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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 november)

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

Vakantie!

Wij willen geen nicotine
Wij willen de mandoline
Van je pingelepingelepingelepingelepong …

De ultieme meebrulsong van Sugar Lee Hooper die het vakantiegevoel 
goed weet op te krikken. Je wordt er vrolijk van en dat is de bedoeling. 
Jo met de banjo en Lien met de mandoline zijn de ultieme vakantiegangers.
Zij genieten van alle heerlijke momenten die het leven ons biedt. En dat gun
ik iedereen. Of het nu een vakantie in het buitenland of eigen land is, maak
er iets moois van. Het is zo weer voorbij. 

Wat deze editie betreft:
Helaas in augustus geen Kelder Zolder Markt, maar gelukkig wel een 
garagesale. Langzaam begint het normale leven weer op gang te komen.
Ook onze allereerste BOB,  slager Hub Lacroix, een bekende naam in het
Beekse en nog meer interessante artikelen.
Leuk nieuwtje is dat vanaf nu elke maand een presentje te winnen valt met
het Tussendoortje. Er zijn ondertussen veel trouwe inzenders en af en toe
krijg ik ook mooie complimenten. Dat waardeer ik enorm. U vindt het leuk
om de puzzel op te lossen, ik vind het heerlijk om hem te maken. Een 
win-win situatie dus.

Verder een welverdiende proficiat voor Katinka de Bats. Zij  kreeg van de
Gemeente Beek de Vrijwilligers Passieprijs uitgereikt. 

Rest mij u, namens de redactie en het bestuur, een heerlijke vakantie toe te
wensen. Geniet ervan, gooi al die stress de deur uit en zing uit volle borst
mee met Sugar Lee Hoopers Wandelclub. Ik ben al volop aan het oefenen. 
Wij zien elkaar in september.

Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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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)
✔ Immediaatprothese (noodkunstgebit)
✔ Een nieuw kunstgebit
✔ Een klikgebit
✔ Gespecialiseerd in het behandelen 

van angstige patiënten
✔ Reparatie van uw kunstgebit ook in de 

avond en weekend mogelijk!

 
BeekMartens

Bakkerij
sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

van 9 augustus
tot 29 augustus
van 9 augustus
tot 29 augustus

Gewijzigde openingstijden
in de vakantieperiode:

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

Maandag : 08.00 - 14.00 uur
Dinsdag : gesloten
Woensdag : 08.00 - 14.00 uur 
Donderdag : 08.00 - 14.00 uur 
Vrijdag : 08.00 - 14.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 14.00 uur

PLUS Van Wijnbergen stelt € 20.000
beschikbaar voor Beekse clubs en verenigingen

PLUS Van Wijnbergen staat midden in de maatschappij en levert graag een positieve bijdrage
aan de samenleving. Niet voor niets is PLUS voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot
Meest Verantwoorde Supermarkt. Wij vinden het dan ook belangrijk de lokale gemeenschap
te ondersteunen, aldus supermarktondernemer Tim van Wijnbergen.

Na een jaar vol maatregelen en beperkingen organiseert PLUS Van Wijnbergen dit najaar een spaaractie
waarmee we het verenigingsleven in de gemeente Beek een steuntje in de rug willen geven. 
Clubs en verenigingen hebben zich hiervoor reeds kunnen aanmelden. 

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Van Wijnbergen 
sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt. Hoe meer sponsorpunten een club 
of vereniging verzamelt, hoe meer euro’s hun club of vereniging ontvangt. De deelnemende clubs en verenigingen
mogen het bedrag dat door klanten bij elkaar gespaard is, naar eigen inzicht binnen hun vereniging besteden. 
Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van materialen, onderhoud van het clubhuis of een activiteit voor de leden. 
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In deze vreemde tijd met bijbehorende
beperkingen heeft onze samenleving
het zwaar gehad en nog. 
Allerlei vaak reguliere activiteiten heb-
ben pas op de plaats moeten maken,
hebben een andere vorm gekregen
en/of zijn zelfs vervallen. 

Dit heeft letterlijk alles en iedereen ge-
troffen. Naast de gevolgen voor mensen
persoonlijk, zijn ook veel ondernemin-
gen hierdoor fors getroffen.
Datzelfde geldt voor sport- en cultuur-
verenigingen en ja, dat heeft ook ons
als Lucia Comité Beek fors geraakt.

Ondanks dat hebben
we afgelopen periode
(sinds maart 2020)
toch de nodige (welis-
waar soms kleine) ac-
ties ondernomen. Een
korte samenvatting:

• Er is besloten in juli 2020 om geen
nieuw team Lichtkoningin en
Hofdames te laten selecteren gezien
alle onzekerheid. Het zittende team
bestaande uit Lichtkoningin Sabine
en de Hofdames Brechje, Danique,
Ninon en Zoë  heeft hun ‘regerings-
periode’ met een jaar verlengd.

• We hebben onze sponsoren een
steuntje in de rug willen geven, 
afgelopen december, door enerzijds
een attentie in de vorm van een
Levenslichtje en anderzijds geen 
beroep op hun te doen voor de
jaarlijkse financiële steun.

• De Lichtkoningin heeft, samen met
en op initiatief van onze burgemees-
ter Mevr. Van Basten-Boddin, het

in kleine groepjes onder professionele begeleiding, binnen of buiten.

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck
Beek
Kerklaan 11b
6191 GM Beek
T: +31(0)46 4374664

Geleen
Dahliastraat 9
6163 CH Geleen
T: +31(0)46 4757474

E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl

Bezoek onze website of
bel voor meer informatie en

een gratis proefles:
www.fysiotherapiegcn.nl

046-4374664

GRATIS
proefles

Coronatijd: Stilgezeten? Nee hoor…
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Baeks Leech gebracht bij
enkele Beekenaren welke
hiervoor door inwoners
van Beek genomineerd
konden worden.

• De Lichtkoningin en
Hofdames zijn met een
bestuurslid van Lucia
Comité op 13 december
(St. Lecie) in de H. Mis
aanwezig geweest in de
St. Martinuskerk en 
hebben na afloop een
kaarsje aangestoken 
voor de hele Beekse 
gemeenschap.

• Voor de 2e helft van 2021
staan weer een aantal ac-
tiviteiten gepland. De data
zijn in afstemming met de
bezoekende organisatie
vastgelegd. 
We hebben dus weer activiteiten in
het vooruitzicht, maar het moge
duidelijk zijn dat we hopen dat de
coronaregels dat toelaten. 

Organisatie Lucia Comité Beek

We hebben in die afgelopen 15 maanden,
sinds corona het normale leven plat
legde, ervoor gekozen om onze 
organisatie tegen het licht te houden.
Dit mede omdat we deze mooie Beekse
traditie graag willen vernieuwen en mee
willen laten groeien met de huidige
maatschappij. 
Ons streven is al langer dat we meer

activiteiten willen gaan oppakken, ook
naar andere doelgroepen. Dat vergt ook
weer extra energie en capaciteit en
daarom hebben we besloten om het
Comité uit te breiden met een extra 
bestuurslid.

Tevens zijn er twee werkgroepen 
ingesteld die zich gaan bezighouden
met de organisatie van de
Kroningsavond en anderzijds met de
doelgroep Jongeren. Wij willen graag
meer kunnen betekenen voor deze
groep Beekenaren. In deze werkgroe-
pen nemen ook mensen deel van buiten
het Lucia Comité. 
Over de exacte inhoud hiervan zullen

we na de zomervakantie wat meer ver-
tellen.

Wij hopen dat we op deze wijze in elk
geval hebben kunnen aantonen, dat wij
de achter ons liggende periode niet stil
gezeten hebben en er alles aan doen
om deze mooie Beekse traditie toe-
komst-proof te maken. 
Want we zijn op weg naar een weer
meer ‘normale’ samenleving en dat is
een mooi vooruitzicht.

We wensen jullie een mooie zomer toe
in goede gezondheid.

Lucia Comité Beek

Deze foto stamt van voor de coronatijd.

KIENEN

V.A. 14 JULI IEDERE
WOENSDAG AVOND

om  19.30 uur
GEMEENSCHAPSHUIS

‘T TREFPUNT
Past. Lippertsplein 1, GENHOUT

Met de opbrengsten bezorgen wij
onze leden 12 keer per jaar een

gezellige middag met koffie en vla,
een keer per jaar een uitstapje etc.

waarvan wij de grootste kosten
dragen en de leden maar een zeer
kleine bijdrage hoeven te betalen.

afdeling Beek en omstreken

Geh
an

d
ic

ap
te

n Organisatie N
ed

erland
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In dit eerste artikel van een
nieuwe serie stellen we u
graag voor aan Hub Lacroix,
slager in ruste.

Voor veel Beekenaren en zeker voor de
al wat ouderen onder ons, zal slagerij
Lacroix uit de Hoolstraat geen onbe-
kende zijn. Vader Frans Lacroix begon
zo’n zeventig jaar geleden aan dit adres
zijn eigen zaak welke na vijfentwintig
jaar werd voortgezet door zijn oudste
zoon Hub en zijn echtgenote Maria. 
Het 50 jarig bestaansfeest hebben ze
nog gevierd, maar het was toen al 
duidelijk dat voorzetten een utopie was:
Maria was al enige tijd ziek (MS) en

vanuit de drie kinderen was er geen op-
volger. Dus werd er uit nood besloten te
stoppen met de zaak, waarna Hub tot
aan zijn pensioen nog jaren aan de slag
ging in Born bij een vleescentrale voor
horecazaken. 

Tot zover geen bijzonder verhaal. Ik toog
enkele weken geleden toch naar de
Hoolstraat en daar ontspon zich aan de
keukentafel een bijzondere ontmoeting.

Dat Hub een bijzonder persoon is, toont
zich al bij binnenkomst. Ik loop een
lange gang door die behangen is met
vele kleurrijke schilderijen van zijn hand.
Verderop is een hobbyruimte met aller-
lei attributen uit de slagerswereld om-
geven door foto’s, medailles en bekers. 

Tevens zie ik foto’s van Hub als prins
carnaval van Beek en spullen die vertel-
len dat hij ook een gewaardeerd lid van
de harmonie, Baeker hofkapel en de
muziekband Solo pour Flute is geweest. 
Hub kan vertellen als een van de besten
en langzaam lopen we de trap op naar
de woning die zich boven de voormali-
ge slagerij bevindt. 
Aldaar begint het verhaal van Hub die,
ook na het stoppen met de slagerij en
de winkel, zijn vak niet heeft kunnen
loslaten. Hij heeft zich toegelegd op het
geven van presentaties over zijn vak en
reist met Maria, gewapend met compu-
ter, USB-stick en DVD door de hele pro-
vincie om geïnteresseerde toehoorders
te vertellen over de huisslachtingen uit
vervlogen jaren. 

“Dat kinderen tegenwoordig vaak niet
weten waar vlees vandaan komt, zij hen
vergeven. De tijden zijn veranderd en
een onsje ham of een kilo gehakt bij de
slager of in de supermarkt halen is de
gewoonste zaak van de wereld. Dat was
vroeger wel anders. Mijn vader was sla-
ger en ik heb, als jong broekie, het vak
ván en bíj hem geleerd. Toen ik vijftien
was werd ik “officieel” in de zaak opge-
nomen. Het was een ander leven toen-
tertijd. Pa en ik gingen op locatie, bij de
boeren thuis, slachten.”
Bij het verhalen van de huisslachterij
komt de pure nostalgie naar boven en
de ogen van Hub twinkelen. “Kwamen
we bij een boer of particulier, dan ston-
den de emmers al klaar; emmers met
koud water om te spoelen, met warm
water om te broeien (dier overgieten
met heet water) en emmers om bloed
op te vangen. Niets werd weggegooid,
alles werd wel op de een of andere ma-
nier gebruikt. Het te slachten varken

‘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.

“Een weiland moet je proeven.”

BOB: Bijzondere Ontmoetingen Beek
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werd eerst door de keurmeester levend
gekeurd, waarna de slacht begon. Het
klinkt nu een beetje luguber, maar eerst
moest het beest worden gedood. Het
was niet anders. Maar dat gebeurde
heel snel, heel humaan: het dier werd
met een schietapparaat bedwelmd.
Daarna wordt er een snee in de hals 
gemaakt om het bloed te laten stromen
dat wordt opgevangen voor verdere 
verwerking. 
Na het verbloeden wordt de huid be-
werkt, in die zin dat de haren worden
verwijderd. Dat gebeurde eerst door af-
branden met een fakkel gemaakt van
stro, dan het verder afschrapen van de
huid met een dabber en daarna glad-
scheren met een mes. Daarbij wordt het
varken regelmatig gespoeld en gewas-
sen met koud water.  Oren, kop en
poten worden met warm water gebroeid
en dan ook helemaal schoon gemaakt.

Als dat klaar is, wordt het varken aan
een ladder gehangen en verder open
gesneden. De darmen worden als eer-
ste verwijderd. De dunne darmen wer-
den schoongemaakt en gebruikt als om-
hulsel voor worst. De lever voor
hoofdkaas, leverkaas e.d. Vervolgens
komen de vitale organen aan de beurt:
hart, longen, milt en nieren. Daarna
wordt het beest nogmaals door de 
keurmeester gekeurd en van stempels
voorzien. Het karkas blijft daarna nog
minstens een dag aan de ladder hangen
om te versterven. Dat komt de smaak
ten goede. Na enkele dagen wordt het
varken uitgesneden, uitgebeend en
klaar gemaakt naar wens van moeder de
vrouw.”

Vaak werd zo’n slacht in de late herfst-,

dan wel wintermaanden gedaan, zodat
de voorraad kon worden aangevuld.
Dat daar een ‘drupke’ bij te pas kwam,
zeg maar om warm te blijven, och, ook
dat hoorde erbij: “Vaker moest een huis-
slachter door te veel “drupkes” met
sterke koffie weer op peil worden ge-
bracht.” 
Omdat er vroeger geen vriezers waren,
moest het verworven vlees op een an-
dere manier worden geconserveerd,
zoals bijvoorbeeld aanbraden en wecken,
zouten en drogen. “Je weet vast nog
wel dat er vroeger hammen te drogen
hingen aan de balken van de boerderij.
Daar kwam dan een grote geruite hand-
doek of zak omheen. Dat was om 
vliegen geen kans te geven bij het vlees
te komen. Maar bij armere mensen 
hadden ze vaak geen handdoek of zak.

Daar werd dan de grote gewassen witte
lange onderbroek van opa gebruikt”,
lacht Hub, “en… weggegooid werd er
niets. Van de oncourante delen werd
bijvoorbeeld hoofdkaas, preskop, bal-
kenbrij of pannas (witte balkenbrij) ge-
maakt. Ook het verenvet, de reuzel,
werd eerst uitgesmolten en kreeg een
bestemming b.v. fritesvet, voor in de
boerenkool en  zuurkool of als een soort
boter op een stuk brood.”
Een complete slacht kostte in die tijd
fl. 2,50, nu nauwelijks voor te stellen.
Vader Frans had voor zijn winkel ook
eigen vee en daarnaast ging hij er op uit
om bij boeren in de buurt slachtvee te
kopen. Vooraf werd een prijs bedongen
die gebaseerd was op de kwaliteit van
het beest.  

Lees verder op pagina 8

tekst
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In de Nuutsbaeker van mei hebben we een oproep gedaan naar bijzondere
verhalen vanuit onze mooie gemeente. Vandaag de eerste bijzondere ontmoeting.
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De prijs werd in geslachte toestand per
kilo bepaald of in levende toestand.
Soms had de boer geluk, maar Hub gaat
er prat op dat hij ook af en toe geluk had
bij zo’n handel: hij had een beste prijs
betaald en kon een mooie winst tege-
moet zien. “Koop nooit een koe in de
schemering, of dat nu in de wei is of in
een stal. Het slechte licht laat een koe er
altijd beter en zwaarder uitzien.”

Op mijn vraag of Hub en Maria een 
wezenlijk verschil merken tussen hun
‘eigen’ vlees uit hun slagerij en het
vlees uit de winkel dat ze tegenwoordig
kopen is het antwoord ontkennend.
Uiteraard weten ze op een fantastische
manier met de producten om te gaan
en Hub laat me een plakboek zien met

foto’s van boerenbuffetten die werden
gemaakt. Ook zie ik foto’s van volle
vleesschalen die naar tentoonstellingen
gingen en daar menige prijs in de wacht
hebben gesleept, zoals bijvoorbeeld op
de Slavakto te Utrecht. “Wat mensen
tegenwoordig met vlees doen is een
beetje verwonderlijk. Ze bereiden het,
om zogenaamd meer smaak te krijgen:
het mag niet te vet zijn, moet even in de
marinade of noem maar op. Maar vlees
moet puur zijn. Je moet als het ware het
weiland kunnen proeven. Voeding voor
de dieren is dan ook zeer bepalend voor
de smaak, of dat nu gras, hooi, mais,
bietenpulp is of brokken.”   
Hub en Maria haalden regelmatig hoge
prijzen in Utrecht, maar ook in eigen
contreien. 

Op de Paasveetentoonstelling werd er
eigen en gekocht vee geshowd en 
prijzen gewonnen.  
Op de Sinte Lecie-jaarmarkt heeft Hub
vaak van zich laten horen of beter: heeft
hij zich laten zien. Hij mag zich namelijk
ook een heuse vetkunstenaar noemen.
In de spaarzame avonduren en de
weekenden begon hij zelf te experimen-
ten met staal en draad voor het karkas
en maakte daarna met reuzel en rund-
vet een mooi beeldhouwwerk. In zijn
plakboek zijn foto’s van roofvogels, een
everzwijn en hert, alles op ware grootte,
tot en met een ploegende boer met
paard toe. Honderden kilo’s reuzel en
rundvet  werden er gebruikt en het
zwaarste werk moest ooit met vier man
worden opgetild.  

Gewapend met het plakboek, de USB-
stick en de DVD keer ik huiswaarts. Ik
kan niet wachten en bekijk meteen de
indrukwekkende film van dertig minuten
van een huisslachting. Ik blader door
het plakboek en bekijk de
PowerPointpresentaties op de stick. 
Hub en Maria hadden nog uren door
kunnen vertellen, maar dat alles hier
neer te schrijven zou hun enthousiasme
teniet doen. Beter is het hen een keer
uit te nodigen voor een presentatie.
Contact opnemen kan via: 
hublacroix@home.nl

Heeft u ook zo’n bijzonder verhaal en
wilt u het aan ons vertellen, mail dan
naar: nuutbaeker@gmail.com en we
nemen contact met u op!

Roland Willems

8

Elk jaar kunnen vrijwilligers en/of vrijwilligersorganisaties genomineerd worden voor de lan-
delijke vrijwilligersprijzen.
Dit jaar heeft de gemeente Beek i.s.m. Partners In Welzijn Katinka de Bats genomineerd in de
categorie Passieprijs en deze heeft zij ook in ontvangst mogen nemen.

Katinka staat aan de basis van het project HOME, een huiskamer waar de mensen zich thuis
voelen.
Vrijwilligers werven, netwerken met andere gebruikers van Stegen 35 en bijvoorbeeld de ge-
meente en bakkerij Martens. Bezoekers hartelijk welkom heten en thuis laten voelen,
Facebook bijhouden, ideeën lanceren en/of uitwerken, vrijwilligers werven.
En alsof HOME nog niet genoeg is, ze heeft
ook nog aan de wieg gestaan van KidsCool
Magazine. Een tijdschrift van en voor
Beekse Kids!

Natuurlijk werkt Katinka ook nog samen met
vele andere vrijwilligers die ook onmisbaar
zijn voor de diverse projecten.

Om Katinka te feliciteren met haar prijs heeft
wethouder Thijs van Es haar verrast met een
bosje bloemen.

Katinka de Bats ontvangt landelijke vrijwilligersprijs
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KWF Beek-Neerbeek-Spaubeek is dringend 
op zoek naar nieuwe collectanten!

Na een jaar overgeslagen te hebben
i.v.m. alle maatregelen ziet het er dit
jaar gunstiger uit.

Dus kijk allemaal eens in de kelder, 
zolder, garage of jullie spulletjes vinden
om te verkopen. 
Voor meer info of inschrijven: 
infoirenelucia@gmail.com

11 juli 2021
Gezellig, er is

eindelijk weer een

GARAGESALE

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 jezelf 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 col-
lecteren. 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 op-
haalt, draagt bij aan een beter leven met
en na kanker. We hopen dat jij in de eer-
ste week van september 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

Beste Beekenaren,

De VVD fractie Beek heeft in 

de vorige Nuutsbaeker gemeld

“……Wij komen naar U toe deze

zomer….”. Dat aanbod slaat aan,

maar U kunt er nog steeds gebruik

van maken !!!

Zo kunt U bijvoorbeeld met ons de

“Toekomstvisie Centrum Beek”  

bespreken.

De VVD fractie Beek wenst alle Beekenaren 
een fijne en gezonde zomerperiode !!

BEEK

Elly Roebroek-Keulers Hans Steinhart
elly.roebroek@gemeentebeek.nl hans.steinhart@gemeentebeek.nl
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De Beeker Liedertafel had gehoopt de laatste zaterdag van
augustus de kelder zolder markt weer te kunnen organiseren.
Helaas is dat ook dit jaar nog niet mogelijk.

Toch hopen wij dat de huidige ontwikkeling van het aantal be-
smettingen en vaccinaties het mogelijk maakt om in oktober
alsnog, mogelijk in aangepaste vorm, een kelder zolder markt
te organiseren.

Als er meer duidelijkheid is zullen wij u infomeren via de
Nuutsbaeker, onze website en facebook.

Blijf ons volgen

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Wie kent Wie mei 2021

Dankzij Annie de Bruin, Paul Ernes en Roger Heuvelsland
hebben we alle namen gevonden.

Het is de sportploeg van waarschijnlijk 1983
van Karate Do Weng. 
Rij staand vlnr: Paul Knijff, Wethouder Rie Dirx, 
Frits Rademakers, Michel Monier (RIP), Gerard Janssen
Rij knielend vlnr: Leon Lemmens, Guido Ramackers, 
Roger Heuvelsland, Miguel Rerimassie, Franklin Rerimassie  

Kelder Zolder Markt
2021

N I E U W  I N  B E E K

Dancestudio FABulous

Ondanks deze aparte tijd opende Dancestudio FABulous begin 
september zijn deuren. Dancestudio FABulous is opgericht door 
Fabiënne Bogman, een gepassioneerde, jonge en enthousiaste 
docente die veel ervaring heeft opgedaan in het werkveld. 

Over ons
Dancestudio FABulous is een dansschool waarbij iedereen welkom
is. Wij hebben een heel gevarieerd aanbod voor elke leeftijd. 
Als dansschooleigenaresse vind ik het belangrijk dat iedereen zich
thuis voelt op zijn eigen manier, stijl en niveau. Voor mij bestaat dans
niet uit een routine of een paar pasjes, het is het gevoel en de 
expressie die je tot een danser maakt. Bij dancestudio FABulous
kunt u niet alleen terecht voor leuke danslessen maar ook voor 
circuittrainingen, sportmassages en workshops. Hiervoor ben ik 
specifiek opgeleid en bezit ik alle bijhorende diploma’s.

Graag zou ik mijn passie met jullie willen delen,  twijfel niet en meld
je aan voor een gratis proefles!

Aanbod 
Wij geven zowel kinderen als functional training voor ouderen, 
iedere leeftijd is van harte welkom! De lessen die wij aanbieden zijn:
klassiek ballet, modern, jazz, kickboksen, functional training en
kracht & stretch. Voor meer informatie over deze lessen kunt u een
kijkje nemen op onze website; www.dancestudiofabulous.nl

Locatie 
Onze dansschool is gevestigd op DSM Straat 7c  te Beek, tegenover
Makado Beek. Onze locatie ligt zeer centraal en beschikt over gratis
parkeergelegenheden. 

Heb ik je aandacht getrokken en ben jij nieuwsgierig?
Twijfel dan niet en meld je aan voor een gratis proefles 
info@dancestudiofabulous.nl
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Onder de titel Van Bockhof Schimmert naar het Witte Kruis Vilt
is de geschiedenis van de familie Voncken vastgelegd door 
Monique Voncken en Ferno Voncken. Zij deden dat mede op basis van
gegevens die verzameld werden door respectievelijk hun vader c.q.
oom (LGOG-lid) Giel Voncken uit (thans) Maastricht.

Het familieverhaal van deze boerenfamilie begint in 1743 bij de
Bockhof in Schimmert, waar de familie trouwt met de familie Somija.
Zij bewoonden de Bockhof gedurende 5 generaties. Aansluitend ver-
huisde de familie naar de boerderij het Witte Kruis te Vilt. In dit boek
een uitgebreide beschrijving van de stamboom van de familie Voncken
met kleine zijsprongen naar de families Widdershoven, Loyens,
Herben en Huids, met vertakkingen naar de families Mertens,
Goossens en Kerckhoffs. Het familieverhaal is gekleurd met een be-
schrijving van het geestelijke leven binnen de familie, de geschiedenis
van Vilt en het boerenleven in Vilt van de generaties Voncken-Huids,
later Voncken-Raemaekers.

Het boek heeft een omvang van 221 pagina’s, is rijk geïllustreerd
(kleur) en voorzien van stamboomreeksen. 
De prijs bedraagt 25 euro (voorkeur afhalen in Maastricht) of 
32,50 euro bij verzending in Nederland.

U kunt dit boek bekomen door uw bestelling te plaatsen tot en met
30 juni 2021 via monique.voncken@planet.nl ook kunt u hier terecht
voor nadere informatie.

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

Onzichtbare beperkingen
Als je iemand tegenkomt met een rolstoel of blinde- 
geleidehond, dan kun je zien dat iemand een beperking
heeft. Maar veel beperkingen zijn niet zichtbaar van
de buitenkant. 
Chronische vermoeidheid, hoofdpijn, concentratie-
problemen of een overprikkeld brein, zijn hier voorbeel-
den van. Voor andere mensen is het dan ook moeilijk
voor te stellen hoe het is om daar last van te hebben.

Bij o.a. een burn-out, reuma en M.S. ervaren patiënten
vaak chronische vermoeidheid. Maar ook cognitieve
klachten zoals concentratieproblemen, geheugenverlies
of overprikkelingen kunnen voorkomen. Dat zijn ook
klachten die kunnen ontstaan na een Covid-19 infectie.
Het is erg vervelend om van alles niet meer te kunnen
en je omgeving het niet begrijpt.

Bij de ergotherapie leggen we uit waarom iemand
deze klachten ervaart en hoe je daar het beste mee 
om kan leren gaan. Door het bijhouden van een 
‘activiteitendagboek’ en stapsgewijs tips en adviezen
toe te passen en gedrag te veranderen, werk je zo aan
een verbetering. Om te voorkomen dat je de ene dag
over de grens gaat en de dag erna haast niks meer kan.
De ergotherapeut is er dan als coach.  

Er kunnen diverse behandelmethodes worden ingezet.
Bijvoorbeeld ‘Niet rennen, maar plannen’ en 
‘Re-Attach’. De methode ‘niet rennen maar plannen’
komt uit de revalidatiegeneeskunde en ‘Re-Attach’ is
een nieuwe methode om de hersenfuncties te verbeteren 
en positief te werken aan nieuwe vaardigheden in de
toekomst.

Afsluitende tip:
Heb je zelf last van vermoeidheid? Kijk eens terug in je
planning waar je eerder een pauze had kunnen nemen.
Tijdig jezelf afremmen zorgt ervoor dat je kan herstellen. 
Loop je al een poos rond met chronische klachten?
Overweeg dan professionele ondersteuning in de vorm
van ergotherapie.

EEMES

In de Staatscourant 2021 nummer 19573, las ik in een artikel
dat in de Gerbergastraat “hinkend geparkeerd” mag worden.
Dat trok natuurlijk mijn aandacht. Maar na het lezen van
de eerste regels was de zin om verder te lezen al over. 
Natuurlijk weet ik dat ik, als Beekenaar, de diverse 
wetboeken van de Nederlandse Staat uit mijn hoofd moet
kennen, maar het werd me een beetje groen en geel voor
de oogjes toen ik al de afkortingen, artikelen etc. las. 
Art 18, 1e lid van de WVW 1994; Art. 15 van de WVW
1994; Art. 12 besluiten  administratieve bepalingen; 
Art 15 2e lid WVW 1994; Art. 2,lid1, sub a t/m d van de
WVW 1994; Art. 21 van de BABW… enz. enz. 
Toch hou ik me netjes aan de wet. Dus als de wet zegt
“hinkend parkeren” dan parkeer ik ook hinkend. 
Ik ben gestopt met lezen en naar buiten gegaan om te 
kijken of mijn auto ook kon “hinken”. Auto gestart, op alle
knopjes gedrukt, overal aan getrokken …. Hij hinkte niet.
Ik hield er alleen een kapotte ruitenwisser aan over. 
Uiteindelijk aan mijn vrouw gevraagd, want vrouwen
weten alles en inderdaad, ook die uitdrukking klopt weer.  
“Lezen! Je moet lezen,” zei ze. “In het artikel staat duidelijk
vermeld wat hinkend parkeren is. Dat is het parkeren met
2 wielen op het trottoir en 2 wielen op de rijbaan.” 
Oké, een nieuwe poging. Ik heb een half uur geprobeerd
en het resultaat was een kapotte voorband omdat ik 
telkens tegen de stoep aanbotste. 
Ten einde raad heb ik de gemeente gebeld en gevraagd of
de voorband of de achterband op de stoep moest staan. 
De juffrouw antwoordde netjes. “Dat staat allemaal in de
Staatscourant, meneer. Er zijn diverse straten waar men
hinkend mag parkeren. Het staat u vrij om eerst de voor-
band en dan de achterband of andersom te proberen. 
Dit alles om de brandweer ruime doorgang te verschaffen.”
Een nieuwe poging kostte mij mijn achterband. En ik let al
weken op, geen brandweer. Wel een sleepwagen, maar
die had ruimte genoeg om mijn auto mee te nemen. 
Hinkend parkeren! Een kind kan de was doen. 

Allein Eemes neet.

Van horen 
zeggen …
Je hoort zo veel 
tegenwoordig: 
halve waarheden 
en hele waarheden. 
Van mensen die iets weten
en die denken iets te weten. 
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Nadat de kerngroep vorig jaar heeft moeten beslissen dat KVW helaas niet door kon gaan, is zij nu
weer met volle energie bezig met het organiseren van KVW 2021. Dit jaar geheel anders dan anders!

KVW 2021 zal plaatsvinden van 23 - 26 augustus. ‘Huh? Maar 4 dagen?’ Dat klopt! 

Dit jaar zijn er maar 4 dagen KVW. Maandag 23 en dinsdag 24 augustus zijn enkel voor de junioren (groep 2 - 5 van het basis-
onderwijs). De senioren (groep 6 - 8 van het basisonderwijs) zijn op woensdag 25 en donderdag 26 augustus welkom. 

Is KVW dan wel gewoon op het Ooshaka?
Nee! Dit jaar zal KVW plaatsvinden op de sport-
velden van Sportlandgoed de Haamen! 
Helaas zijn er dit jaar géén overnachtingen voor de
senioren, maar worden de kinderen wél vermaakt
met nieuwe groepsspellen en andere leuke en 
nieuwe activiteiten! De reden van deze wijzigingen 
is dat wij op deze manier de geldende regels beter
kunnen hanteren. 

Op woensdag 14 juli zijn de 
inschrijvingen voor KVW 2021. 

Tussen 18.00 - 19.30 uur kan iedereen zich komen
inschrijven. De inschrijvingen vinden plaats bij
'Home PIW' in Stegen 35 in Beek. 
Wij vragen iedereen op tijd te komen om zo een
drukke massa mensen te voorkomen.
Tevens is het vanaf dit jaar ook mogelijk om je 
digitaal in te schrijven! 
Dit doe je middels de QR-code op de poster te
scannen of te kijken op www.kvwbeek.nl. 
De digitale inschrijvingen zullen vanaf 14 juli 
geopend zijn.
Omdat KVW dit jaar maar 2 dagen per leeftijds-
categorie is, zal het inschrijfgeld daarom €15,- per
deelnemend kind bedragen. Let op; bij een digitale
inschrijving komen er € 0,29 transactiekosten bij.

Het programma houden we nog even geheim,
maar het belooft als vanouds weer één groot
avontuur te worden!
Heb je vragen? Kijk dan op onze website. 
Volg ons op Facebook én Instagram voor het
laatste nieuws!

Groetjes en hopelijk tot 14 juli,
de Kerngroep

KVW Beek dit jaar anders dan anders!
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Al in 2018 heeft CDA Beek stevig geïnvesteerd in de vernieuwing en verjonging van de 
partij. Het maakt ons dan ook heel erg trots dat we deze lijn kunnen continueren en ook in 
2021 door blijven groeien als partij. Zo heeft bijvoorbeeld ervaren kracht Eed Beckers (66, 
Beek) de taken als commissielid voor onze partij weer opgepakt. Daarnaast mogen we 
nog een hele hoop nieuwe actieve leden verwelkomen! Deze stellen wij graag aan u voor...

Steef Gorissen (25) - genhout

Steef is een echte Genhoutenaer! Hij is werkzaam in Den Bosch als adviseur 
gebiedsontwikkeling & gebiedseconomie, maar zeker niet van plan om uit 
onze mooie gemeente te gaan vertrekken. We zijn dan ook blij dat Steef heeft 
aangegeven zich bij ons met al zijn kennis in te willen zetten voor een nóg mooiere 
gemeente!

Max van den Bongard (19) - spaubeek

Ondanks zijn nog jonge leeftijd is Max geen onbekende in het Spaubeekse. Max 
studeert commerciële economie aan de Hogeschool Zuyd en als hij niet staat te 
helpen in de bakkerij bij zijn ouders, is hij regelmatig te vinden bij V.V. Spaubeek. 
Daarnaast is hij ook actief bij KinderVakantieWerk Beek en sinds kort ook als lid van 
de commissie Bestuurszaken voor het CDA Beek.

jens janssen (21) - beek

aan de Universiteit Maastricht, is Jens vooral actief als lid bij Handbalvereniging 
BFC in Beek. Ook Jens is sinds kort voor het CDA Beek actief als lid van de 

cijfers helemaal op zijn plek!

Roxanne van Wunnik (36) - beek

Hoewel nog redelijk nieuw in Beek, is Roxanne niet nieuw in de wereld van de 
politiek. Van 2006 tot 2014 zat ze al in de gemeenteraad van Maastricht. Hier had zij 
zich onder meer vastgebeten in het dossier van de Vinkenslag/Karosseer. Ze pleitte 
daarnaast voor betere woonvoorzieningen voor oud en jong. Ook heeft zij ervoor 
gezorgd dat duurzaamheid hoog op de agenda kwam, mede door van de gemeente 
een Millennium Doelen Gemeente te maken. Deze inzet zorgt ervoor dat ze in 2007 

dat iemand als Roxanne ons wil komen versterken.

Wil jij ook kennismaken met de politiek #VeurBaek? Mail of bel onze fractievoorzitter Michael Theuns 
(06-21154009 of mlm.theuns@gmail.com) en we nemen contact op!

#veurbaek
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Kaboutertjes

“En toch zijn er kabouters…” Ik weet het
nu héél zeker, want als ik met Paddy
door onze omgeving wandel kom ik 
overal kleine deurtjes tegen. 
Wijlen Rien Poortvliet heeft kabouters al
eens uitvoerig beschreven (David de
Kabouter) en wie kent niet de boeken
van Wipneus en Pim, geschreven door
onze eigen Limburgse kloosterling uit
Wyck, Bruno van der Made (eerste zes
deeltjes) en later B. van Wijckmade
(pseudoniem van verschillende
auteurs). Bekend zijn natuurlijk
ook Paulus de boskabouter en
kabouter Plop uit Plopsaland.

Beek heeft zijn eigen geestelij-
ke vader als het om de kabou-
ters gaat, namelijk Pa
Pinkelman, bijgestaan door
Tante Pollewop. Deze twee fi-
guren zijn van oorsprong door
Godfried Bomans verzonnen,
maar nu wederom in leven ge-
bracht door….????

Ik was zeer benieuwd waarom
er opeens kabouters in Beek
vertoeven, waar ze vandaan

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

komen en waarom ze juist nú in Beek hun
domicilie hebben gekozen? Antwoorden op
mijn vragen zijn niet zo gemakkelijk te krij-
gen. Pa Pinkelman en ook tante Pollewop
willen anoniem blijven. Een lijfelijk 
interview zat er dus niet in, hoe de redactie
van de Nuutsbaeker ook aandrong. 
Maar we denken in mogelijkheden en als
‘Mohammed niet naar de berg gaat, gaat de
berg wel naar Mohammed’, luidt een gezeg-
de. Op het verzoek voor een schriftelijk inter-
view werd bevestigend geantwoord.
Het grote idee achter de kabouters is iets te
doen voor onze Beekse kinderen; onze kin-
deren iets te doen te geven en in de buiten-
lucht te zijn in deze tijden van 
pandemie. Dat er in meerdere gemeenten ka-
bouters met hetzelfde idee rondliepen die al-
lemaal naar Beek kwamen is mooi meegeno-
men. De kabouters zijn familie van elkaar. Pa
Pinkelman vertelde op verjaardagen over zijn
kabouters en neven, nichten, ooms, vrienden
en bekenden verhuisden naar Beek.
De kabouters zijn er niet zomaar. Ze willen
saamhorigheid en vreugde in de gemeente

brengen, daar waar
dat nodig is.
Kabouters doen daar-
om niets anders dan
wat Beekenaren ple-
gen te doen: eten, sla-
pen, werken en ook
feesten (op zijn tijd en
voorlopig met de coro-
naregels in het achter-
hoofd). 
Er zijn verschillende
soorten kabouters:
veldkabouters (te vin-
den in het veld), bos-
kabouters (uiteraard in
het bos) en stadska-
bouters (veelal in tui-
nen te vinden of bij

de voordeur, zoals bij mijn overbuurman).
Onze kabouters zijn enkel maar in Beek te
vinden, maar ze gaan ook wel eens op va-
kantie, even lekker ontspannen. Dat doen
ze met de bus, de trein of een ander ver-
voersmiddel. Er zijn ook kabouters naar el-
ders vertrokken, maar kabouters kennen
geen verplichting hun verhuizing bij de ge-
meente aan te geven. Soms verdwijnen er
ook kabouters zo maar in het niets. Als er
dan, via de TamTam, ruchtbaarheid aan
wordt gegeven, keren sommige kabouters
netjes terug.

Er zijn ook andere wezens in kabouterland,
maar die zijn vaak voor volwassenen on-
zichtbaar. Ze ontspruiten in de fantasie van
kinderen en hebben daar hun eigen, veilige
plekje. Kabouters kun je daarom ook niet
aantrekken. Wel kun je hen vragen om bij
je te komen wonen, maar zo’n huisje of
deurtje moet dan wel voor kinderen goed
zichtbaar en vindbaar zijn. Vraag er Pa
Pinkelman maar eens naar. En voor de kost
hoef je zelf niet te zorgen. De kabouters
van Pa en Tante zijn zelfvoorzienend wat
betreft eten. Is dat even niet in huis, gaan
ze gewoon bij familie op bezoek. Het zijn
hele sociale en vredelievende wezentjes die
goed voor elkaar en hun omgeving zorgen. 

Wie zelf eens op zoek wil gaan naar de 
kabouters in ons dorp kan meer informatie
krijgen via www.dekaboutermakelaar.nl
Daar kun je ook (voorlees)verhaaltjes 
vinden, alsmede een plattegrond. Ik heb de
kaart reeds bestudeerd en ontdekte dat er
nog meerdere verschillende kabouters op
nog geen honderd meter afstand wonen,
dan degene die ik al wist. 
Zeker weten dat ik mijn ogen goed de 
kost ga geven en Paddy zal vragen zijn 
reukvermogen in stelling te brengen. 
Ik wil best kennismaken met die kabouters
die zo onbaatzuchtig onze gemeente 
verrijken en mooi maken. 

Roland Willems
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Bent u op zoek naar speelgoed of kinderkleding of heeft u
nog speelgoed of kinderkleding die u wilt verkopen, 
dan is dit uw kans. In oktober organiseert Kon. Harmonie
St. Caecilia een speelgoed- en kinderkledingbeurs.  

Daarmee willen wij als Harmonie een klein steentje bijdragen
in de gezellige voorbereidingen rondom een aantal feestda-
gen in de maand december (Sinterklaas en Kerstmis).
Hopelijk zijn de meest beperkende coronamaatregelen in 

oktober verleden tijd en kunnen we samen gaan genieten van
alle voorbereidingen voor deze feestelijke momenten. 
De speelgoed- en kinderkledingbeurs zal natuurlijk worden
gehouden onder de dan geldende coronamaatregelen. 

Wanneer: zondag 17 oktober 2021 
Waar: in de muziekschool, 

gelegen aan de Dr. Stassenstraat 88 in Beek.  
Contact: steunfonds@harmonie-beek.nl 

Reserveer dus deze datum alvast in uw agenda. 
In de maand september zal nadere informatie verstrekt
worden omtrent tijdstippen etc. 

Wilt u uw speelgoed en kinderkleding tijdens deze dag
verkopen, dan kunt u voor deze dag een tafel huren.
Kosten per tafel € 15. Via bovenstaand emailadres
kunt u zich aanmelden. U ontvangt dan een inschrijf-
formulier en nadere informatie over voorwaarden
(grootte, tijdstip, aanmelding e.d.). 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om speelgoed of
kinderkleding te schenken aan de Harmonie. 
Wij kunnen dan uw speelgoed of kinderkleding 
verkopen om zo onze kas te spekken. Ook in dit geval
kunt u zich dan melden via bovenstaand mailadres. 

Wij zien u graag op 17 oktober 2021 

Speelgoed- en kinderkledingbeurs 

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

is een afbouwbedrijf dat reeds 45 jaar een begrip 
is in de bouwwereld. Wij zijn gespecialiseerd in 
het projectmatig realiseren van 
systeemplafonds / wanden en timmerwerken. 

Wij zijn op zoek naar een

Autopoetser
voor circa 10 uur per week

Ben jij in het bezit van rijbewijs B en beschikbaar 
op vrijdag namiddag en enkele uurtjes op 
zaterdag, neem dan contact op via 046-4379448
of per mail info@plabos.nl

Plabos Afbouwsystemen BV 
Postbus 149, 6190 AC Beek
tel. 046-4379448 | E-mail: info@plabos.nl
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Nieuw is de opstart van de groep spor-
tief wandelen, onder begeleiding van
een gediplomeerde wandelcoach en
geschikt voor een ieder die de start met
bewegen wil maken en waarbij een start
to run te zwaar, of (nog) niet geschikt is.
Bewegen is het nieuwe medicijn voor
gezond oud worden en is meer dan
wandelen alleen.

Start

Voor beide groepen woensdag 
15 september 2021 om 18.00 uur. 
De training duurt altijd tot ongeveer
19.30 uur. In totaal 12 weken en vindt
plaats op de atletiekbaan in Beek.

De start to run sluit af met een geklokte
3 of 5 km hardlopen. 
Deze wordt gelopen op de atletiekbaan
in Beek onder aanmoediging van eigen
supporters en de vervolggroep,
Funrunners genaamd. 

Voor de sportieve wandelaars streven
we naar deelname aan de georganiseer-
de wandeltocht door AV Caesar op 
21 november 2021 en we sluiten dan
met nog twee trainingen het programma
af. Hierna praten we over vervolg-
mogelijkheden.  

Programma voor
beide cursussen

Les 1: Ontvangst  met een
consumptie. Praktische zaken
als voeding, kleding, schoeisel en
blessurepreventie met 
trainingsopbouw worden besproken en
vragen beantwoord. Hierna maken we
ons klaar voor onze eerste training, met
warming up, programma en cooling
down. Na de training krijgen jullie uitleg
over de eerste trainingsweek en wordt
het programma per email toegestuurd. 

Les 2 t/m 12: Opbouwend programma
en het opbouwen van spierkracht, sta-
biliteit en techniek.

Les 12: De start to run sluit af met het
rennen van 3 of 5 km. 
De sportief wandelgroep sluit af met
sportieve uitdagingen. 
Hierna volgt een gezellig samenzijn,
waarbij informatie verstrekt wordt over
het vervolg en een eventueel lidmaat-
schap bij de vereniging AV Caesar. 

Elke les, van 18.00 uur tot 19.30 uur
voor beide groepen, bestaat uit: 
Inlopen/wandelen / warming-up / 
loopscholing voor langzame verbetering
van de looptechniek / loopprogramma
(de kern) / cooling down

Kosten

€ 65,00 euro over te maken op 
nr: NL05 RABO 0104 9022 64

t.n.v. 
AV Caesar Beek  onder ver-

melding van start to run /
sportief wandelen en

je naam. 
Dit bedrag dient voor de

start van de cursus op de re-
kening van AV Caesar te staan. 

Inschrijven

elsrovers@gmail.com (trainster) of
info@avcaesar.nl onder vermelding start
to run of sportief wandelen.
Vermeld naam, adres en woonplaats en
als het kan je emailadres. Op die manier
kan er voordat de cursus begint een
aantal vragen gesteld worden, rekening
houdend met ieders privacy, maar
waardoor er preventieve informatie 
bekend is en de kans op succes groter
wordt. 

Trainer (s) 

De Start to Run en het Sportief
Wandelen worden gegeven door trainers
met coachende vaardigheden. Ze zijn
opgeleid bij de Ned. Atletiek bond en bij
de Ned. Wandelbond. 
EHBO en reanimatie kennis is 
aanwezig. 

Aarzel dus niet en durf! Ervaar hoeveel
energie bewegen kan geven en hoe fit
en energiek je je kunt gaan voelen.

Voor meer informatie

Els Rovers  te  bereiken op
Elsrovers@gmail.com of 06-42282403

CURSUS START TO RUN EN CURSUS
SPORTIEF WANDELEN VAN START!

Om fysiek sterk de winter in te gaan starten we 
op 15 september 2021 bij AV Caesar Beek, 
een nieuwe serie Start to Run en een serie
Sportief Wandelen

AV Caesar Beek: we mogen en kunnen weer!

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

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Gospelkoor Soul & Gospel heeft flink kunnen door oefenen
de afgelopen maanden.
Doordat de dirigente de 3 stemmen apart inzingt kan elk lid
haar eigen partij thuis zoveel oefenen als ze wil. Dankzij het
online programma Jamulus konden ook de repetities ge-
woon doorgaan.

Wie zijn wij?

Gospelkoor Soul en Gospel is een enthousiaste groep 
zangeressen die liedjes zingen zoals: Love train/O'Jays,
Another day/Jamie Lidell, You say/Lauren Daigle, Shout to
the Lord/Oslo Gospel Choir, You are the reason/Calum
Scott, You to me are everything/The Real Thing.
Daarnaast natuurlijk “Oh, happy days”, “Amen”, “I will follow
him” en “Joyfull, joyfull”. Verder worden er liedjes gezongen
van Michael Jackson, Tavares, Lionel Richie. 
Alle liedjes hebben een prachtige 3-stemmige bewerking.

We zoeken nog enthousiaste zangeressen en een drummer.
Een keyboardspeler, gitarist en basgitarist hebben we al. 
De band begeleidt het koor week om week. 

Wil je dit geweldige gospelkoor komen versterken, 
neem dan contact op met Tiny Ritterbeeks 
via email: soulengospel@gmail.com.
Of bezoek de website www.soulengospel.nl

Je bent van harte welkom!

Gospelkoor Soul & Gospel
zoekt nog een paar leden
en een drummer

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.

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

• 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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“Hoewel ver midde in de zomer
zitte, kieke veer toch al ‘n bietje nao
de wèntjer. 
Achter de sjèrme is de 
jeugcommissie namelik al bezig mit
‘t nuuje vastelaovessèzoen! 

Op ‘t moment van sjrieve is d’r nog
niks duudelik euver ‘t nuuje sèzoen,
mer ver kieke positief nao de 
toekoms.

Daorom zin ver weer op zeuk nao 
jonges oet groep 6,7 of 8 die gaer
deil oet wille maake van de 
jeugraod of die zelfs jeugprins wille
waere!

Zits dich dus in groep 6,7 of 8 en is
‘t ummer diene druim gewaes in de
jeugraod te zitte of om zelfs 
jeugprins te waere? 
Knip ‘t insjriefformulier dan oet, völ
‘t in en gaef ‘t aaf bie ‘t secretariaat
van de Baeker Pottentaote.”

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.

Baeker Pottentaote

Insjriefformulier
Veurnaame (vol oet) :  ............................................................................................................................................................................. 

Achternaam :  ............................................................................................................................................................................. 

Adres :  ............................................................................................................................................................................. 

Woonplaats :  ............................................................................................................................................................................ 

Tillefoonnummer :  ............................................................................................................................................................................. 

E-mailadres :  ............................................................................................................................................................................. 

Gebaortedatum : ............................................................................................................................................................................... 

Sjwoal en groep                    : .............................................................................................................................................................................

Lid van (buurt)vereiniging : .............................................................................................................................................................................. 

Veur en achternaam pap      :  .............................................................................................................................................................................. 

Veur en achternaam mam  :  ............................................................................................................................................................................ 

E-mailadres pap of mam :  ............................................................................................................................................................................. 

Ich wil gaer :   ❏ Jeugprins waere 

:   ❏ Lid van Jeugraod van 11 waere 

Gaef hie-onger aan woorom’s dich gaer in de Jeugraod wils komme of zelfs Jeugprins
wils waere: 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Handteikeninge van de pap en de mam: 

...............................................................................................................................           ................................................................................................................................

Inleevere veur 1 augustus 2021 bie: 
Secretariaat Baeker Pottentaote 

Veldekelaan 27, 6191 CS Baek  -  E-mail: elmarverpoort@hotmail.com  

✁
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Oplossing van juni:
De kleine nis boven het middelste raam ontbreekt.

Correcte inzenders: 

Rezie van Geneijgen,  Netty van den Molengraaf,  José Jansen, Mery Kengen,
Jo Nijsten, Crit Meijers, Roel Paffen, Jo Cox, Marianne Puts,

Annelies de Wit, Marianne Schwachöfer, Wim en Berna Kempener
en Marja Meens.

Bovenstaand wederom een foto.
Wat klopt niet 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

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl
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1. De meeste zijn toch wel bedrog / 6de    
2. De grote man achter de IPhone, IPad en

Itunes / 7de   
3. Mr. Bean / 12de       
4. Het werelddeel van de Big Five / 4de   
5. Hardloopwedstrijd met doorgeefstokjes /

8ste  

6. Natuurlijke leefomgeving van een soort /
3de  

7. Staat dwars op schering / 5de   
8. Ambtenaren die invoer vrijwaren / 5de      
9. Klinkhamer schreef: “Woensdag …….. / 9de   

10. Wat je doet bij karaoke / 1ste  
11. Volvet bevroren dessert / 5de     
12. Dichterbij komen / 7de     

13. Land van de Amazone / 7de     
14. Overal ter wereld vind je ze. Artsen zonder

…….. / 6de   
15. Dat wat nog gebeuren gaat / 8ste      
16. Jongeman van zeldzame schoonheid / 6de   

17. Kantoorrestaurant / 6de    
18. Brussels landmerk sinds 1958 / 5de    
19. Zijn in de was altijd hun andere helft kwijt

/ 5de    
20. Instrumentale opening van opera of ballet /

7de    
21. Straat waar tovenaars shoppen / 6de   
22. Bier uit Groenlo / 5de       

23. Daar ligt het Tobameer / 5de     
24. De klauwen van krabben / 6de      

25. Megaprijs die niet altijd valt / 5de     
26. Omgevouwen hoekje in een boek / 8ste       
27. Ballerina’s, mocassins, sandalen / 4de   
28. Kondigt de komst van iets of iemand aan /

5de      

29. In Venetië een beschermd beroep / 8ste     
30. Korte vakantie naar een stad / 6de     
31. Voorraad aanleggen voor mindere tijden /

8ste     
32. Stoffen uitbouw voor een caravan / 7de    

33. Komt na de vorige / 6de     
34. Inwoners van de laars van Europa / 5de   
35. Misdrijf dat onopgelost is gebleven / 8ste    
36. Helemaal gestoord na een slechte kappers-

beurt / 8ste  

37. De favoriete maaltijd van Obelix / 2de       
38. Ligt in het café onder een bierglas/ 6de    
39. Snoepgoed dat langer wordt / 6de    
40. De belangrijkste cruciale vraag / 8ste  
41. De glijbaan van Dikkertje Dap / 7de     
42. Houten geraamte van een huis / 6de      
43. Daar zijn er 50 van in de VS / 5de    
44. Een superheld die gevels beklimt / 9de  

45. Hiermee vind je altijd het noorden / 5de   
46. Geurige spray voor het lichaam / 6de   
47. Debuutroman van Mulisch: Archibald ……..

/ 6de      
48. Plotselinge krachtige luchtverplaatsing /

9de      
49. Kansspel dat in Rusland levensgevaarlijk is

/ 8ste  
50. Werd door Jezus uit de dood opgewekt /

6de    
51. Voornaam van de beroemdste gebarentolk

van 2020 / 2de      
52. Regenboogvlies / 4de   

53. Vliegende job voor een beginner / 6de    
54. Klokkenluider van de Notre Dame / 9de  
55. Ongevaarlijke man in een harem / 4de     
56. Rood, wit en …….. 5de 
57. Alle meubels en huisraad in een pand / 6de  
58. Aan deze stang hangt de sleurhut / 5de       
59. Hij schilderde de Nachtwacht / 7de  

TUSSENDOORTJE
Oplossing juni:  Een goed bewaard geheim: het is al juni, maar dat blijft wel tussen mei en juli hè!

NIEUW: Vanaf nu is er elke maand een winnaar. Wij feliciteren Henriette Speetjens.
Stuurt u even een mailtje met uw adresgegevens? Dan ontvangt u een leuk presentje.

Vul de gevraagde letter van elk antwoord in en stuur de zin naar Nuutsbaeker@gmail.com

Thema: kris/kras  

53 54 55 56 57 58 59

82 83 84 85 86 87 88
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62 63 64

6 7 8 9

33 34 35 36

13 14 15 16

25 26 27 28 29 30 31 32

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52

17 18 19 20 21 22

60. Belgische hospita / 6de       
61. Houden je broek op / 5de    

62. Mysterieuze driehoek waar schepen ver-
dwijnen / 7de     

63. Eet Ton Sijbrands hiervan? / 6de      
64. Mix van ijs, melk en vruchten / 8ste   

65. Pluimballetje / 7de       
66. Iemand linken in je post (Eng.)/ 6de        

67. Gooi deze maar eens in het hoenderhok /
5de  

68. Onder welke naam is Harry Webb bekend /
11de      

69. Eiland in de vorm van ‘n actieve vulkaan
bij Sicilië / 7de     

70. Andres Hazes sr. was het een beetje / 7de   
71. Nieuwe versie van een speelfilm / 6de   
72. van Dusschoten, Bauer en Timmermans /

5de   
73. Zelfrijdende caravans / 7de       
74. Dit vergaat maar niet / 6de   
75. De nering van Jeff Bezos / 5de   
76. Cocktail uit hartje New York / 9de       
77. De reggaezanger van No woman, No cry /

5de 
78. Bestseller van Karl Marx / 11de  
79. Fluitje, vaasje of tulp / 8ste      

80. Het zuidpuntje van Zuid Amerika / 8ste      
81. De schone schijn …….. / 7de   

82. Kledingstuk vernoemd naar een letter / 6de  
83. Liegende pop met een lange neus / 7de       
84. Dik brillenglas / 6de   
85. Een scheve ……..  rijden / 5de   
86. Dunne, transparante zijden stof / 5de       
87. Levend lijk / 5de      
88. Legendarisch muziekfestival uit 1969 / 8ste     
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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 

• Dry Needling
• Medical Taping
• Shockwave
• EPTE
• Echografie    

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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Wethouder Schwillens vervangt wethouder Hub Hodzelmans die momenteel ziekteverlof heeft en nog

niet voldoende hersteld is om zijn werk te kunnen hervatten. Schwillens, die sinds maart de taken van

Hodzelmans waarneemt, heeft Grote Projecten, Brede Watertaken en Bedrijfsvoering in zijn portefeuille.

Waarnemend wethouderschap Rob Schwillens
is met vier maanden verlengd
Het tijdelijk wethouderschap van Rob Schwillens is met een periode van zestien
weken verlengd. Daartoe heeft de gemeenteraad van Beek op 10 juni besloten.

23

Het jaar 2020 was door het uitbreken van de coronapan-

demie in alle opzichten een bijzonder jaar. Desalniettemin

bleef de gemeentelijke dienstverlening zoveel als mogelijk

intact en is ook inhoudelijk het nodige gerealiseerd.

Enkele highlights zijn:

• In 2020 is begonnen met de bouw van de Brede 

Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek, waarvan de

oplevering dit najaar wordt verwacht. 

• In 2020 is de indoorverbouwing op sportlandgoed 

De Haamen versneld uitgevoerd en opgeleverd.

• In 2020 zijn diverse woningbouwplannen in aanbouw of

gerealiseerd, waaronder het plan Prins Mauritslaan -

Vondelstraat, het gezondheidscentrum in de

voormalige Mavo, appartementen in de 

Stationsstraat, Raadhuispark en de locatie Auwt

Patronaat. Daarnaast zijn er plannen uitgewerkt

voor de realisatie van zorgwoningen in de

kloostertuin bij het Carmelitessenklooster. 

• In 2020 is in samenwerking met de raadswerk-

groep Energie-transitie samengewerkt aan 

omgevingsbeleid voor zonneparken in Beek. 

• In 2020 zijn in het buitengebied tussen Neerbeek en

Beek bloemenrijke bermen gerealiseerd om de 

biodiversiteit te verbeteren.

• In 2020 is op het gebied van veiligheid specifiek ingezet

op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. 

Wethouder Ralph Diederen (financiën): “De jaarrekening

laat zien dat Beek nog steeds over een robuuste financiële

huishouding beschikt. Daardoor konden we, in een voor 

iedereen lastig coronajaar, een beroep doen op onze 

reserves en waren bezuinigingen niet nodig. Dat geeft

Beek een sterke uitgangspositie om te werken aan herstel

na corona.”

Jaarrekening 2020: Gemeente Beek heeft haar
huishoudboekje opnieuw dik in orde
De Gemeente Beek heeft haar huishoudboekje opnieuw dik in orde. Dat blijkt uit de 
jaarrekening 2020. Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief saldo van € 443.000. 
Het weerstandsvermogen van de Gemeente Beek heeft de status ‘uitstekend’ behouden.

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.
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“Beek wil niet alleen nu maar ook in de toekomst een centrum

zijn waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren

is”, zegt burgemeester Christine van Basten-Boddin, porte-

feuillehouder economie. “Daarom is het belangrijk dat we

onze blik op een gezamenlijke toekomst richten en hebben we

samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en

andere betrokkenen deze toekomstvisie opgesteld.”

Noodzaak
Het centrum van Beek is, naast winkelcentrum Makado, het

hoofdwinkelgebied van Beek. Net als in de rest van Nederland

staan ook de Beekse winkelgebieden onder druk als gevolg

van economische ontwikkelingen, vergrijzing en veranderend

koopgedrag. Burgemeester Van Basten-Boddin: “Ons centrum

is een belangrijke imagodrager, het visitekaartje van Beek 

en ontmoetingsplek voor onze inwoners. Daarom is deze toe-

komstvisie nodig. Want alleen in goed overleg met iedereen

die betrokken is, zorgen wij er samen voor dat ons centrum

aantrekkelijk en leefbaar is én blijft.” 

Diversiteit aan functies
Centra worden steeds meer een plek met een mix van 

verschillende voorzieningen zoals winkels, horeca, cultuur,

maatschappelijke functies, dienstverleners én wonen. 

Wethouder Ralph Diederen, portefeuillehouder wonen: “Deze

visie geeft richting aan een noodzakelijke en gewenste trans-

formatie van ons centrum. Woningen dichtbij voorzieningen

dragen hieraan bij en sluiten aan bij de woonbehoeften van

onze inwoners.”

Opgaven
In de visie staan diverse uitdagingen en opgaven waaraan de

komende jaren  samen met ondernemers, vastgoedeigenaren

en andere betrokkenen wordt gewerkt. Eén van deze opgaven

is het herinrichten van de Markt met oog voor vergroening,

sfeer en beleving. Wethouder Hub Schoenmakers, portefeuille-

houder verkeer: “Parkeren dichtbij winkels is belangrijk voor

onze ondernemers, maar we willen ook sfeer, vergroening en

beleving in het centrum. Daar moeten we een goede balans in

gaan vinden en daar gaan we de komende periode samen

mee aan de slag.”

Samenwerken aan een toekomstbestendig centrum
Henk Smeets, voorzitter van het Centrummanagement Beek,

onderschrijft het belang van een goede samenwerking: “Wij

zijn blij met deze toekomstvisie en de manier waarop die tot

stand is gekomen. Het centrummanagement staat en gaat

voor een levendig, toekomstbestendig centrum. Wij kijken 

ernaar uit om onze bijdrage te leveren aan het realiseren van

deze visie voor het mooie Beekse centrum.”

Gemeente investeert ruim half miljoen in centrum van Beek
De gemeenteraad van Beek heeft unaniem ingestemd met een toekomstvisie voor het centrum van Beek.
In de visie staat hoe de gemeente, ondernemers en bewoners de komende vijf jaar gaan investeren in 
een levendig en toekomstbestendig centrum. Voor de uitvoering van het plan wordt 590.000 euro 
beschikbaar gesteld. 

24

juli-aug. 2021 - NB no. 7:Layout 1  24-06-2021  08:35  Page 24



25

Op woensdag 26 mei werd op de bouwplaats van de Brede

Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek het bereiken

van het hoogste punt gevierd. Het hoogste punt werd en-

kele weken daarvoor eigenlijk al bereikt, maar dat kon niet

worden gevierd in verband met een corona-uitbraak op de

bouwplaats. 

Gelukkig zijn alle ambachtslieden weer hersteld en kon dit

bijzondere moment alsnog worden gemarkeerd... met de

vlag van Spaubeek in top!

Brede Maatschappelijke
Voorziening heeft hoogste
punt bereikt!

Tijdens een informatieve en interactieve cursus nemen

we u mee in de achtergrond van spanning en stress,

zodat u uw persoonlijke situatie kunt verbeteren.

Cursus omgaan met stress 
Vermoeidheid, een baaldag, het even niet meer zien zitten: bij iedereen komt dit wel eens voor. Hebt u hier
vaker last van? Wilt u weten wat u hieraan kunt doen? Geef u dan op voor onze cursus Stresshantering.

Vragen die onder meer aan bod komen zijn: hoe ontstaat stress?

Hoe kan ik het beste omgaan met stress? Hoe zorg ik ervoor dat

spanningsklachten afnemen?

Het doel van de cursus is dat uw stress en spanningsklachten 

afnemen en dat u weer in balans komt.

Datum : bij voldoende deelnemers start september 2021

Tijd : wekelijks van 19.00 – 21.30 uur

Locatie : Hyacinthenlaan 33, Geleen

Kosten : € 40,-

De cursus duurt 10 weken.

Meer informatie of aanmelden?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met:

Leo Hellewig, Tel.: 046 - 457 57 00 / E-mail: leo.hellewig@piw.nl

Peter Boelens, Tel.: 046 – 457 57 00 / E-mail: peter.boelens@piw.nl

Bouwmaterialen werden door de geldende maatregelen

niet op tijd geleverd en enkele corona-uitbraken legden

de bouw een aantal keer vrijwel stil. Gelukkig zijn alle

werklieden hersteld en inmiddels weer aan het werk. Tot

slot zorgden de weersomstandigheden voor een aantal

onwerkbare dagen.

Wethouder Rob Schwillens (Burger!Kracht en Grote Projecten):

“Het is bijzonder spijtig dat we de geplande opleverdatum niet

halen. Dat is vooral voor de toekomstige gebruikers, die naar hun

intrek in de BMV uitkijken, vervelend. Gelukkig leidt  het uitstel niet

tot onoverkomelijke problemen, maar we houden een vinger aan

de pols en blijven met alle gebruikers in gesprek.”  

Oplevering Brede Maatschappelijke Voorziening 
Spaubeek verschuift naar de herfstvakantie
De Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek wordt twaalf weken later opgeleverd. De oplevering,
die gepland stond op 7 augustus, verschuift naar week 43 (25 tot en met 31 oktober 2021), de week van de
herfstvakantie. De bouw liep door het achterliggende coronajaar een vertraging op die niet meer kan 
worden ingehaald. 
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Deze jonge mantelzorgers zijn een groep die weinig zichtbaar

is. Zij zien zichzelf niet als mantelzorger en maken daarom

geen of weinig gebruik van de mogelijkheden die er zijn om

hen te ondersteunen. Het is belangrijk dat dit verandert.

Tijdens het webinar ging presentatrice Vivian Lataster van L1

in gesprek met docenten, mantelzorgconsulenten en jonge

mantelzorgers. Hun ervaringen en wensen stonden centraal

tijdens het webinar. Vragen die aan bod kwamen waren: 

Hoe herken je een jonge mantelzorger? Wat hebben jonge

mantelzorgers nodig? En wat kunnen anderen doen om hen

hulp te bieden. 

Het webinar is in samenwerking met het Steunpunt Mantel-

zorg Westelijke Mijnstreek, Steunpunt Mantelzorg Zuid,

Steunpunt Parkstad, Knooppunt Informele Zorg, Platform

Mantelzorg Limburg en Burgerkracht Limburg tot stand 

gekomen.

Terugkijken?
Het webinar is waardevol voor iedereen die professioneel of

privé betrokken is bij een jonge mantelzorger. U kunt het 

webinar terugkijken op www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Heeft u vragen of wilt u advies over dit onderwerp? 

Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Westelijk

Mijnstreek.

Telefoon: 046-4575700

E-mail: mantelzorg@piw.nl

Week van de Jonge Mantelzorger

Jonge Mantelzorgers in de schijnwerpers tijdens webinar 
Tijdens de “Week van de Jonge Mantelzorger” op donderdag 3 juni, werd het webinar KRACHTIG &
kwetsbaar gehouden. Een webinar voor en over jonge mantelzorgers. Een op de vijf kinderen en 
jongeren groeit op met een langdurig ziek, verslaafd, lichamelijk of verstandelijk beperkt familielid. 
Bijvoorbeeld een ouder, broer of zus, opa of oma.
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Het Beekse project is een mooie samenwerking tussen een

aantal lokale vrijwilligers, NJOY (hét sport-, cultuur- en leef-

stijlstimuleringsproject van gemeente Beek), de Kidsclub van

HOME en welzijnsorganisatie Partners in Welzijn. En natuur-

lijk een enthousiaste groep kinderen van de hoogste groepen

van het basisonderwijs!

KidsCool Magazine wordt gratis verspreid via basisscholen

en kan gratis worden meegenomen bij enkele winkels en an-

dere plekken in de gemeente. KidsCool Magazine heeft een

professionele uitstraling: de allures van een echte krant, vol

interessante en leuke onderwerpen voor kids. De kinderen

kiezen zelf de onderwerpen, bereiden interviews en reporta-

ges voor, werken redactionele stukken uit, praten mee over

de lay-out van het magazine en tekenen een stripverhaal. 

Sociale media
En terwijl de jonge leden van de redactie zo samen bezig

zijn, is een ander groepje actief met het maken van content

voor de social mediakanalen van KidsCool Magazine. Er is

een Instagram-account dat voortdurend vraagt om nieuwe

content en een Tiktok-pagina is in de maak. Dus het social

mediateam heeft de handen vol met het maken van leuke

filmpjes: sfeerimpressies van redactiebijeenkomsten en uit-

stapjes en portretjes en interviewtjes met redactieleden en

vrijwilligers om hen in de spotlights te zetten. En om de kijker

mee te nemen in the making of KidsCool Magazine natuurlijk.

Zoals bij elke gezonde organisatie het geval is, is er ook

sprake van verloop onder de vrijwilligers. Je kunt immers niet

je hele leven hetzelfde blijven doen. Van de ene kant is het

jammer als iemand het  team verlaat en van de anderen kant

geeft het ruimte voor nieuwe mensen, met nieuwe ideeën en

nieuwe inspiratie.

Coaches
KidsCool Magazine is op zoek naar schrijfcoaches en social

media coaches. In beide functies begeleid je samen met an-

deren een groepje kinderen bij het proces van brainstormen,

ideeënvorming, beslissen en uitwerken van de inhoud van

het blad, dan wel de inhoud van de social media uitingen.

Ben jij jong van geest, vind je makkelijk aansluiting bij kinde-

ren, heb je affiniteit en ervaring met schrijven, journalistiek

of social media en heb je tijd en zin om in de eerste helft

van het schooljaar 2021 – 2022 op tweewekelijkse basis

vrijwillig jouw steentje bij te dragen aan KidsCool 

Magazine? Maak dan je interesse kenbaar bij jongeren-

werker Johan Cortooms van Partners in Welzijn. 

Dat kan telefonisch of via WhatsApp (06 – 51023646) of via

mail: johan.cortooms@piw.nl

Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin je uitleg

krijgt over het project, waarin je al je vragen kan stellen en

waarbij samen met jou wordt gekeken of er een match is. 

Doen!

Ben jij die coole coach voor kids van Kidscool Magazine? 
Ken jij KidsCool Magazine? KidsCool Magazine is uniek in Limburg. Het is namelijk het enige magazine
(school- en verenigingskrantjes niet meegerekend) dat is gemaakt door kinderen voor kinderen. 

27
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Langzaamaan mogen we elkaar weer meer fysiek ont-

moeten, steeds meer mensen zijn gevaccineerd en beetje

bij beetje voelen we ons veiliger om anderen te ontmoeten.

Wij hopen dan ook dat de richtlijnen van het RIVM het 

toelaten om in het najaar weer groepsbijeenkomsten te 

organiseren. Houd daarom onze website goed in de gaten

zodat u snel weer kunt aanschuiven bij een van onze 

mantelzorgbijeenkomsten. Aanmelden blijft wel nog 

verplicht. Heeft u als mantelzorger van Beek nog vragen

dan neem gerust contact op met Astrid Vermeulen van het

Steunpunt Mantelzorg.

Telefoon: 046-4575700

E-mail : mantelzorg@piw.nl

Denk jij de gemeente Beek als je broekzak te kennen? Wij dagen je uit! 

Doe mee aan een drie uur durende kennisquiz in de buitenlucht! 

Neem je familie of vrienden mee, want

de quiz is geschikt voor jong en oud. 

Je startbewijs ligt vanaf vrijdag 23 juli

klaar bij diverse lokale ondernemers in

Beek. 

Dus ga op pad en leer Beek nog beter

kennen. 

Psst….er zijn ook mooie prijzen te 

winnen!

Meer info: www.njoybeek.nl

NJOY ’t Dörp! 
Dol op raadsels? Te porren voor een kennisquiz? Dan wil je NJOY ’t Dörp niet missen! 
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Mantelzorgbijeenkomsten
Houd onze website in de gaten

Inwoners van de gemeente Beek kunnen met vragen en zorgen over hun persoonlijke 

situatie terecht bij het wijkteam. Heeft u vragen over opvoeding, opgroeien, wonen, 

hulpmiddelen, dagbesteding, schulden, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Maakt u zich 

zorgen over een eenzame buurman of ervaart u overlast? Wilt u zelf de handen uit de

mouwen steken en een dorpsgenoot helpen? Het wijkteam staat graag voor u klaar.

Spaubeek Maandag 10.00 - 11.00 uur Hoeverresidentie, Musschenberg 45 

Beek Dinsdag 10.00 - 11.00 uur Stegen 35 

Beek Dinsdag 13.30 - 14.30 uur Muziekschool, Dr. Stassenstraat 88 

Neerbeek Donderdag 13.30 - 14.30 uur Gemeenschapshuis, Callistusplein 9                     

Openingstijden wijkteams 
Gemeente Beek
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Het CDL is een vrijwilligersorganisatie die mensen de 

vaardigheden aanbiedt die nodig zijn om computers, 

tablets en smartphones te kunnen gebruiken. Het CDL

biedt basiscursussen en verdiepingscursussen aan. 

Ook deze zomer kunt u voor diverse cursussen en work-

shops bij het CDL terecht!

Basiscursus Windows
Start: dinsdag 6 juli 2021

Tijd: 10.00 uur

Duur: acht dinsdagen (tot 24 augustus)

Workshop Facebook
Start: maandag 2 augustus 2021

Tijd: 10.00 uur

Duur: twee maandagen (tot 9 augustus)

Workshop Apple Ipad en Smartphone
Start: dinsdag 6 juli 2021

Tijd: 19.00 uur

Duur: vijf dinsdagen (tot 3 augustus)

Werken met foto’s op tablet en smartphone
Start: maandag 12 juli 2021

Tijd: 10.00 uur

Duur: twee maandagen (tot 19 juli)

Meer informatie?
Telefoon : 06 – 18 64 39 16

Website : www.cdl-beek.nl 

Cursuslocatie : Stegen 35, Beek 

(rolstoelvriendelijk)

Bij het Computer Doe- en Leercentrum Beek kan iedereen
leren hoe een computer, tablet of mobiele telefoon werkt

Zou u graag willen leren hoe u een computer, tablet of mobiele telefoon kunt gebruiken? Maar voelt u 
zich daarvoor misschien te oud of niet slim genoeg? Of heeft u gewoon nooit de tijd genomen om u erin te 
verdiepen? Merkt u dat u tegenwoordig steeds meer digitaal moet regelen en voelt u zich daardoor soms 
buitengesloten? Het Computer, Doe- en Leercentrum (CDL) is er voor u en helpt u graag op weg!

Het Beekse verenigingsleven staat te popelen om u weer te ontvangen!

Daarom geven zij u op 17 juli, tijdens het online event Beek Alive, een kijkje

achter hun schermen. 

Van cultuur en sport tot diverse maatschappelijke activiteiten, in Beek is er voor

iedereen wat te doen!

Kijk op zaterdag 17 juli op het Youtube-kanaal van NJOY live mee naar alles

wat Beek te bieden heeft. 

Tot dan!

Meer informatie: www.njoybeek.nl

Beek Alive!
17 juli 2021 / 11.00 tot 13.00 uur

Eindelijk weer eropuit! 
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NJOY 
The Summer 
is terug!

Geen zin om je deze zomer
te vervelen? Doe mee aan 
NJOY The Summer!
Een activiteitenprogramma
voor jong en oud tijdens de
zomervakantie van 23 juli
tot en met 5 september.

De meeste activiteiten zijn helemaal gratis!

Van springkussenpark tot knutselen en van

zwemmen tot cultuur.

De activiteiten worden georganiseerd door NJOY

Beek in samenwerking met Sportlandgoed De

Haamen, Beekse verenigingen en ondernemers.

Kijk voor het aanbod snel op www.njoybeek.nl
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Altijd cool 
winkelen? 

makadobeek.nl

Ronduit
Makado

ruim 80 winkels onder 1 dak  ∞  7 dagen per week open  ∞  altijd gratis parkeren

gratis
kinder-
opvang
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