorm een team en bedenk een leuke actie zodat er
meer onderzoek komt naar kanker. Ga samen met ons voor meer 
onderzoeken tegen kanker. Alle gelden en giften gaan rechtstreeks
naar de Natural Killercels van Kankeronderzoekfonds Limburg. 

De kosten bedragen € 10.00 per loper inclusief één lampion met 
verlichting.
Wil je alleen een lampion doneren dan kan dat: kosten € 7.50 p.st.

Inschrijven kan via de onderstaande link of via facebook en bij de 
organisatie www.samensterktegenkanker.nl

Beek geeft licht

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!

Evenementenrooster 
2021

Cultuurvaccinatie voor
Beek in het vooruitzicht!

De Culturele Werkgroep Beek (CWB) bereidt
een aantal mooie activiteiten voor. 

Juni: De jaarlijkse amateurkunstexpositie. 
Deze vindt vanwege Covid-19 niet traditiegetrouw in
het gemeentehuis plaats, maar wordt een raam-
expositie. Daarover volgt binnenkort meer informatie! 

Augustus:  Straattheaterfestival ProCult. 
Hiervoor zijn twee grootse straatshows 
gecontracteerd. Hopelijk kunnen we aan het eind van
de zomer samen genieten van de hilarische acts
‘Resto la Table’ en ‘Banan’O’Rama’.

November: Week van respect. 
Samen met NJOY nodigt de CWB weer alle scholen
uit om met tekeningen en gedichten creatief uiting te
geven aan het thema. 

Januari (2022): Dag van de poëzie. 
De mooiste gedichten gemaakt door Beekenaren
worden op ludieke wijze gepresenteerd aan het 
publiek. Afgelopen jaar was de kussen-actie zeer 
geslaagd te noemen; komend jaar zal dit initiatief nog
‘dichter’ bij de Beekse burger worden gebracht.

Nieuw project: Sint-Martinuskerkhof. 
Samen met de Heemkundevereniging wordt gezocht
naar een mogelijkheid om de historische waarde van
het prachtige oude kerkhof te benadrukken. 
De begraafplaats is als een geschiedenisboek van
ons dorp, waarbij de mooie gebeitelde grafstenen nu
nog losse pagina’s vormen. Het project wil de levens-
verhalen van de Beekenaren van toen bundelen en
de verbinding leggen naar het Beek van nu.  

Hou onze site op FACEBOOK in de gaten
voor activiteiten!
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Je zult maar een bedrijf of onderneming
hebben in deze tijd van de coronacrisis.
Het is niet gemakkelijk je hoofd boven
water te houden. Wat is er dan nog over
van je dromen en je verwachtingen? Wat
heb je gedaan om je toko-tje overeind te
houden? Het verhaal deze keer gaat niet
zozeer over het overeind houden van
een zaak, maar meer over het starten en
focussen op mogelijkheden in plaats
van denken in onmogelijkheden.

Ik werd op hen opmerkzaam gemaakt
toen een buurtbewoonster een klein
tekstje met foto plaatste op Facebook in
de trant van: “zojuist een heerlijke hot-
dog gehaald bij het nieuwe keetje bij de

sauna”. Er was blijkbaar iets nieuw in de
buurt waar je wat te eten kon krijgen. En
dat in Spaubeek waar vroeger ooit elf
cafés waren, maar nu, naast de drie
fritures, eigenlijk weinig op dat gebied te
doen valt. Op nog geen vijf minuten
lopen van huis. 
En natuurlijk, ik loop regelmatig met
Paddy via het Spaubeekerbos naar het
plateau van Schimmert en de keet (toen
nog niet opgeknapt) was me al opgeval-
len. Ik kon niet bevroeden dat er een
nieuwe uitspanning in gevestigd zou
worden. Pieterpoort  Keetje heet het en
natuurlijk is de link met het vlakbij gele-
gen Pieterpad zo gelegd. Een afspraak
met de uitbaters was zo gemaakt.

Om me op het interview voor te be-
reiden kroop ik achter de computer
om uit te komen bij een Facebooksite
en eigen website. Het keetje is voor-
namelijk open tussen 10.00 en 17.00
uur, vaak in het weekend, maar ook,
als de weersomstandigheden het
toelaten, doordeweeks. 
Het bestaat nu sinds december ver-
leden jaar en is gelegen in de wei
naast de voormalige sauna aan de
rand van het bos richting de zand-
groeve (Op ’t Broek). De menukaart
bestaat uit enkele zoete en hartige
gerechten uit eigen keuken, naast
koffie en thee, chocomel en fris. De
entourage bestaat uit een weiland,
een overspanning om droog te kun-
nen zitten en wat fietsenrekken.
Genoeg voor een eerste start. 

Maar, lieve mensen, wát voor een
start. Op de eerste mooie zonnige
dag van het jaar organiseerde men
een wandeling, een “Pratsjwande-
ling”, door de omgeving en was het
een komen en gaan van wandelaars

en fietsers. De ondertitel van hun site is:
Foodtruck to go, maar het is goed toe-
ven aldaar. 
De uitbaters, Lydia Köppen en Tygo
Vranken, lijken een succesformule in
handen te hebben.

Lydia en Tygo zijn een jong stel, afkom-
stig uit Spaubeek. Lydia is de dochter
van de eigenaren van de voormalige
sauna. Uiteraard kennen ze elkaar al
vanaf hun jeugd (het Graaf Huyn-
college), al is de vonk pas echt overge-
slagen toen ze lid waren van dezelfde
sportschool. Dat ze beiden de horeca in
hun bloed hebben, speelt ook een be-
langrijke rol. En natuurlijk ook het net-
werk dat ze kunnen aanboren. 
Ze studeren beiden nog, de een op de
middelbare hotelschool in Eindhoven en
de ander op Avans te ’s-Hertogenbosch
(Hbo ondernemerschap & retailmanage-
ment). Pa en ma Köppen werken hard
aan het opbouwen en inrichten van de
voormalige watertoren in Schimmert
(de Reusch) en zijn ook projectontwik-
kelaars geweest van de Termen in Born
en het Gulperbierhuis in, uiteraard,
Gulpen. Een schat aan ervaring dus, zo
aan te boren door dit jonge stel. Ze
woonden samen in Eindhoven en het
ging prima tot corona kwam.

Corona heeft de zaak, hun studie, letter-
lijk en figuurlijk op slot gedaan, al blijven
ze wel nog steeds colleges volgen.
Lydia en Tygo zijn mensen van de prak-
tijk en niet zo van het in de boeken zit-
ten. Ze hadden reeds een eigen bedrijf:
Iventy (zie: www.inventy.nl) met zo’n
dertig medewerkers toen alles letterlijk
en figuurlijk dicht moest. Weg droom.

Maar Lydia en Tygo gingen niet bij de
pakken neer zitten. Ze weigeren te den-

Een jong stel in coronatijd: Het Pieterpoort Keetje

Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

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

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl
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ken in onmogelijkheden, maar in uitda-
gingen. De pap en mam van zowel Lydia
als Tygo zijn sparringpartners in dezen
en (de ouders van Lydia) nu ook busi-
nesspartner. En zo ontstond het idee om
low-budget iets neer te gaan zetten
dichtbij huis (een weiland in Spaubeek in
dit geval). De sauna, die al twee jaar te
koop stond, werd snel uit de verkoop
gehaald en ze namen hun intrek in het
bijbehorende appartement. Dat de wens
om een hondje, een Labradoodle ge-
naamd Harvey, te nemen en de daarbij
behorende mindere ruimte in Eindhoven
zich daarvoor niet leende, heeft ook een
grote duit in het zakje gedaan. Ook het
feit dat zij net buiten alle landelijke coro-
naregelingen vielen geven beide aan als
een stap in deze genomen richting. 

Een sprong in het diepe, wetende dat er
een vangnet is, heeft alles in een stroom-
versnelling gebracht. Een oude bouwkeet
werd gevonden, door de pa van Tygo (en
de hulp van de buurman) opgeknapt, van
inrichting voorzien en hup: gaan met die
banaan. En na amper drie maanden staat
er een gelegenheid die zijn weerga niet
kent. De bezoekersaantallen zijn boven
verwachting en hun Facebook tekt al
bijna vijftienhonderd volgers. 
Wat is hun succesformule, hun unique
sellingpoint? Op de eerste plaats na-
tuurlijk een wereldplek aan de rand van
een bos waar veel wandelaars en fiet-
sers komen. Een ideale plek om even uit
rusten en de inwendige mens te verster-
ken. Ten tweede het bereiden van verse
producten in de eigen keuken (in de
voormalige sauna was reeds een hore-
cakeuken voorhanden). 
Woorden die daarbij bovenaan staan
zijn: voedzaam en vers, met geen of zo
weinig mogelijk suikers en kleurstoffen.
Lydia, bijgestaan door haar moeder en
schoonmoeder, bedenkt wekelijks een
aantrekkelijk assortiment aan “food” dat
zich onderscheid van andere food

trucks. Bij hen geen tomatensoepje of
broodje gezond, maar zaken die je niet
snel verwacht: pastinaaksoep of rode
linzen. Het blijft dus altijd aantrekkelijk
en uitdagend, waarbij ook duurzaam-
heid een bijzondere nadruk heeft: niets
weggooien, maar gebruik maken van én
creatief omgaan met wat je hebt. Als
derde noemen ze hun kleinschaligheid
(al willen ze best uitbreiden met een gro-
ter terras, een horecauitspanning, een
eigen parkeerplaats) en hun aandacht
voor hun gasten. Je zult daarom nooit
tevergeefs naar het keetje komen als je
verlegen zit om een praatje. Ook de vro-
lijke viervoeter wordt niet vergeten in de
vorm van een “Woefeltje” (Paddy toch
eens laten genieten). En dat alles in een
sfeer van Ibiza (waarbij ze de strandtent
“Tulum” in Noordwijk als inspiratiebron
noemen) en loungen en chillen voorop
staan. Met dat laatste willen ze ook een
beroep doen op hun leeftijdsgenoten
om te komen genieten (uitdrukkelijk
geen party in de nacht, maar gewoon
gezellig bijeen…). 

Als laatste brengt Lydia haar “weekly spe-
cials” naar voren. In principe weet je dus
nooit wat er op de menukaart staat. Je
zult je dus moeten laten verrassen of hun
social media in de gaten moeten houden.
Tygo zet zich in om de online community
van het Pieterpoortje uit te breiden, tot op
heden met veel succes. En daarin zijn ze
dus zeer onderscheidend; het wauw-
effect als je de poort uitloopt en je je
bedenkt dat je vlug weer eens langs moet
komen met je familie en/of je beste vriend
en vriendin in je kielzog.
Al pratende bruist het van de ideeën en
uitdagingen; het inrichten van vakantie-
woningen, een eigen Limburgs bakhoes
voor bijvoorbeeld brood en pizza’s, het
verwerken van producten van lokale
boeren, maar ook het uitzetten van wan-
delingen en moutainbikeroutes, Paas-
activiteit (voor kinderen), BBQ, e.d. 

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

Ze volgen een groeimodel: lekker begin-
nen, lekker je ding doen en gaandeweg
uitbreiden naar de mogelijkheden die
zich aandienen. 
Hun uiteindelijk droom (in plaats van óf
in combinatie met) is het openen van
een eigen trouwlocatie en het plannen
en organiseren van huwelijken (ondanks
hun zeer jonge leeftijd is er door het
lopen van diverse stages op diverse
plekken nu reeds voldoende expertise in
huis).

Wat mij het meeste aanspreekt aan
Lydia en Tygo is hun drive en ambitie om
er iets van te maken. In deze coronatijd
zie en hoor ik heel veel van hun leeftijds-
genoten die depressief zijn omdat ze
niets kunnen en mogen en de verant-
woordelijkheid elders neerleggen. Zo
niet Lydia en Tygo, ze gaan ervoor en
laten zich door niets weerhouden. Ze
zijn wat mij betreft een rolmodel voor de
jongeren van deze tijd. En laat ik hier
dan nu hun leeftijd eens noemen, ik
stond ervan versteld, Lydia is net twintig
en Tygo eenentwintig. Wat een inspire-
rende mensen, wat een voorbeeld en
wat een hoop voor de toekomst. Voor
mij is dat het ware wauw-gevoel.

Zie ook de website 
https://www.pieterpoort.com/ en
Facebooksite
https://www.facebook.com/pieterpoortkeetje 

Roland Willems
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‘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

IVN Spau-Beek

Op 30 mei is een lezing
bij IVN Spau-Beek over
genezen met kruiden

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

In het MFC worden de Corona-regels gehanteerd.

Verplicht inschrijven, max. 30 personen, 
mondkapje bij binnenkomst en vertrek, 1,5 m enz. 

Aanmelden via Pdriessen7@gmail.com

Waar : MFC, Musschenberg 101, 
6176 BE Spaubeek.

Datum : 30 mei 2021
Tijd : 10.00 - 12.00 uur
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Huizen in de ziel

Als kleine jongen hoorde ik op de
radio eens een reportage die ging
over de menselijke ziel. Bestond die
überhaupt wel en waar moest die dan
wel zitten? Men ging er van uit dat in
ieder lichaam een fysieke aanwijsbaar-
heid moest zijn. Uit metingen was 
immers gebleken dat er een wezenlijk
verschil zat tussen het gewicht van
een mens net vóór en net ná zijn
overlijden. Het zou gaan om zo’n 
eenentwintig gram. Meteen na een
overlijden zou deze ziel het lichaam
verlaten, niet zijnde de laatste 
ademzucht.

Onderzoek naar de oorsprong van de
menselijke ziel is van alle tijd. Al in
het verre verleden zijn onderzoekers
aan de slag geweest om een verklaring
te vinden van het stoffelijke, de fysieke
ziel van ons lichaam en de geestelijke.

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

De Griekse filosofen Aristoteles en Plato
spraken zelfs over drie zielen: de vege-
tatieve (voeden en voortplanten; alleen
bij planten), de sensitieve (voelen, be-
wegen en waarnemen; dieren) en de ra-
tionele (het hogere denkwerk; enkel bij
mensen). Zij dachten dat de ziel in het
hart, de motor van de mens, moest hui-
zen. Leonardo da Vinci vond een aanwij-
zing in een boek dat aangaf dat de ziel
boven in de ruggengraat moest zitten.
Dat was bij olifanten de meest kwetsba-
re plek. René Descartes dacht daar in de
zeventiende eeuw anders over. Hij haal-
de bij de slager kadavers van koeien en
varkens en dan voornamelijk hun kop-
pen en ontleedde deze in zijn woning
aan de Kalverstraat. Hij gaf de pijnap-
pelklier aan als woonplaats van de ziel
(*). Het zoeken ging ook in latere eeu-
wen verder en zal beslist nog verder
gaan, maar echt bewijs is nog steeds
niet geleverd. 

Deze beschouwing over de ziel
heeft mij op een filosofische 
gedachtesprong gezet om eens te
overdenken of een stad, dorp ook
een ziel kan hebben. Ik ben, net
als de wetenschappers hierboven
beschreven, op zoek gegaan naar
een plek in Beek waar je in eerste
instantie een ziel zou verwachten.
In onze parlementaire democratie
zou je de gemeenteraad als het
meest in het oog springende en
hoogste orgaan kunnen aandui-
den. Zij vertegenwoordigen im-
mers de burgers die hen gekozen
hebben en hebben als primaire taak de
“machthebbers” te controleren. Of is het
toch het college van burgemeester en
wethouders, dat uitvoering dient te
geven aan de voorstellen en geaccor-
deerde stukken van die raad? Of is ‘t 
het ambtelijke apparaat dat achter de
schermen het vele werk verzet, waar
raad en college op varen? Is ‘t het ge-
meentehuis, als plaats van samenkomst
met een open deur voor al haar burgers? 
Is Beek enkel een verzamelnaam van
dorpskernen en ligt de ziel verborgen in
een ieder van die kernen? Wáár is dan
die ziel van Kelmond, Neerbeek,
Spaubeek, Beek centrum, Genhout en
Geverik? Wát is dan die ziel van

Kelmond, Neerbeek, Spaubeek, Beek
centrum, Genhout en Geverik?

Vragen, vragen en nog eens vragen? De
vraag stellen is de vraag beantwoorden.
Beschouwend vanuit het uitgangspunt
en de titel van deze columns kan het
antwoord dus niet anders zijn dan dat
Beek gewoon ontzettend mooi in zijn 
(of haar) ziel is. Soms zit dat in de 
natuur op een stralende lentedag in de
zon, wandelend langs bloeiende fruit-
bomen, luisterend naar een roodborstje
of in de winter kijkend naar een beekdal
over een wit, pas besneeuwd veld waar-
in de sporen van een vos duidelijk zicht-
baar zijn. Soms zit dat in onze medebe-
woners, onze buurtbewoners, die je
vriendelijk toeknikken, een voorbeeld
zijn van onze participatiemaatschappij
en zich hulpvaardig jegens een ander
tonen of mensen die de geschiedenis en
het buurt- en verenigingsgebeuren be-
langeloos levend houden. 

In die zin is een ziel iets onaantast-
baars, iets dat je enkel maar kunt 
voelen, kunt ervaren, echter niet kunt
aanraken. Je kunt er dichtbij in de buurt
komen, er onderdeel van uitmaken, 
zonder het te kunnen duiden. De ziel
van ons Beek ligt niet in één ding of
één persoon, maar in de samenhang en
dat bepaalt de grootsheid ervan. 
Het is onze taak die ziel groots en 
levendig te houden en door te geven
aan onze kinderen, de eigenaren van 
de toekomst. 

(*) bron: Historie, nr 2-2021, blz. 64

Roland Willems
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In het jaar 2020 bestond Canta Libre 30 jaar en we hadden
onze plannen klaarliggen om dit op gepaste wijze te vieren.
Optredens in Maastricht en Arcen en voor de buurtvereniging
Geverik stonden reeds op onze planner genoteerd.

Huldiging van enkele koorleden die vanaf de oprichting hun
steentje bijgedragen hebben en huldiging van koorleden die
een andere mijlpaal hadden bereikt binnen onze hechte vereni-
ging. Dit alles zou gaan plaatsvinden tijdens een feestavond in
september 2020. 

Hoe anders zou het uitpakken. Het coronavirus, dat eerst ver
weg leek, kwam steeds dichterbij en sloeg ook in Limburg toe.
De landelijke richtlijnen moesten wel opgevolgd worden, wil-
den we dit zo snel mogelijk achter de rug hebben.

De repetities werden per 18 maart 2020 gestopt daar zingen in
groepsverband te hoge risico’s met zich meebracht. Geen re-
petities, geen uitvoeringen, geen jubileum, geen festiviteiten.
Alles lag stil. Ons gezellig samenzijn op de woensdagavond
werd een groot gemis. De geplande repertoire-uitbreiding en
opnames van de jubileum CD kwam ook te vervallen.

Dit alles heeft een enorme impact gehad op ons koor. 
We realiseren ons dat we niet de enige vereniging zijn die ge-
raakt is. We mogen blij zijn dat niemand van ons getroffen is
door dit nieuwe virus. 
Niet in de laatste plaats omdat we ons goed aan de regels

hebben gehouden want we behoren allen tot de diverse risico-
groepen.

Er is wel hoop aan het einde van de tunnel. Ruim een jaar later
hopen we dat al onze leden in juli 2021 zijn gevaccineerd en
dat we onze Canta Libre activiteiten vanaf 1 september weer
kunnen hervatten. Mits de algemene richtlijnen dit toelaten.
Hoop doet leven (en zingen).

Langs deze weg willen we iedereen, onze zangers en zangeres-
sen in het bijzonder, heel veel geluk en gezondheid toewensen. 

We hopen elkaar weer spoedig te mogen ontmoeten.

Bestuur en dirigent,
Canta Libre Geverik

Canta Libre in coronatijd
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  Wie  kent  Wie Aflevering 172

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto?

Reacties kunt u sturen naar de redactie van de Nuutsbaeker.

E-mail naar: nuutsbaeker@gmail.com

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

Zowel Jean Wouters, Jan Jacobs als mevrouw M. Schoonbrood konden ons
verder helpen.
Huwelijk van Jan Bovens en Maria Wouters, d.d. 5 november 1937 te Beek.

Zittend vlnr: Johannes Hubertus Bovens en Maria Catharina Kuijpers
(ouders van de bruidegom) Maria Cornelia Philomena
Gelissen en Andries Wouters (ouders van de bruid)

2de rij staand vlnr: Frans Bovens (broer bruidegom) Susca Wouters-Mijers
(schoonzus) An Bos-Bovens en ?? (zus en zwager bruidegom), het bruidspaar Jan en Maria, 
Jacques Wouters (broer bruid) Fien  Wouters (zus bruid) en ??

Bovenste rij: Pierre Wouters (broer bruid), Tien Wouters (zus bruid) en Harie Cox (zwager)

Wie kent wie april 2021
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Oplossing van de april editie:
Wat mist is het middelste rood/wit verkeersbord. 

Correcte inzenders: 

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

Marianne Schwachöfer, Wim Kempener, Marion Kitzen, Lieve Smeets,
Harrie Huveneers, Jos Meens, Hub Schrouff, Harrie Verboort, Annelies de Wit,

Mery Kengen en Jolande Busio. 

Bovenstaand wederom een foto.
Wat klopt niet aan deze foto?  (En nee, het is niet de gele graafmachine!) 

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. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en ?/5de 
2. Ingalls: Caroline, Mary, Laura, Carrie, Grace en ?/6de 
3. Aramis, Athos, Porthos en ?/9de  

4. Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee en ?/1ste  
5. De Dalton neven: Joe, William, Jack en ?/5de  
6. Hadders, van de Zilver,  Kersseboom en ?/2de 
7. Spock, McCoy, Scotty, Sulu, Chekov, Uhura en ?/3de  

8. Doc, Happy, Grumpy, Sleepy, Doopey, Sneezy en ?/5de 
9. The good, the bad and the ?/3de   
10. Freddie Mercury, Roger Taylor, John Deacon en ?/7de   
11. Knutsel- Luilak- Mopper- Bril- Potige- en Grote ?/3de 
12. Horen, zien en ?/2de

13. Harpo, Chico, Groucho, Gummo en Zeppo ?/3de  
14. van Aragon, Boleyn, Seymour, van Kleef, Howard en ?/2de 
15. De drie tenoren: Pavarotti, Domingo en ?/7de 
16. Agnetha, Björn, Benny en ?/8ste  
17. Gomez, Morticia, Fester, Pugsley en Wednesday ?/6de    
18. Wierook, goud en ?/5de   
19. Liesl, Friedrich, Louisa, Kurt, Brigitta, Marta en ?/5de  
20. Lente, zomer, herfst en ?/4de  
21. De nichtjes van Katrien Duck: Lizzy, Juultje en ?/6de      
22. Originele Jackson 5: Jackie, Tito, Michael, Marlon en

?/8ste  

23. Bosley, Kelly, Sabrina, Jill, Juli, Tiffany en ?/2de 
24. Cocktail Trio: Ad van de Gein, Carel Alberts en ?/7de             
25. Originele K3: Karen, Kristel en ?/7de    

26. Amalia, Alexia en ?/5de 
27. Crosby, Stills, Nash & ?/2de   
28. Johnnie, Kees, Ma, Henkie en Toet horen bij ?/6de  
29. Fred, Wilma en Pebbles, Barney, Betty en ?/6de  

30. Duimelot, Likkepot, Ringeling, Kleine Ding en
?/6de    

31. Cordelia, Wesley, Gunn, Fred, Lorne en ?/4de 

32. De 4 P’s van Charmed: Prue, Piper, Phoebe en
?/5de   

33. Sean C. George L. Roger M. Timothy D. Pierce B. en
?/5de 

34. Brazilië, Italië, Spanje, Duitsland en ?/4de      

35. Jack Dawson en Rose DeWitt Bukater horen bij de
?/6de 

36. Hildebrandt Brom,  Aernout Koffij,  Bertram
Bierenbroodspot en ?/7de                   

37. Balthasar, Caspar en ?/4de    
38. Riem en Ruud de Wolff, oftewel de ?/9de 
39. Ringo Star, Paul McCartney, George Harrison en

?/10de   
40. Willem III, Emma, Wilhelmina, Juliana, ?/4de  
41. C. Eccleston, D. Tennant, M. Smith en ?/8ste  
42. Robin, de baron, de plaaggeest, Bassie en ?/7de  
43. Jan, Piet, Joris en ?/6de 
44. Willempie, meneer de Bok, Ome Joop horen bij

?/12de  
45. Pa, Adam, Hoss en Little Joe ?/10de   

46. Horen, proeven, ruiken, voelen en ?/4de  
47. Rene, Edith, Flick, Gruber en LeClerc

horen bij ?/8ste   
48. Enterprise, Columbia, Challenger,

Discovery, Atlantis en ?/7de 
49. Splinter, Michelangelo, Leonardo, Raphael

en ?/5de  
50. Jansen & Jansen, Kapitein Haddock,

Bobbie en ?/5de 
51. Oduba, McFadden, Dooley, Fletcher en

?/5de 

52. Ludo, Maxime, Nina, Nick, Stefano  ?/5de  
53. Lambik, tante Sidonia, Jerommeke en

?/12de  
54. Stoof, Jung, Tol, Visser en ?/9de     

55. The Andrew Sisters: LaVerne, Maxene en
?/1ste 

56. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en
?/11de 

57. De grote 3: Hermans, Kan en ?/7de  
58. Tien, boer, dame, koning en ? /3de   
59. Hofplein, Blaak, Coolsingel, Leidschestraat

en ?/12de  
60. Johnson, Nixon, Ford, Carter en ?/5de 
61. Linda, Roos en ?/6de     
62. Little Women: Jo, Meg, Amy en Beth ?/5de 
63. Emerson, Lake & ?/5de  

TUSSENDOORTJE
Oplossing april: 

We are leaving together but still it’s farewell and maybe we will come back to earth who can tell.
The Final Countdown van Europe.  

Vul de gevraagde letter van elk antwoord in en stuur de zin die u krijgt naar Nuutsbaeker@gmail.com
In december trekken we uit alle goede oplossingen 1 winnaar en deze krijgt een leuk presentje. 

Thema: Logisch aanvullen.   
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?

Wie heeft een interessant 
verhaal? 
Zijn wij op zoek naar u? 

Vanuit de Nuutsbaeker zijn we altijd
op zoek naar bijzondere verhalen.
Deze verhalen kunnen over van
alles en nog wat gaan 
(uiteraard gerelateerd aan Beek):

• uw mooie woning, uw bijzondere tuin
• uw schooltijd, herinneringen aan juf

of meester
• uw bijzonder beroep 
• een historische herinnering van u, uw

familie of vrienden, bekenden 
• een aparte hobby
• een dierenvriend
• enz., enz., enz......

Bent u een BOB(ber) en wilt u uw 
verhaal delen, schroom dan niet contact
op te nemen met de Nuutsbaeker via:
nuutsbaeker@gmail.com 

Namens de redactie: 
Lara, Sylvie, Truus, Loe, Paul, Peter,
Roland en Christy

BOB: Bijzondere Ontmoetingen Beek
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Dat betekent dat de gekleurde paaltjes-

routes het komende jaar vervangen gaan

worden voor nieuwe knooppunten, die

aansluiten op het reeds bestaande 

knooppunten-netwerk van Echt-Susteren,

de Belgische Voerstreek en het Aachener

Wald.

Met 'knopen lopen' wordt het heel 

makkelijk om straks uw eigen route

samen te stellen en spontaan een mooie

wandeling te maken!

Meer informatie: www.visitzuidlimburg.nl

Knopen Lopen komt naar Zuid-Limburg!
Wist u dat wandelen een van de meest populaire vrijetijdsbestedingen is?
Uw burgemeester Christine van Basten-Boddin tekende daarom samen met 15 andere 

Zuid-Limburgse gemeenten de 
samenwerkingsovereenkomst 
‘Knopen Lopen’.
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222

F 046 - 43 77 757

www.gemeentebeek.nl

De publieksbalie van het gemeentehuis is alleen

op afspraak te bezoeken.

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

Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

De afspraken kunnen gepland worden op maandag t/m vrijdag

van 09.00 tot 12.30 uur én de woensdagmiddag van 14.00 

tot 19.00 uur.

Afspraken kunnen gemaakt worden via de www.gemeentebeek.nl

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

telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Een klein gebaar kan iemands dag maken en een eenzaam

gevoel verminderen. Met die gedachte hebben medewerkers

van IBC contact opgenomen met Partners in Welzijn en 

Vrijwilligersorganisatie De Brug. Samen hebben zij een 

kaartenactie opgezet waarbij een voucher was toegevoegd

waarmee gratis twee gebakjes afgehaald konden worden 

bij de lokale bakker. Zo zijn in de Westelijke Mijnstreek 

honderden gebakjes uitgedeeld aan eenzame ouderen die

gebruikmaken van het maatjesproject van Partners in Welzijn

en De Brug. Hiermee kunnen ze een koffiemomentje 

organiseren met een naaste of een mantelzorger. De kaart 

is ontworpen door kunstenares Esther Ginczinger.

Samen Sterk voor ouderen
Gebakjes-actie tegen eenzaamheid
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De afsluitingen zijn nodig in verband met werkzaamheden voor het project ‘Ontkluizing 

Keutelbeek fase 1b‘. De Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, wordt heringericht en

ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’. Met het openmaken van de Keutelbeek willen gemeente

en waterschap een bijdrage leveren aan het beperken van wateroverlast. Daarnaast zal

de aanleg van de open beek de openbare ruimte van Beek een bijzonder karakter

geven. 

In fase 1b zal de Keutelbeek vanaf het kruispunt Luciastraat – Achter de Beek verder

worden aangelegd via de Stegen, Burgemeester Lemmensstraat, 

Broekhovenlaan en Bourgognestraat richting de Oude Pastorie.

BouwApp
U kunt de voortgang van de werkzaamheden volgen via de BouwApp. 

U kunt de app downloaden in de App– of Playstore. In de app kunt u dit 

project als favoriet toevoegen en kunt u aangeven dat u door middel van pushberichten

over dit werk geïnformeerd wil worden.

Oude Pastorie tot juli afgesloten voor verkeer
Sinds 19 april is de straat Oude Pastorie geheel afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van 
aanwonenden. De Bourgognestraat is afgesloten tussen kruispunt Bourgognestraat – Broekhovenlaan
en de Oude Pastorie. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via De Haamen, Bloote Weg / Carmelstraat,
Scheperstraat en omgekeerd. Doorgaand verkeer is naar verwachting eind juli weer mogelijk.

De uitkomsten van het RIVM-onderzoek vormen daar mede de

basis voor. De verwachting is dat dit plan voor de zomer gereed is

en kan worden uitgevoerd.

Het volledige rapport kunt u raadplegen op de webiste van het RIVM.

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/belevingsonderzoek-rond-chemelot

Belevingsonderzoek veiligheidsgevoel omwonenden Chemelot

“Meeste omwonenden voelen zich niet onveilig” 
Het RIVM heeft in april de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van 
bewoners rondom chemiecluster Chemelot, waaraan ongeveer duizend omwonenden meededen. 
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Uit het belevingsonderzoek blijkt dat de meeste

inwoners (84%) rondom Chemelot zich 

niet onveilig voelen. 41% voelt zich veilig, 

43% voelt zich noch veilig, noch onveilig en 

16% voelt zich onveilig. Hoe veilig mensen

zich voelen wordt voornamelijk bepaald door

twee factoren: hoe dicht men bij Chemelot

woont en de mate waarin mensen de overheid

en Chemelot vertrouwen.  

Een relatief kleine groep omwonenden (16%)

voelt zich onveilig. Deze mensen wonen over

het algemeen dichtbij Chemelot en ervaren

vaker overlast van Chemelot. Afwijkende 

situaties zoals een vreemd geluid, vreemde

geur of vreemd licht dragen bij aan het 

gevoel van onveiligheid. Mensen die zich on-

veilig voelen hebben behoefte aan duidelijke,

gedetailleerde en eerlijke informatie over

Chemelot en de bedrijven die daar gevestigd zijn. 

Een regionale werkgroep met vertegenwoordigers van

Chemelot, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de gemeenten

Sittard-Geleen, Stein en Beek, en andere Limburgse

overheidspartijen werken momenteel samen aan een

plan van aanpak dat moet leiden tot een verbetering van

de communicatie met de omgeving van Chemelot. 
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We doen het al heel goed…

Heel veel mensen scheiden thuis hun plastic 

en oud-papier. Oud-papier wordt vaak in een 

oude kartonnen doos verzameld en 

plastics verdwijnen in de welbekende 

PMD-zak. Maar er mag meer in de 

PMD-zak dan alleen plastic.

…maar het kan nog beter

De afkorting PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metaal

(blik) en Drankkartons. Deze verpakkingen mogen dus samen

in dezelfde zak. Belangrijk om te onthouden is dat u alleen

verpakkingsmateriaal in de zak mag doen. Dus geen plastic

emmers, lekke zwembandjes of metalen velgen. Doe dit ook

alstublieft niet, want wanneer er teveel ander materiaal dan

verpakkingsmateriaal in de zak belandt, dan moet een grote

hoeveelheid PMD worden afgekeurd. En afgekeurde PMD

verdwijnt alsnog in de verbrandingsoven.

Wat mag u wel in de PMD-zak doen?

Plastic:

• bakjes van bijvoorbeeld boter, boterhamvlees, 

groenten en fruit;

• bekers van slagroom, yoghurt en ijs;

• deksels van potten;

• zakjes en folies van snoep, rijst en pasta;

• flacons van douchegel, shampoo, wasmiddelen en

schoonmaakmiddelen;

• tubes van tandpasta, bodylotion en haargel;

• flessen van frisdrank, water, melkproducten en 

sauzen;

• blisterverpakkingen van o.a. tandenborstels, 

wc-blokken;

• folies om reclamefolders en tijdschriften.

Metaal:

• (fris)drankblikjes;

• groenten- en soepblikken;

• deksels van potten;

• aluminium schaaltjes en bakjes;

• Metalen potjes of flessen van cosmetica artikelen;

• blikjes van honden- en kattenvoer.

Drankkartons:

• pakken van sap en zuivel;

• kleine drinkpakjes;

• ijs- en milkshakebekers.

Wat mag niet in de PMD-zak?

• plastic verpakkingen van klein chemisch afval 

(bijv. latex emmers, jerrycans voor motorolie);

• gelamineerd kunststof, zoals doordrukstrips van 

kauwgom, chips- en snoepzakken;

• piepschuim;

• verpakkingen met inhoud;

• vleesschaaltjes van piepschuim;

• andere plastic voorwerpen, zoals speelgoed en tuin-

meubilair.

Twijfelt u of u een verpakkingsmateriaal in de PMD-zak
mag doen? Gooi deze dan bij het restafval weg. Zo voorkomt

u dat uw PMD-zak per ongeluk vervuilt. 

Afvalscheiden: 
wat mag er in de PMD-zak?

Het is belangrijk dat we ons afval goed
scheiden. Dat is nodig omdat we van 
gescheiden afval nieuwe producten 
kunnen maken. 
En hoe meer afval opnieuw wordt 
gebruikt, hoe minder we hoeven te 
vernietigen. Zo zorgen we 
goed voor ons milieu en 
het klimaat. 

26
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Mogelijk gebruikt u een scootmobiel. Of krijgt u hulp bij uw huishouden. Het kan ook zijn dat u naar de dagbesteding gaat of dat

u wordt begeleid bij uw persoonlijke verzorging. Grote kans dat u dan gebruik maakt van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-

ning (WMO). De gemeente Beek is in dat geval benieuwd naar uw ervaringen met de dienstverlening. 

Onderzoeksbureau BMC voert het klanttevredenheidsonder-
zoek uit.
Wij verzoeken alle mensen die de enquête hebben ontvangen

vriendelijk om deze in te vullen en zo spoedig mogelijk terug te

sturen. Het invullen van de enquête kost u ongeveer 10 minuten.

Vragen
Wanneer u vragen heeft over dit onderzoek, kunt u op 

maandag t/m donderdag van  09.00 – 17.00 uur en vrijdags 

van  09.00 – 16.00 uur bellen met ons algemene 

telefoonnummer 046 – 43 89 222. U kunt ook een e-mail 

sturen naar info@gemeentebeek.nl.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Cliëntervaringsonderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wij zijn benieuwd naar uw mening
Ook dit jaar voert de gemeente Beek een cliëntervaringsonderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) uit. Alle inwoners die gebruikmaken van de WMO krijgen een vragenlijst thuisgestuurd met het
verzoek deze in te vullen en terug te sturen. Mensen kunnen ook digitaal reageren. Zo meten wij uw 
tevredenheid. Met uw tips en ideeën kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. 

Het groevegebied Spaubeek is onderdeel van Nationaal Landschap Zuid-Limburg en onderdeel van een groter geheel. 

Samen met de Groeve Schinnen en de regionale vuilstort wordt dit gebied getransformeerd tot een Groevepark waarin de rela-

tie tussen mensen en natuur centraal staat. De naam van dit park wordt Silt. 

Wilt u meer weten over de plannen? Bezoek dan de website: www.bezoeksilt.nl

Groevepark Spaubeek volgend jaar al klaar
Eind maart is bekend geworden dat het Groevepark in 2022 kan worden opgeleverd en opengesteld. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de wandelpaden en waterpoelen. 

27
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Wat kan de gemeente voor u betekenen op
het gebied van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)

•  Donderdag 27 mei
•  14.00-16.00 uur
•  Gemeenschapshuis Neerbeek

Als het zorgen voor je naaste steeds zwaar-

der wordt, hoe kun je dan hulp vragen bij de

gemeente? 

Dat kan door middel van een WMO-

aanvraag en het keukentafelgesprek. 

Tijdens deze bijeenkomst vertellen een 

aantal WMO-consulenten u meer over 

wat de gemeente voor u kan betekenen 

om uw mantelzorgtaken te verlichten. 

Een medewerker van Stichting MEE is aan-

wezig om uitleg te geven over de ondersteuning 

die u kunt krijgen bij het keukentafelgesprek. Tijdens dit 

gesprek komt een WMO-consulent bij u thuis aan de 

keukentafel zitten om samen met u de mantelzorgsituatie te

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

te kunnen houden. Stichting MEE kan u uitleggen hoe u dit

gesprek goed kunt voorbereiden.

Vanwege de maatregelen tegen corona, moet u zich van te-

voren aanmelden als u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen.

Aanmelden kan via telefoonnummer: 046-4575700. 

U kunt ook een e-mail sturen naar: astrid.vermeulen@piw.nl.

Meld u snel aan, want vol is vol. 
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Met NLdoet maak je echt op één dag een groot verschil voor een ander.

Door een klus te klaren zorg je er bijvoorbeeld voor dat het voor ouderen

fijner wonen is in hun verzorgingshuis, dat kinderen een veiligere plek

hebben om te spelen in een buurt of dat sportverenigingen betere 

accommodaties hebben voor hun leden. Jouw inzet is dus hard nodig en

zeer welkom! 

Door corona is NLdoet dit jaar anders dan anders. Wil je meer weten

over veilig meedoen aan NLdoet? Ga dan naar www.nldoet.nl.

Zo is in Beek vraag naar hulp bij het opknappen van kleedlokalen en

een speeltuin. Het optuigen van een herdenkingsboom en het maken

van archiefkasten.

Klussen aanmelden is ook nog mogelijk. Echter kan de financiële 

bijdrage niet meer worden aangevraagd.

NLdoet: doet u mee? 
Wil je een dagje de handen uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging, of zorginstelling? 
Doe dan op 28 & 29 mei 2021 mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Je maakt
kennis met vrijwilligerswerk en helpt een organisatie een klus te klaren. En het is nog gezellig ook!

Mantelzorgbijeenkomst PIW
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Knooppunt Informele Zorg, Steunpunten Mantelzorg Westelijke

Mijnstreek, Parkstad en Zuid hebben de ambitie om meer 

bekendheid te genereren voor de jonge mantelzorger. 

Hierdoor kan er betere ondersteuning worden geboden aan

de jonge mantelzorgers en wordt de draagkracht vergroot. 

Door een regionale samenwerking van de drie steunpunten en

het Knooppunt Informele Zorg worden de krachten gebundeld.

Vanuit haar expertise biedt het Platform Mantelzorg Limburg/

Burgerkracht Limburg daarbij ondersteuning. Het eerste resul-

taat van de samenwerking zal een gezamenlijk webinar zijn

betreffende de jonge mantelzorger. 

Het doel van dit webinar is de omgeving van de jonge mantel-

zorger meer bewust te maken. Want belangrijk is dat jonge

mantelzorgers ondanks hun extra zorgtaken thuis, op een 

gezonde en krachtige manier kunnen opgroeien. 

Wat kan dan helpend zijn? Tijdens het webinar komen niet 

alleen mantelzorgers zelf aan het woord, maar ook docenten

en verenigingsmensen die een belangrijke rol kunnen spelen

in de ontwikkeling van jonge mantelzorgers. 

Het webinar gaat plaatsvinden in de ‘week van de jonge 

mantelzorger’ op 3 juni en is toegankelijk voor iedereen die

geïnteresseerd is. 

Aanmelden via 046-4575700 of via mantelzorg@piw.nl

Steunpunten slaan handen ineen voor jonge mantelzorgers
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Volg gratis een kennismakingsles zwem ABC
Wilt u uw zoon of dochter kennis laten maken
met zwemmen en met de ABC-zwemlessen
van De Haamen? Volg dan op 12 mei een 
gratis kennismakingsles!

Zwemles is voor veel kinderen hun eerste 

kennismaking met sport, bewegen en water. 

Dat kan best spannend zijn. Maar tijdens deze

kennismakingsles kan uw zoon of dochter alvast

eens een kijkje nemen in ons zwembad. 

Kennismaken met onze goede en vooral leuke

zweminstructeurs en onze lesmethode. 

Een eerste duik nemen in het heerlijke water. 

En ontmoet hij of zij Sibbe, de zeehond uit het

zwemlesconcept ‘Sibbe & Liefke en het 

verborgen eiland Bosch’.

Meld je nu aan voor een gratis kennismakingsles  via de website van De Haamen. 

www.dehaamen.nl

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!

Het Asta Theater is het kunst en cultuurpodium van de gemeente Beek. Voordat in 2019 de deur in het slot viel werd de zaal

veelvuldig gebruikt door Beekse verenigingen en stichtingen, die er tegen een gunstig tarief terecht konden. 

De gemeente zinspeelde op een

nieuwe commerciële invulling

en/of functie voor het gebouw,

maar werd door de gemeente-

raad teruggefloten. De raad

stelde dat eerst onderzocht

moest worden of de exploitatie

door Beekse verenigingen kon

worden opgepakt en uitgevoerd.

Te meer omdat het gebouw voor

hen van grote betekenis is.  

Dat is gelukt. Desalniettemin zal

de gemeente de stichting de 

komende jaren subsidiëren in

zowel het exploitatietekort 

(jaarlijks 24.000 euro afgebouwd

naar 10.000 euro in 2023) 

als de huurkosten (jaarlijks

18.000 euro).  

Stichting Asta Theater zet handtekening onder huurcontract
De Stichting Asta Theater heeft 19 april een handtekening gezet onder een huurcontract met de gemeente
Beek. Daarmee is de exploitatie van het theater dat in 2019 de deuren sloot nieuw leven ingeblazen.
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1. Maak nooit zomaar geld over. 
Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat

wel klopt. Twijfelt u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u

een e-mail of berichtje krijgt, verwijder het. Klik niet op

de link.  

Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de

vraag om geld? Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend.

Zorg dat u zeker weet dat het berichtje van uw (klein)

kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen. 

Niet gebeld = geen geld.  

2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een 
wachtwoord of pincode. 
Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of

gemeente zijn en vragen om uw inloggegevens, zoals

uw wachtwoord of pincode. Geef niemand uw inlogge-

gevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per

e-mail, SMS of WhatsApp.  

Banken bellen u niet om te vragen naar rekening-

nummers en inlogcodes, of om ergens in te loggen.

Veilig online; zo doen we dat!
Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en leg het naast uw computer, tablet of 
telefoon. Dan heeft u het altijd bij de hand en weet u wat u moet doen.

Wij zoeken vrijwilligers!
Beek Samen Helpt is een initiatief van Beek Samen in 
samenwerking met Partners In Welzijn.
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Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’ met

een probleem op uw computer, door mee te kijken op

uw scherm. Alleen oplichters doen dat.  

3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is 
- Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. 

Bijvoorbeeld een wachtzin: een zin met 4 woorden 

van 4 letters is al erg sterk. 

- Doe uw updates. Stel automatische updates op uw 

computer, telefoon of tablet in. 

- Installeer een virusscanner. 

- Maak regelmatig back-ups. 

- Eerst checken, dan klikken. 

Klik nooit zomaar op een link. 

Wilt u meer informatie?
Bel gratis de DigiHulplijn 0800 - 1508, maandag tot vrijdag

tussen 09.00 - 17.00 uur. 

Meer informatie is te vinden op 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

✃

Wanneer een Beekse inwoner zo nu en dan een vraag heeft, kan Beek 
Samen Helpt worden gebeld en zoeken wij een vrijwilliger bij de vraag. 

Hierbij kunt u denken aan het doen van boodschappen, het maaien van 

gras of helpen met het schrijven van een brief. 

Voor deze dienst zijn we op zoek naar mensen die zich willen inzetten om iemand te helpen. 

Dit zal altijd in overleg met u gebeuren.

Heeft u interesse om te helpen? Bel naar 06 42 91 48 14 of mail naar beeksamen@njoybeek.nl

Heeft u een incidentele klus of hulpvraag?
Neem dan contact op met Beek Samen Helpt via 06 42 91 48 14.
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Check www.makadobeek.nl/corona voor de geldende regels

Yes, 
we mogen 
weer!

makadobeek.nl

Ronduit
Makado

We 
doen ‘t 
samen
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