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Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

Meesterslager gespecialiseerd in: 
BARBECUE, BUFFETTEN,

BELEGDE BROODJES, MAALTIJDEN 

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

Februari, de carnavalsmaand. 
Bij het ter perse gaan van deze Nuutsbaeker was het nog niet 
helemaal duidelijk wat er precies staat te gebeuren rondom carnaval.
Dat er geen nieuwe prinsen/prinsessen zijn uitgeroepen wisten we al,
maar hoe nu verder. Wordt er toch nog een klein feestje gevierd? 
Ik hoop het van ganser harte, want zoals Davina Michelle ooit zong
“het duurt te lang”. 
Met een welgemeende Alaaf en Allewiel wens ik een ieder op zijn eigen
manier toch mooie dagen, in welke vorm dan ook. 
Om alvast in de stemming te komen is er deze maand een zingend
carnavalstussendoortje. Veel plezier. 

Verder staat deze Nuutsbaeker 100% in het teken van de komende
Gemeenteraads- verkiezingen. Op bijna elke pagina vindt u wel het 
programma van een politieke partij. Lees hun toekomstvisie en doe er
uw voordeel mee. Zoals de ridder van de heilige graal tegen Indiana
Jones zei: Kies, maar kies wijs. 

De artikelen die in deze uitgave staan, zijn ook zeer de moeite waard
om te lezen. Wat dacht u van de voorbereidingen van de sprookjes-
tocht, het laatste paar verkochte schoenen van Thea Hoedemakers,
interessante info over de AED, de feestelijke opening van Eigen-Wijs,
de nieuwe school in Spaubeek en een artikel om over na te denken,
het buurtkastje. Genoeg leesvoer om een uurtje mee te relaxen.  

Tot volgende maand.
Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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Bij de opstart van de voorbereidingen
dachten we de corona achter ons te
kunnen laten. 

Zondag 17 juli 2022 zal Beek weer in het teken staan van de
Sprookjestocht. Na de drie succesvolle eerdere edities is Stichting
Sprookjestocht weer volop bezig met de voorbereidingen. 
Wij nemen jullie graag mee voor een kijkje achter de schermen.

Zoals we ondertussen allemaal weten
is dit helaas niet het geval. Het is op
het moment daarom wellicht nog wel

belangrijker om weer in sprookjes te
gaan geloven!
‘Wij gaan in ieder geval door met de
voorbereidingen en hopen dat de
Sprookjestocht een coronavrij feest kan
worden’, aldus voorzitter van Stichting
Sprookjestocht Jorg Lacroix. 
‘Als begin mei de kaartverkoop start
moeten we in de glazen bol kijken en
hopen dat onze magische tovenaars-
krachten ons helpen voor een corona-
vrije tocht’!

De editie 2022 zal nieuwe 
elementen bevatten. 

Zo worden er twee nieuwe sprookjes
gepresenteerd met ‘special effects’ die
jong en oud zullen verbazen. De decor-
ploeg, onder aanvoering van Frank
Gubbels en Robert Coenen, zal hier zorg
voor dragen. ‘De decors worden weer
magischer en we mogen zelfs gebruik
maken van de optochthal om onze

(lees verder op pagina 5)

Sprookjestocht Beek volop bezig met de 
voorbereidingen

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Nieuw!

Vasteloavesbox
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.v. €

19,20

voor €
15,-

Te bestellen vóór woensdag
23 februari en afhalen 

zaterdag 26 februari 2022
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Maak het verschil
Maak een bewuste keuze
Stem vanuit het hart
Stem lokaal
Stem BBB-NDB 

Beste Beekenaren,

Ons verkiezingsprogramma is klaar en de kieslijst is vastgesteld. 
Beide zijn te zien en te lezen op onze website via www.bbb-ndb.nl.

BBB-NDB is:

1. een betrouwbare en stabiele lokale partij met een tomeloze inzet
voor de gehele bevolking, iedere dag opnieuw;

2. de grootste partij van Beek, deel uitmakend van de Beekse 
gemeenschap, dicht bij de burger staand en het Beekse belang
vooropstellend;

3. een bereikbare en benaderbare partij, bestaande uit echte 
volksvertegenwoordigers, van Beek en voor Beek.

BBB-NDB wil:

1. een duidelijk stempel blijven drukken op het beleid van de 
gemeente Beek door zich nu en in de toekomst te handhaven;

2. de grootste partij van Beek blijven, bestaande uit betrouwbare, 
integere en gewone mensen, die blijven opkomen voor de Beekse
belangen zonder de samenwerking met anderen uit de weg te gaan;

3. dat Beek een zelfstandige, milieuvriendelijke, duurzame, veilige,
sportieve en sociale gemeente blijft, waarin iedereen mee blijft doen.

BBB-NDB gaat 

LIJST1
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decors te bouwen. Dit geeft ons extra
mogelijkheden voor mooie creaties’.
Ook bij deze editie is de regie in handen
van regisseur Thijs van Es. Hij zit vol
nieuwe ideeën en gaat er samen met de
ruim 50 acteurs voor zorgen dat het een
waar spektakel wordt. Samen met Ralph
Huntjens is Thijs de verhaallijn aan het
uitwerken en de rollen aan het verdelen.
Het is nog wel een uitdaging om een
sprookje in 1,5 minuut boeiend over te
brengen. 

Hoe zit het eigenlijk met de 
vrijwilligers?

Als Sprookjestocht zijn we afhankelijk
van vele vrijwilligers, van decorbouwer
tot acteur en van verkeersregelaar tot de
horeca. 
Wij zijn gestart met het werven van de
vrijwilligers en na het sturen van de 1ste
e-mail naar de vrijwilligers van de 2017
editie, meldde zich meer dan 50% bin-
nen 24 uur weer aan voor de komende
Sprookjestocht! De Sprookjestocht leeft! 
De mailbox van Roy Hermans en Patrick
Kersemakers liep bijna vast van al die

aanmeldingen. Toch kunnen we nog
veel meer vrijwilligers gebruiken om de
± 3000 bezoekers in juli een onvergete-
lijke dag te bezorgen. Zin om mee te
helpen aan deze magische dag?
Aanmelden kan heel eenvoudig via
ww.sprookjestochtbeek.nl

Wat wordt deze keer anders dan
anders?

We hebben een fantastische basis
staan, waarbij onze bezoekers een
sprookjesachtige (mid)dag beleven. Bij
deze editie gaan we voor nog meer ‘be-
leving’: bij de sprookjes, tijdens de wan-
deling, maar ook op het festivalterrein.
Wat dat precies zal inhouden? Dat zien
jullie 17 juli. 

Deze ontwikkeling brengt natuurlijk
meer kosten met zich mee. Onze pen-
ningmeester Bas Souren heeft er alle
vertrouwen in dat we een sluitende be-
groting krijgen, mede door de bijdrage
van de Gemeente Beek.  Als entreeprijs
hanteren we 5 euro,  zo is en blijft de
sprookjestocht betaalbaar voor het ge-
hele gezin! 

Op de hoogte blijven van alles spookjes-
achtige ontwikkelingen? Bezoek onze
website www.sprookjestochtbeek.nl of
volg ons op Facebook en Instagram.

Een succesvolle Sprookjestocht doen
we samen!

Stichting Sprookjestocht Beek

KIENEN

vanaf 2 februari
GAAN WEER WE KIENEN,

(volgens coronamaatregelen)

op WOENSDAG AVOND in het
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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ONS PLAN VeurBaek

Als CDA willen we dat de komende 
4 jaar 250 woningen worden 
gebouwd. Daarbij is er  bijzondere 
aandacht voor betaalbare koop-
woningen en sociale huur. Er 
komt een voorrangsregeling voor 
inwoners uit de eigen gemeente.

VEUR 250 NIEUWE 
WONINGEN

Het CDA knokt voor de leefbaarheid 
in al onze kernen. Dat betekent het 
behouden van bassischolen in alle 
kernen, investeren in duurzame 
verenigingsvoorzieningen en meer 
ruimte geven aan ondernemers. Zo 
houden we onze gemeente uniek.

VEUR EEN LEVENDIGE 
SAMENLEVING

We willen Beek veiliger maken. We nemen maatregelen 
om te hard rijden in woonwijken te voorkomen 
en er komt een lijst met meest verkeersonveilige 
plekken in Beek die als eerste worden aangepakt.  We 
willen overlast beperken, daarbij zijn de aanpak van 
drugshandel en afvaldumpingen een speerpunt. Waar 
nodig zijn we voor de (tijdelijke) inzet van mobiele 
camera’s op onveilige plekken.

Veel senioren zijn op een grotere afstand komen te staan 
van onze samenleving door de coronacrisis. Samen met 
de ouderenverenigingen in Beek willen we de strijd 
tegen eenzaamheid gaan voeren. In de gemeentelijke 
zorgtaken gaan we starten met een ‘omgekeerde toets’: 
het vertrekpunt is kijken wat nodig is, niet wat wetten 
en regels voorschrijven.

VEUR GOEDE ZORG 
VOOR ONZE SENIOREN

VEUR EEN VEILIGE 
OMGEVING

VEUR MINDER WATEROVERLAST 
EN 750 NIEUWE BOMEN

We gaan wateroverlast verminderen 
door de keutelbeek te ontkluizen, 
de openbare ruimte te vergroenen 
en door ons Beeks Bomenplan 
waarmee we 750 bomen planten. 
We beschermen ons buitengebied 
en staan in het groene hart van 
Beek géén zonneweides toe.

BENIEUWD NAAR AL ONZE PLANNEN #VEURBAEK? KIJK OP WWW.CDABEEK.NL

#VeurBaek

februari 2022 NB - no. 2:Layout 1  27-01-2022  08:54  Page 6



7

februari 1992, 18e jaargang nr. 2

… Het verhaal van dhr. Kurvers over de
kapel in Geverik, gepubliceerd in de
vorige uitgave, was nog niet ten
einde. In deze editie gaat hij verder
met het hoofdstuk “Restauratie
Kapel Geverik.”
Na de bouw in 1861 werd de kapel
gebruikt voor het lezen van missen
door de priesterzonen van Geverik
die op vakantie kwamen of om de 
familie te bezoeken. Ook in vroeger
jaren kon wegens geldgebrek weinig
worden gedaan aan goed onderhoud
van de kapel. In 1977 werd een aan-
vang genomen met de restauratie.
De monumentenzorg gaf hierbij een
financieel zetje, want de kapel was in
de archieven opgenomen als rijks-
monument.
De begroting voor de eerste fase
werd door architectenbureau Ir. Satijn
van Maastricht geraamd op 584.012
gulden.
De eerste fase omvatte nieuwe dak-
bedekking van de toren, restauratie
gevels, drainage aanleg en torenkruis
met haan. Subsidies werden 
verkregen van de gemeente Beek, 
de provincie Limburg en de stichting
Kapel Geverik.  De tweede fase in
1990 omvatte vernieuwing glas in
loodramen, mergel raamomlijstingen,
stucwerk wanden en gewelven, 
elektrische installatie en CV installatie.
Kosten 317.000 gulden. 
De  hernieuwde inzegening en het
gebruik van het door beeldhouwer
pater A. V. Kampen O.F.M. 
vervaardigde altaar, gebeurde op 
8 dec. 1990.
In het artikel wordt het altaar in al zijn
facetten beschreven. 
De kapel heeft ca. 80 zitplaatsen.

… Het carnavalsnieuws begint binnen
te lopen. De Pottentaote zijn begon-
nen met het uitroepen van de nieuwe
heerser van het Beekse carnavalsrijk.
Of beter gezegd een heruitgave.
Door de golfoorlog zijn vorig jaar 
veel  activiteiten niet doorgegaan.
Daarom werd de prinsperiode van de
27 jarige Frans Keulen met een jaar
verlengd en mag hij het dit jaar nog
eens overdoen. Ook jeugdprins 
Roel I zal zijn opwachting maken.
In Spaubeek werden de prinsen en
prinsessen ook bekend. Het zijn
prins Leon bijgestaan door prinses
Petra en bij de jeugd was dat het
paar Ronnie II en Caroline.
Ook in Neerbeek werd Rens Smeets
van de Callistusschool uitgeroepen
tot 23ste jeugdprins van de
Doorzetters van Neerbeek.

… Sinds mensenheugenis heeft het ei
een symbolische rol gespeeld, 
ongeschilderd of versierd. Rond de
paastijd zijn er vele exposities van de
gemaakte kunststukjes. Muziekkorps
St. Callistus heeft vorig  jaar als eer-
ste en enige zo een tentoonstelling
georganiseerd. Door het overweldi-
gende succes zal het dit jaar worden
overgedaan. 25 exposanten zullen
hun creaties in het ASTA tentoon-
stellen.

… Bij uitzondering zijn er in deze editie
twee ingezonden brieven geplaatst.
Commentaar werd gegeven op de
nalatigheid van de gemeente bij de
sluiting van het postagentschap in
Neerbeek  en op het artikel van de
homoseksualiteit. Ze werden 
afgesloten met de zin: Discussie 
gesloten. De Nuutsbaeker plaatst
geen ingezonden brieven meer.

… Theo van Winkel trekt deze keer naar
het kerkdorp Genhout en wel in de
nieuwbouwwijk achter de kerk. Hij
geeft uitgebreid uitleg over de bena-
mingen van de nieuwe straten in
deze wijk.
Zijn eindspreuk bij dit leerzame arti-
kel: BEEK, je blijft je er over verwon-
deren.

… De bloemen- en geschenkenboetiek
Lobelia in Neerbeek heeft haar be-
drijf moeten beëindigen. Een aantal
jaren verzorgde zij “het bloemetje
van de maand” van de Nuutsbaeker.

Hiervoor een terecht dankwoord voor
de steeds goed verzorgde attentie.
Gelukkig vond Lobelia zelf een ande-
re bloemenspeciaalzaak die de tradi-
tie wil voortzetten. Jan Kempener wil
deze taak op zich nemen.
Hij gaat meteen aan de slag voor het
bloemetje van deze maand dat gaat
naar mevr. Groneschild- Lagro uit de
Proostdijstraat. Dit voor de tijd 
besteed aan de begeleiding van de
mensen van de Dagbeeker in de
Hoolstraat.

… Grote veranderingen in de parochie
van de H. Martinus van Beek. 
Het afscheid van pastoor E. Quanjel,
sinds 1983 werkzaam als herder in
Beek. Hij is nu benoemd als pastoor
van de Martinus parochie in Holtum
bij Born. Hij werd daar op 8 februari
geïnstalleerd.
Vanaf 23 februari 1992 is pastoor 
H. Heynen in de parochie in Beek
werkzaam. Hij is afkomstig van
Banholt waar hij zeer actief was bij
de restauratie van de kerk aldaar.

… In een terugkerende kolom,
“Informatie over voortgang
PeterTrecpoelfeesten in Beek” zullen
we u regelmatig op de hoogte hou-
den van de werkzaamheden. In een
uitbreid artikel worden we ingeleid
hoe Beek zelf dit grote evenement 
tot een goed einde zal brengen. 
Er is gerekend op een deelname van
1000 vrijwilligers gerecruteerd uit alle
verenigingen en particulieren. Enkele
onderdelen worden al uit de doeken
gedaan. Zo is er de historische stoet.

(Lees verder op pag. 8)

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo
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Een twee uur durend spektakel dat
door de straten van Beek trekt. Het
Klank- en lichtspel is een absolute
topper. Op een podium van 25 bij 
14 meter gaan enkele honderden
medewerkers een tiental scenes op
het toneel  brengen.
De regisseur Jan Verheijen zal met
assistenten Wiel Heijnen en Paul
Janssen op diverse plaatsen 
voorlichting hierover geven.
Het project historische kleding loopt
als een trein. Ongeveer 700 kostuums
zullen genaaid moeten worden. Voor

ontwerpen en coördinatie zorgt
Gerda Jentjens. In een volgende 
editie zullen andere aspecten belicht
worden. Aldus de Pers-  en
Propagandacommissie Peter
Trecpoelfeesten Beek. 

… Een uitgebreide jaarkroniek vult drie
bladzijden van deze Nuutsbaeker. Er
is in 1991 veel gebeurd.

… De gemeentelijke info pagina’s zijn
goed gevuld. Op de eerste pagina
een uitgebreid  “In Memoriam” voor

Beste inwoners van de gemeente Beek,

Graag maakt Sociaal Belang Beek via deze weg de kieslijst kenbaar door
middel van een digitaal gephotoshopte groepsfoto. 

Wij hopen dat u bij de gemeenteraadsverkiezingen ook uw stem laat horen.

1 Mathieu Schraven Fractievoorzitter Neerbeek
2 Bianca Stijnen - ter Horst Commissielid Inza Neerbeek
3 Ruud Paquay Commissielid GGZ Beek
4 Danny Tummers Lid Beek
5 Ruud Hornesch Lid Spaubeek
6 Dianne Schraven - Golsteijn Lid Neerbeek
7 Rene Muurmans Lid Beek
8 Roel Hoogeboom Lid Neerbeek
9 Hans Koomen Lid Beek

Op onze website www.sociaalbelangbeek.nl
kunt u ons partijprogramma vinden met onze
visie en standpunten. 

Heeft u hier vragen of opmerkingen over, of
wilt u persoonlijk met ons kennismaken? 
Stuur ons een e-mail naar 
secretariaatsbb@gmail.com. 

Tot ziens in het stembureau!

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

Rie Dirx, uitgesproken door burge-
meester A.G.J. v. Goethem. 
Rie Dirx is geboren in Geverik. Een
gemeenschapsmens in hart en nieren.
Hij was ruim 36 jaar onafgebroken
actief in de Beeker politiek. 
Hij was lid van de tweede kamer en
combineerde die werkzaamheden
met zijn wethouderschap in de 
gemeenteraad van Beek. Een vraag-
baak van vele gezinnen tijdens de
mijnsluitingen. Zijn werkbezoeken als
hoofdbestuurslid van de Ned. Kath.
Mijnwerkersbond wierpen alom zijn
vruchten af.

… De gemeente geeft een waarschuwing
hoe te handelen bij de sneeuwval.
Zet de auto op de oprit zodat de
sneeuwschuiver onbelemmerd zijn
werk kan doen. Het is van groot 
belang om trottoir sneeuw- en ijsvrij
te houden. De senioren zullen u
dankbaar zijn.

Ik ook …
Japo
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Luc Laudy

KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor de
cursus van 5 lessen over “Westerse Architectuur”
door Luc Laudy op woensdagmiddag 
16 en 23 februari en 9, 23 en 30 maart 2022 van
14.00-16.00 uur. 

Luc Laudy is de zoon van beeldend kunstenaar Eugene
Laudy en studeerde o.a. aan de Academie voor beeldende
kunsten in Maastricht. Hij was 40 jaar als docent kunst-
educatie werkzaam o.a. aan de leraren opleiding in Sittard
en aan de Academie in Maastricht.

De cursus beperkt zich tot de Westerse Architectuur. De
invloed van andere cultuurgebieden zoals de Egyptische
op de Griekse, de Islamitische op de Spaanse en de tradi-
tionele Japanse architectuur op de moderne architectuur
komen uiteraard ook aan bod.

Tijdens elke bijeenkomst worden twee perioden 
behandeld:

1. a. de Antieke Griekse architectuur
b. de Romeinse architectuur   

2. a. de Vroeg Christelijke en Karolingische architectuur   
b. Middeleeuwen en de Romaanse architectuur    

3. a. de Gotische architectuur    
b. de architectuur van de Renaissance  

4. a. de architectuur van de Barok 
b. de architectuur van Rococo en het neo classisisme

5. a. de architectuur in de 19e eeuw van neostijlen tot 
Art Deco        

b. architectuur van 20e en 21e eeuw   

De kosten voor de 5 lessen, inclusief koffie/thee, bedragen
€ 25,-- voor leden van KBO/seniorenvereniging Beek en 
€ 30,-- voor niet-leden. De lessen worden gehouden in 
De Kring, De Stegen 35 in Beek.

Graag opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 

Lezing door het Notariaat Pas

KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor een 
lezing door het Notariaat Pas op woensdagmiddag 
16 maart 2022 vanaf 14.00 uur.

De lezing wordt gehouden in De Kring, De Stegen 35 in Beek. 
De titel van de lezing is Erfrecht en Levenstestament.
De volgende onderdelen komen aan de orde:

• Erfrecht
• Levenstestament
• Wet langdurige zorg
• Bewindvoering
• Mentorschap

Deelname is gratis, maar wel graag opgeven bij: 
mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 

KBO / Seniorenvereniging Beek 

‘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.

IVN Spau-Beek
Presentatie Klimaatverandering
Op zondag 13 februari 2022 
van 10.00 tot 12.00 uur in het IVN-home.

Klimaatverandering is een onderwerp dat de laatste jaren
volop aandacht krijgt in de media. Inmiddels is er ontzettend
veel informatie beschikbaar en in november 2021 is er weer
een VN Conferentie in Glasgow gehouden. 
Tijdens een presentatie van Wim Castenmiller zal hij proberen
uit te leggen wat er precies aan de hand is. Wat zijn de oorzaken
en de achtergronden van het probleem en wat zijn de gevol-
gen? De politiek is aan zet, maar wat kunnen we er nu zelf aan
doen? Via de lezing, maar ook via discussie en gesprek, is er
ruimte voor een inbreng door het publiek.

Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’, in de kelder
van het AZC Sweikhuizen

Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis) 
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Op woensdag 9 maart 2022
gaan we weer van start met
de cursus Start to Run én
cursus Sportief Wandelen 
(uiteraard nog even onder
voorbehoud van de 
coronamaatregelen).

Dus: heb je goede voornemens 
gemaakt en wil je het nieuwe jaar 
sportief beginnen? 

Meld je dan snel aan!  

Liever wandelen in plaats van
hardlopen? 

Ook dan kunt u nog “inspringen”.
Sinds vorig jaar is er ook een cursus
Sportief 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. 

Belang van Beek - BvB - lijst 6 
 
Een nieuw politiek geluid 
 
Als we de zittende partijen mogen geloven is de gemeente Beek een idyllische plek waar iedereen tevree is en waar vooral 
niets mag veranderen. Elke vorm van ambitie ontbreekt, instandhouding van het oude heeft de hoogste prioriteit. Intussen staat de 
wereld in brand en zijn de uitdagingen voor de toekomst nog nooit zo groot geweest. Reden voor M ichael M uijres en Ghislen Nysten 
om de lokale politiek weer actief op te pakken en een nieuwe lokale partij op te richten: Belang van Beek. Inmiddels hebben de 
nodige mensen zich aangesloten om samen de kieslijst te vormen of op een andere manier een actieve bijdrage aan de partij te leveren.  
 
De kernwaarden van BvB zijn: gezond verstand, transparantie en eerlijkheid. BvB is wars van achterkamertjespolitiek en gaat zich 
inzetten voor een betere leefbaarheid van Beek in de breedste zin van het woord. BvB staat onder andere voor: 
- het waarborgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg onder alle condities; - geen zonneweides in groengebieden; 
- meer oog voor cultuur en jeugd; de jeugd krijgt een duidelijke stem binnen BvB; - behoud van scholen in alle kernen; 
- verbeteren van de woonmogelijkheden voor de eigen inwoners;   - eerlijke communicatie naar de inwoners;  
- maximale inspanning om overlast van buiten de gemeentegrenzen te laten eindigen; - een veiligere leefomgeving; 
- het voorkomen van onnodig hoge belastingen, ook staat de directe afschaffing van de hondenbelasting hoog op het programma; 
- eerlijk kijken naar zaken als de toekomst van M AA Airport. Het vliegveld moet niet tegen elke prijs in stand gehouden worden. Als 
blijkt dat het op de langere termijn beter is voor mens, milieu en economie,  mag eventuele sluiting geen taboe zijn.  

- voor een zo snel mogelijke terugkeer naar een samenleving waar alle inwoners gelijk behandeld worden en iedere ondernemer vrij 
mag ondernemen. 

 
Ook landelijk is Belang van Beek niet onopgemerkt gebleven en is er een samenwerking ontstaan tussen BvB en BVNL. BvB wil de 
zittende partijen wakker schudden. De nieuwe partij durft werk te maken van de zaken die er écht toe doen en luistert écht naar de 
inwoners van Beek. BvB gaat voor minimaal 3 zetels en zal daarmee de broodnodige ambitie terugbrengen in de gemeenteraad en 
voor de veranderingen zorgen die belangrijk en noodzakelijk zijn. 
 
Spreekt dit je aan en wil je een actieve bijdrage leveren, meld je dan aan via info@ belangvanbeek.nl. Voor meer informatie, zie 
www.belangvanbeek.nl 
 
Stem op lijst 6 Belang van Beek en laat BvB jouw stem zijn in de gemeenteraad. 
 

Cursus Start to Run en Cursus
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Bewegen is het nieuwe medicijn voor
gezond oud worden en is meer dan
wandelen alleen. 

Voor beide groepen is de training op
woensdag gedurende 12 weken van
18.00-19.30 uur op de atletiekbaan van
AV Caesar. De eerste training is 
woensdag 9 maart 2022 om 18.00 uur.
De cursus wordt op woensdag 
25 mei 2022 afgesloten.

De training bestaat voor beide groepen
(afzonderlijk van elkaar) uit: 
Inlopen/wandelen / Warming-up /
Loopscholing voor langzame 
verbetering van de looptechniek /
Loopprogramma (de kern ) / Cooling
down

De Sportief Wandel-groep werkt toe
naar deelname aan de georganiseerde
wandeltocht van 
AV Caesar en sluit af met sportieve 
uitdagingen en een gezellig samenzijn. 
De Start to Run sluit af met een 3 km of
5 km loop op de atletiekbaan.

Kosten

65,00 euro over te maken op nr: NL05
RABO 0104 9022 64  t.n.v. AV Caesar
Beek onder vermelding van Start to 
Run / Sportief Wandelen en je naam.  

Aanmelden en inschrijven

elsrovers@gmail.com (trainster) of
info@avcaesar.nl onder vermelding
Start to Run /  Sportief Wandelen.
Vermeld naam, adres en woonplaats,
telefoonnummer en je emailadres. De
trainers nemen dan contact met je op
zodat het programma aangepast kan
worden aan ieders persoonlijke situatie
waardoor de kans op succes groter
wordt. Na afloop van de cursus wordt
er informatie verstrekt over het vervolg
en een eventueel lidmaatschap bij de
vereniging AV Caesar Beek. 

Trainer(s) 

De Start to run en het Sportief
Wandelen wordt gegeven door trainers
met coachende vaardigheden en opge-
leid bij de Ned. Atletiek bond en bij de
Ned. Wandelbond. 

EHBO en reanimatie kennis is aanwe-
zig. 

Aarzel dus niet en durf! Ervaar hoeveel
energie bewegen geeft en hoe fit en
energiek je je gaat voelen.

Voor meer informatie: Els Rovers te 
bereiken op Elsrovers@gmail.com of
06-42282403

Sta jij binnenkort ook hier aan de start?
Meld je dan snel aan! 

Deze maand willen we graag twee 
onderwerpen met u bespreken. 

Het eerste is de ‘Poorten van Beek’ en het
tweede de behoefte aan meer bankjes en 

rustplekken langs wandelroutes. 

De VVD fractie heeft enige tijd geleden aangedrongen op

extra goed onderhoud bij de entrees van alle kernen van

Beek. Immers, de eerste kennismaking met een gemeente 

begint bij de ingang en die moet een goede indruk achterlaten.

Het is een visitekaartje.

De ‘Poorten van Beek’ hebben daarom recht op extra goede zorg. 

Maar hoe moeten we deze ‘Poorten van Beek’ vormgeven? 

Waar kan het volgens u beter en waar moet het anders?

Willen we bijvoorbeeld meer mooie, bloeiende planten bij de entrees van Beek? Hoe

kunnen we het gezelliger en vriendelijker maken? Wat vindt u? Laat het ons weten! 

Er kwam bij ons een verzoek binnen het aantal aanwezige rustplekken en bankjes in

de gemeente eens onder de loep te nemen. Zo zijn er bijvoorbeeld op de route Beek

centrum - Makado te weinig plekken waar wandelaars een kleine pauze kunnen

nemen. Dat is een gemis, want zeker de ouderen stellen zo’n rustpauze erg op prijs. 

Wij als VVD fractie willen in kaart brengen op welke plekken in Beek de aanwezigheid

van bankjes gemist wordt. Want het mag absoluut niet zo zijn dat u als Beekenaar

niet of minder op pad gaat, omdat u onderweg niet uit kunt rusten.

Bent u ook regelmatig te voet op pad en mist u bankjes of rustplekken op uw route?

We horen het heel graag van u!

Laat het ons weten door een email te sturen.

BEEK

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

s Sportief Wandelen van start
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BOB: Bijzondere Ontmoetingen Beek

Thea Hoedemakers Twee dagen voor de sluiting bezocht ik Thea in de bijna
lege winkel. 
“De laatste schoenen gaan terug in de doos en zullen
moeten worden opgeslagen, nog 2 dagen en de winkel zal
dan helemaal leeg zijn,” vertelt Thea.

Toch klinkt Thea niet weemoedig. 

“Het is een heerlijke plek geweest. Ik kwam er iedere dag
met plezier naar toe. Soms was ik wel opgelucht als het
seizoen voorbij was en ik alles had kunnen betalen. Zeker
de laatste jaren werd de verkoop minder doordat er meer
online werd besteld. Ik wist dat het langzaamaan tijd werd
om te stoppen. Ik zat er niet echt op te wachten, maar de
verkoop van het pand ging sneller dan verwacht.”  

Als klein meisje kwam ze al in de winkel aan de Markt, die
in 1955 door haar vader, een oom en een tante werd ge-
opend als Schoen- en Sportmagazijn. 
Tijdens het volgen van het VGLO (Voortgezet Lager
Onderwijs) werd ze door haar moeder naar een schoenen-
winkel in Sittard gestuurd. Daar leerde ze het vak op de
woensdagmiddagen en de zaterdagen.  

Het laatste paar schoenen is verkocht. 
De deur gaat op slot!

In de Nuutsbaeker van oktober 2015 verscheen er een 
artikel over 60 jaar schoenmode Hoedemakers in Beek. 

Zes jaar later, op 31 december 2021 sloot de langst 
gevestigde winkel aan de Markt voorgoed haar deuren.
Thea Hoedemakers (76 jaar) is met pensioen. 
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T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl

Daarna heeft ze altijd gewerkt in de schoenenwinkel in
Beek. In 1986 werd ze de eigenaresse. 
Thea geeft aan dat je voor het runnen van een winkel 
geboren moet zijn. Je moet alles kunnen, van de inkoop
tot het omgaan met de klanten. 

Na 66 jaar is het Hoedemakers imperium aan de Markt ten
einde. Thea, de oudste dochter uit het gezin
Hoedemakers, houdt het voor gezien en besluit
met haar inmiddels 76 jaar dat het goed is 
geweest. 

Op de vraag wat Thea het meeste zal gaan missen
geeft ze met een knipoog antwoord: 
“Het dagelijkse kopje koffie”. Maar gelukkig voor
Thea blijft de buurman en jongste telg uit het gezin
Hoedemakers met zijn schoenherstellerij aan de
Markt gevestigd. 

Thea: “En daar zal ik nog menig kopje koffie gaan
drinken.” 

We wensen Thea een fijne tijd 
en veel kopjes koffie toe!

Sylvie Gulikers
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Bekijk ons volledige programma op www.progressiefbeek.nl

/BeekProgressief

Progressief Beek: TIJD VOOR VERANDERING!

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? 

Martijn: We zaten samen in het landelijk bestuur van de 

jongeren afdeling van D66. Daarin zaten mensen uit heel 

Nederland. We waren daar al een goede match, zij orga-

niseerde de (dure) evenementen terwijl ik over de centjes 

ging.

Nienke: Ik bedacht de leuke evenementen, maar om ze 

te kunnen betalen moest ik bij Martijn zijn. Omdat we 

veel samen optrokken, groeiden we ook steeds meer 

naar elkaar toe. Tijdens zo’n intensief bestuursjaar leer je 

elkaar goed kennen. Tegen het einde van dat jaar sloeg 

de vonk over. 

Martijn: Het is natuurlijk ook leuk dat je bepaalde 

interesses deelt. Ik was in die tijd al actief als commissielid 

voor Progressief Beek en Nienke was ook commissielid in 

Purmerend, waar ze vandaan komt. 

Was het meteen duidelijk dat jullie samen in Beek 

zouden gaan wonen? 

Nienke: Martijn maakte mij al snel duidelijk dat hij in 

Beek wilde blijven wonen. Daar viel weinig aan te onder-

handelen. Ik had daar niet zo’n probleem mee. Ik was net 

klaar met mijn studie en ik dacht, die baan kan ook in 

het zuiden wel vinden. Mijn eerste dag in Beek was met 

Vastelaovend, dus ik viel gelijk met mijn neus in de boter. 

Daarna ben ik niet meer weg gegaan. 

Martijn: Ik ben blij dat Nienke ervoor open stond om hier 

naartoe te verhuizen, want een drang om weg te gaan 

uit Beek heb ik nooit gehad. Los van dat hier mijn roots 

liggen kom ik ook niks tekort in Beek. We wonen op een 

steenworp van de Makado maar met de trein ben je ook 

zo in Sittard of Maastricht. 

Jullie staan allebei op de lijst voor Progressief 

Beek, wat willen jullie de komende tijd bereiken? 

Martijn: Vanuit mijn werk ben ik bezig met Duurzaamheid 

en dat onderwerp heb ik binnen Progressief Beek ook 

naar me toe getrokken. Maar voor die tijd had de 

omgeving waarin we leven al mijn aandacht.Sinds 2014 

zit ik dus in de commissie Grondgebiedzaken waar 

onderwerpen als verkeer, natuur en openbare ruimte 

voorbij komen. Waar ik naar zou streven is meer aandacht 

voor onze leefomgeving. Dat betekent beter omkijken 

naar het groen in de kernen, wat de laatste jaren steeds 

soberder en onderhoudsvriendelijker werd. Maar ook 

zorgen dat die omgeving er is voor de inwoners. Dat de 

Beekse markt een grote parkeerplek is terwijl je met zo’n 

plein veel meer kan (ontmoetingsplaatsen zoals terrassen 

of groen) is mij een doorn in het oog.

Nienke: Ik ben momenteel actief in de commissie 

Inwonerszaken en houd me meer bezig met bijvoorbeeld 

onderwijs, zorg en sport. Ik sport graag en vind het 

belangrijk dat er in Beek voldoende plek is om te sporten 

en te bewegen, van jong tot oud. Iedereen moet gelijke 

kansen krijgen om gezond op te groeien en vitaal oud te 

worden. Goede zorg hoort daar ook bij. De gemeente 

heeft de verantwoordelijkheid om zorg en ondersteuning 

te bieden aan iedereen die dat even of langdurig nodig 

heeft, dichtbij en laagdrempelig. Bovendien hoop ik dat 

Beek een gemeente blijft waar jongeren graag komen en 

blijven wonen. 

Liefde voor Beek

5.
MARTIJN KÖSTERS

Beek

2.
NIENKE VENNIK

Beek

Na een gezamenlijk bestuursjaar 

verhuisde Nienke Vennik naar het 

zuiden. Nienke en Martijn Kösters 

wonen nu vier jaar samen en staan 

bij de komende gemeenteraads-

verkiezingen ook allebei op de lijst 

voor Progressief Beek.
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Eén op de vier Nederlanders ergert zich wel eens aan zijn of
haar buren. Een deel van deze ergernissen escaleert en mondt
zelfs uit in een burenruzie. Buurtbemiddeling kan er dan voor
zorgen dat de buren met elkaar in gesprek gaan en
samen tot een oplossing komen. Maar hoe mooi zou
het zijn als de escalatie voorkomen kan worden?
Buurtbemiddelingsorganisaties in heel Nederland
sloegen de handen ineen voor een landelijke campag-
ne met informatie en tips om zelf op een effectieve
manier het gesprek aan te gaan. Dat is makkelijk pra-
ten! 

De campagne start op 12 januari met de lancering van
de webpagina en de video. Op de webpagina staan
vijf stappen die je kunt nemen om tot een constructie-
ve oplossing te komen: blijf kalm, kies het juiste mo-
ment, leg uit wat het met jou doet, zoek naar een op-
lossing waar jullie allebei tevreden mee zijn en maak
duidelijke afspraken. Naast de video zijn er posters,
flyers en social media posts die de boodschap van de
campagne versterken. Daarnaast geven buurtbemid-
delaars uit het hele land tips door middel van persoon-
lijke vlogs onder de hashtag #datismakkelijkpraten.

Marianne Grooten, coördinator buurtbemiddeling Zwolle
en lid van het campagneteam licht toe:
“Met de campagne willen we er voor zorgen dat men-
sen zich bewust zijn dat een gesprek pas effectief is als
je dat op de juiste toon en op het juiste moment inzet.

Het heeft namelijk geen zin om in het heetst van de strijd het
gesprek aan te gaan. Je vervalt dan in verwijten en dat werkt
niet probleemoplossend.” 

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

Campagne ‘Dat is makkelijk praten’ om escalatie 
van burenproblemen te voorkomen 
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“Lieve pap, je hebt gevochten als een leeuw. 
Dapper en moedig en nog steeds bezorgd als altijd. 
We gaan je heel erg missen, ben apetrots op jou.”

Zo’n tekst slaat natuurlijk in als een bom en je vraagt je af wat
het verhaal achter dit bericht is. Ik werd hierop attent ge-
maakt door een buurtbewoonster en laat het een les zijn voor
ons allemaal. Wat is er gebeurd? Het blijkt dat een mannelijke
dorpsgenoot onlangs op weg naar de Markt aan de Bongerd
in Spaubeek getroffen werd door hartfalen. En hoewel er
mensen in de buurt waren, wist niemand echt goed hoe te
handelen. Er is nog een poging getracht tot hulpverlening
zodat het slachtoffer wellicht makkelijker zou kunnen
ademen. Iemand had de helderheid van geest om óf 112 te
bellen dan wel een AED te zoeken. En daar startte het
probleem dat uiteindelijk het slachtoffer, een week later, fataal
zou worden.

Hoewel er op een gegeven moment een melding gemaakt is
en iemand een AED wilde gaan halen bleek deze niet van de
muur te krijgen. Helaas, helaas, helaas, de tijd kroop lang-
zaam verder tot het slachtoffer wel professionele hulp kreeg
aangeboden, maar de tijd die verstreken was, bleek achteraf
véél te lang. Slachtoffer heeft nog pakweg een week

Een AED kan levens r

• 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 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.

‘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
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“geleefd”. Mijn informant heeft daarop de gemeente Beek
aangesproken met de vraag hoe zoiets in godsnaam mogelijk
is. In de buurt zijn namelijk drie AED’s aanwezig. De gemeente
antwoordde dat de AED’s de week tevoren nog gecontroleerd
waren en deze gewoon werkten. Maar… ze zouden nogmaals
een monteur langs sturen. En misschien kon diegene die
het apparaat niet los kreeg even contact opnemen met de
gemeente.

En wat blijkt: iedereen kan en mag in principe een AED bedie-
nen. Maar enkel hulpverleners die een speciale cursus hebben
gevolgd krijgen een sms-melding. Die melding gaat naar twee
hulpverleners: één krijgt een melding om naar het slachtoffer
te gaan en de ander de melding om naar een AED te gaan. De
laatste krijgt tevens een pincode om de kast te openen. De be-
wuste hulpverlener, zo vertelt mijn informant, bleek echter niet
op de hoogte van die pincode en kreeg het kastje dus niet
open. 
Dat het systeem met de pincode of zelfs de sms-meldingen
niet feilloos is, wist een andere hulpverlener mij te verhalen.
Hij kreeg ooit om tien uur een melding op zijn telefoon. 
Hij snelde meteen naar het bewust adres waar bleek dat het
slachtoffer inmiddels overleden was… om zeven uur. Het sms-
je was dus drie uur later pas aangekomen.

Onlangs gaf het NOS-journaal weer dat de spreiding
van AED’s een landelijk bereik had. Ik ben even in de
wereld van de AED’s gedoken en eerlijk gezegd zie ik
door de bomen het bos niet meer. Wist u bijvoorbeeld
dat je ook privé een AED kunt aanschaffen? Vraag is
hoeveel mensen hier dan gebruik van kunnen en mogen
maken? De prijzen gaan ruim over de duizend euro
heen. En dan de vele verschillende types. Er zal beslist
wel overeenkomst in zitten, maar waarom zoveel ver-
schil? Is het niet beter om één type te hebben die alle
hulpverleners kunnen gebruiken? O, ja, de marktwer-
king… Maar kost dat, zoals dit geval bewijst, niet men-
senlevens? 

Een vaak groene AED, is dus ”hufterproof” gemaakt
tegen diefstal en vernieling door die pincode. Of het
ook anders kan? Ja, de gemeenteraad van Zoetermeer
heeft hier al eens vragen over gesteld (bron:
https://zoetermeer.nieuws.nl/nieuws/21310/als-iedere-
seconde-telt-moet-onbekende-cijfercode-aed-inge-
voerd-worden/ ). 

De Hartstichting geeft aan dat de AED’s te verzekeren zijn. Ik
roep onze gemeenteraad op om eens te onderzoeken of het
niet mogelijk is voor Beek een collectieve verzekering af te
sluiten, zodat het geconstateerde falen van het systeem geen
mensenlevens hoeft te kosten. En bedenk: gisteren het
genoemde slachtoffer, vandaag of morgen misschien u of ik?
By the way, er zijn ook particulieren die een AED aan of bij hun
huis plaatsen. Het Gezinshuis aan de Dorpstraat 75 is hier een
voorbeeld van. Bij hen is geen sprake van een pincode, dus de
AED is altijd bereikbaar!

En even over de AED zelf. AED staat voor Automatische
Externe Defibrillator, m.a.w van buiten worden schokken aan
een patiënt met een hartstilstand gegeven om het hart weer
op gang brengen. 

(lees verder op pagina 19)

s redden, mits….               
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Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

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

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl

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

Het CDL verzorgt cursussen / workshops 
op het gebied van computer, 

tablet en smartphone gebruik.
Hier vindt u ons aangepaste cursusrooster
voor de 1st helft 2022 (zie tabel versie 20220119).

Cursisten van onderbroken cursussen t.g.v. de
lockdown worden gebeld.
Aanmelden voor cursussen uit dit rooster kan weer
via website www.cdl-beek.nl  
of E-mail planning1.cdl.piw@gmail.com of 
tel.  06-18 64 39 16.

De gemeentebeek heeft voor eigen inwoners 
(ouder dan 54 jaar) een kortingsregeling gemaakt
voor basiscursussen. (Details: www.cdl-beek.nl)

Ook is onze inloop weer actief:
Beek - Stegen 35: 
Donderdag van 13.30- 15.30 uur en 
Vrijdag van 10.00-12.00 uur.
DOP Elsloo - Punt 39: 
Vrijdag van 10.00 -12.00 uur / 
Meerssen - Bibliotheek: 
Donderdag 10.00 -12.00 uur 

Onvoorziene omstandigheden zoals corona kunnen
roet in het eten gooien. Actuele info steeds op 
www.cdl-beek.nl .
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Bij mensen met een hartritmestoornis kan dit het gestoorde
hartritme stoppen, zodat het hart de kans krijgt om de contro-
le terug over te nemen. Een AED werkt óf automatisch (nadat
de elektroden, de plakkertjes, zijn aangebracht, moet een
knop ingedrukt worden, waarna het apparaat de beoordeling
doet) óf semi-automatisch (de hulpverlener moet zelf de
schokbevestigingsknop indrukken om een schok toe te die-
nen). De bedieningsaanwijzing is vrij eenvoudig en staat nor-
maliter in beeld en tekst in het deksel of een bijgevoegde
kaart. En in feite mag iedereen een AED gebruiken (bron:
Wikipedia), maar is het in de praktijk voorbehouden aan
burgerhulpverleners. Deze hebben namelijk een opleiding ge-
volgd en krijgen jaarlijks bijscholing, niet in de laatste plaats
om het slachtoffer ook bij te staan en te begeleiden. 

Wat ik zou doen in een dergelijke situatie (en bedenk dat ik
géén deskundige ben, maar wel jarenlang BHV-er ben ge-
weest) bij een dergelijk voorval?:

• Controleren: aanspreekbaarheid (pijnprikkel), ademhaling,
hartslag (pols, hals)

• Proberen zo snel mogelijk hartmassage toe te passen
• Iemand anders 112 laten bellen, indien dit mogelijk is
• Doorgaan tot professionele hulp (of een hulpverlener met

AED) het overneemt
• Niets doen kan altijd fataal zijn
• Volg eventueel cursussen: EHBO, BHV, AED-cursus

Veel succes!

Tuinverzorging  
van den Boorn

- Snoeiwerk
- Advies
- Beplantingsplan
- Aanplant
- Onkruid-

bestrijding
- Gazon maaien
- Onderhoud 

volgens uw wens

“Graag doe ik
mijn uiterste

best om u nog
meer van uw

tuin te kunnen
laten 

genieten”
Peter van den Boorn

Neerbeekerhof 22 
06 - 41066917 6191 HH Neerbeek
info@tuin-verzorging.nl www.tuin-verzorging.nl

Muziekles
in Beek 

• Neem enkele probeerlessen om te kijken of het bevalt. 
• We werken met gediplomeerde zelfstandige docenten uit de regio.
• Mogelijk met subsidie! (Zie ‘tarieven’ op de website).

Myouthic verzorgt al jarenlang muziekles in Midden-Limburg. 
Veel van onze docenten waren voorheen verbonden aan Artamuse.

Droom je van een groot podium? Lijkt het je leuk om 
muziek te maken? Dan moet je bij Myouthic [music] zijn!
Oók voor halve cursussen en leuke kindercursussen. 

Méér info: 
www.myouthic.nl

Vanaf januari in 

‘De Muziekschool’
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Het buurtkastje is een sociale ontmoe-
tingsplek voor iedereen en het principe
van het kastje is simpel: ‘Pak wat je echt
nodig hebt, geef wat je kunt missen!’ 
In het kastje staan dus levensmiddelen
om te ruilen. Het doel is tweeledig: min-
der voedsel verspillen en mensen met
weinig geld helpen. Het is dus een win-
win situatie. In principe is het kastje het
hele jaar open. 

Mensen die als goede buur iets kunnen
en willen missen kunnen artikelen in het

kastje leggen zoals koekjes, frisdrank,
potjes saus, pindakaas, luiers of zeep.
Mensen die iets nodig hebben kunnen
een artikel uit het kastje pakken. Zo help
je elkaar. De voorwaarde is dat de artike-
len goed en ongebruikt moeten zijn.

Het idee komt van de Amerikaanse
Jessica Mcclard. Zij bouwde kastjes
voor eten en andere producten bedoeld
voor mensen die het minder breed heb-
ben. Jessica kwam op het idee door de
kastjes, waaruit mensen gratis boeken

konden pakken, die je vaak op vakantie
tegenkomt. Een principe dat ook in
Nederland niet onbekend is.

Kom gerust een keer kijken bij ons
buurtkastje aan de Dorpstraat 75 in
Spaubeek. Leg er iets in, ruil er iets en
vooral, spreek het rond! 
We may not have it all together, but to-
gether we have it all.

Zelf ook een buurtkastje? 
Kijk dan op www.stichtingsogoed.nl

Het buurtkastje
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Jeugdig elan

Nieuw leiderschap en nieuw elan, dat is
wat de heren en dames bewindslieden
ons vanuit Den Haag de afgelopen maan-
den hebben beloofd. En zie, na ruim tien
maanden staat er dan uiteindelijk een
nieuw kabinet met oude partijen die be-
loven het nu veel en veel beter te gaan
doen dan de afgelopen vier jaren. Wel
bekeken hebben ze nog maar drie jaar
de tijd voor de volgende Tweede Kamer-
verkiezingen, dus ga maar snel aan de
slag zou ik zeggen, want de tijd dringt. 
De nieuwjaarstoespraak van onze burge-
meester was een mooie opsomming van
de Beekse successen van het afgelopen
jaar en de voornemens voor het nieuwe
jaar. De financiën, een goede graadmeter,
zijn op orde en er kunnen prachtige plan-
nen gesmeed worden. 
Beek, en dan met name Spaubeek, kreeg
bijna een vinger in de Europese politiek
in de persoon van Esther de Lange.
Helaas mocht het niet zo zijn. Wel is er

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

een direct lijntje met de landelijke politiek.
De Spaubeekse Vivianne Heijnen (ondertus-
sen oud wethouder van Maastricht) is
staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat in het kabinet Rutte IV. Beek
lijkt dus een echte politieke kraamkamer.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 
november een heuse kinderraad is geïnstal-
leerd om die kraamkamer meer cachet te
geven. Vanuit álle Beekse basisscholen zijn
leerlingen vanuit de groepen 6 en 7 gere-
kruteerd om hun school (en omgeving) te
vertegenwoordigen en hun speerpunten
naar voren te brengen. Daarvoor zijn op de
scholen lessen gegeven en konden de kin-
deren zich kandidaat stellen met een door
hen zelf geschreven profiel. Met heuse 
verkiezingen zijn uit al die potentiële kandi-
daten drie leerlingen per school gekozen
die samen de kinderraad gaan vormen. Van
het Baeks Kompas zijn dat Eva, Mel en
Myrthe, van de Kring Joep, Joanie en Cyriel,
van De Bron Luuk, Linn en Wes en van 
basisschool Spaubeek Gracia, Maud en Clint. 
Met zijn twaalven togen ze in de week
daarna naar de sporthal van de Haamen
voor een eerste kennismaking met elkaar,
een sportieve uitdaging, gevolgd door een
culinair samenzijn met tomatensoep en een
broodje kroket of frikandel. Ook werd die
middag binnen hun gelederen een heuse
kinderburgemeester gekozen, maar dat
moest nog geheim gehouden worden tot
de officiële installatie bij de tweede bijeen-
komst. Bij die bijeenkomst waren de burge-
meester en raadsleden van Beek aanwezig
en werden de kinderraadsleden welkom ge-

heten met een broodje hamburger. Iedereen
was gespannen wie uiteindelijk de kinder-
ambtsketen omgehangen zou krijgen. Het
werd Linn Kerbusch van basisschool 
De Bron. Alle leden werd de eed of belofte
afgenomen, zo blijkt, want de raadsleden
moesten plechtig beamen: “Dat verklaar en
beloof ik.” En zo konden deze kinderen
hun ambtsperiode van één jaar beginnen
(over een jaar zijn er dus alweer nieuwe
verkiezingen op de scholen). 
Even over de kinderburgemeester: ze is een
meisje van 10 jaar van groep 7 uit Neer-
beek, die houdt van handbal, knutselen en
dansfilmpjes maken op TikTok. Haar 
lievelingseten is frites met frikandel en ze
wordt blij als ze anderen blij kan maken.
Haar speerpunten zijn een schonere omge-
ving en speelplekken voor iedereen en ze
vindt de Haamen, de Makado en de bossen
en parken van Beek fantastische plekken
om te wandelen en spelen. Als grootste
voorbeeld heeft ze onze eigen burgemeester,
Christine van Basten - Boddin.  
Door corona en het sluiten van de scholen
in de week voor Kerstmis is de eerste 
officiële bijeenkomst van de kinderraad
even uitgesteld. Maar van uitstel komt
geen afstel. Bij het ter perse gaan van dit
blad was nog geen uitzicht op versoepelin-
gen. Meer over de kinderraad is te lezen in
het magazine “KidsCool” editie nummer 4,
dat medio januari aan alle leerlingen van
de basisscholen is uitgereikt. De raad zal
via dit blad ook periodiek verslag doen.
Vanaf mijn kant wens ik alle kinderraads-
leden en hun kinderburgemeester Linn alle
mogelijke succes toe om er het komende
jaar iets moois voor Beek en zijn jeugdige
populatie van te maken. 
En zeker weten, ik ga jullie volgen.  

Roland Willems
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Je ontvangt 
3 vellen in 
rood geel groen
met diverse 
figuren (confetti,
prinsensteek, 
ballonnen, 
serpentine). 

Per set van 
3 vellen betaal je
slechts €13,50. 
En wil je er je 
favoriete 
carnavalsgroet
bij? 

Voor 2 euro heb je
Alaaf of Allewiel in
jouw kleur naar
keuze.

Kijk voor meer info op www.renewalsbylin.nl
(zelf creatief: raamstickers)

Kom in de carnavalsstemming met deze
vrolijke herbruikbare raamstickers
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1. Esse …….. versjteis dan kal ich plat taenge dich / 2de  
2. Wee aon de …….. gebore is, dee goejt ziech gere dedoor / 4de 

3. Wao zien die …….. Ik bin ze kwiét / 4de 
4. …….. aop dae tap en trek noe neet zo'n gekke sjnoet / 2de 
5. Iech höb …….. weer gevoonde, dat is e gelök / 3de 

6. Groete oet de fieësttent.  Oet de ……..-tent / 12de 
7. Is de nach zoe duuster wie 'n duuster …….. / 4de 
8. Viva Oh Viva Tirol, in ‘t lere breukske bovenop de ……../ 4de 
9. Veer höbbe zin drin,  höb geer dat …….. / 1ste    
10. 1000 …….. baovenán. Daor bin ik ‘r ieëne van / 5de  
11. Wie dèk dat’r bie ôs neet …….. zaet  / 2de   
12. De vastelaovend heurt biej Limburg, zo wiej de …….. biej de 

traon / 2de 
13. En noe de …….. de loch in en kiek miech lachend aon / 8ste  
14. Iech loup euver straot, loer get nao de …….. / 3de   
15. Deze …….. is te kort óm te slaope / 4de  
16. Ich zag miene leeve gooie god. Drie batse is ôngerhauve …….. / 2de  
17. Vergaet neet te laeve, …….. neet te lache / 7de  
18. Opziej, opziej opziej, hie kump ’n ganse …….. / 3de  
19. In miene druim bis stich mien leefste …….. / 6de  

20. Es de bein beginne te kriebele en 't bons …….. / 8ste  
21. Hand in hand sjtaon veer …….. vastelaovend / 3de 

22. Neet te geluive, waat is dit …….. /4de  
23. Veur …….. miljwan zou ich dit wille misse / 2de 
24. Ut waor 'ns op 't …….. vaan Griekeland / 5de  

25. Veer höbbe …….. aan de luuj en sjpas aan ós eige / 1ste   
26. Sjtop mit dat in de pas laope, t kèn noe eave …….. oet de 

maot / 2de 
27. Hie wurd tam-tam gemaak, hie waere …….. gekraak / 4de  
28. Vur ’t laeve dat nor òs lácht. Vastelaovend, …….. de nácht / 3de 

29. Daan goon de lempkes aon, wie sterre bij volle …….. / 4de 
30. Veer vare gans naor …….. en trök / 3de  
31. Laef, laef, …….. laef / 7de        
32. De …….. is nog zoe laank, kom in mien erm / 4de  
33. Kôm laot ôs nao ’t zuuje gaon. Wao …….. is ôntstaon / 4de  

34. Kumpse in de stad waat zuusse? …….. / 5de  
35. Hallo, ‘t is hiej mit mich, ich vier noe …….. en daorom dit 

berich /  4de     
36. Kumpste waal, kumste neet. …….. ik det maar aan de weet. / 4de  
37. Dèh dan, dao isse! Noow kiëk ens waat ein moei …….. / 5de      
38. Ko zak door ’t is weer vastelaovend. Ko zak door mit zien …….. / 6de  

39. ‘t Ganse landj ligk al te sjlaope, mer hiej in Limburg is
nog …….. / 2de        

40. Hoebair biej oos naeve, dae is Oos-indies …….. / 4de    

41. Bestel mar, bestel mar, bestel mar. Ge wet dat ik 't neet 
kan …….. / 4de   

42. Wie d’r …….. Limburg hat gemaak, hat d’r dao vas en zieker bie 
gezónge / 6de    

43. Ze kènne mich oet Limburg haole, mer Limburg neet oet …….. / 3de    
44. Middenin de wintertied daan is get aon de …….. / 1ste               

45. As alles aan dich zoe zaag waas as dien zaagte …….. / 4de  
46. Es vastelaovend Limburg …….. vêlt / 2de   

47. Gans Limburg is unnen dolle boel, 't …….. op en neer. / 3de    
48. Hakke takke, balle balle, jao veer goon weer …….. / 4de   
49. Heej bliëf ik plekke. Heej gaon ik …….. / 2de  
50. ’t kriebelt, ik wiebel, ik klazel-dazel-razel op mien …….. / 1ste  
51. Tingelingeling, …….. kump de Alpen Express / 3de    
52. Jao daan …….. veer de körk oet die fles / 4de   

TUSSENDOORTJE

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

47 48 49 50 51 52

25 26 27 28

41 42 43 44

Oplossing januari:
Elk brood is het tragische verhaal van graan dat geen bier mocht worden.

Wij feliciteren: Mia Augustus-Peters
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: Carnaval … zingen maar.        

22 23 24

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 20 21

39 40

45 46

?
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Oplossing van december:

Op de varkensrug ontbreekt het witte veld met de
naam Eykgraaf.

Correcte inzenders: 
Harold Penners, Rezie van Geneijgen, Netty van den Molengraaf,  Mery Kengen,
Leo Snel, Fons Sieben, Sjeanne Haerden, Paul en Sandra Zelissen, Jill Pijpers,

Jo Nijsten, Wim en Berna Kempener, Jose Jansen, Jo Cox, Crit Meijers,
Willem Berendsen en Harrie Verboort.

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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De Baeker Pottentaote

Kiek veur de lètste informatie in ôzze 
agenda op www.pottentaote.nl 

Veer höbbe zin drin! Höb geer dat auch?
Allewiel, De Baeker Pottentaote

CV de Kwakkerte, Spaubeek

- Dinsdag 22 februari 2022
Ontvangst Blauw Sjuut - BMV Spaubeek

- Zondag 27 februari 2022
Optocht CV de Kwakkerte - Aanvang 14.00 uur

Alles onder voorbehoud.

Vastelaovessèzoen 2022

Evenementenrooster 
2022 / 2023

3 april Paasveemarkt 
9 april Galaconcert “Mix of Music” fanfare St. Antonius Genhout

aanvang 19.30 uur - Asta Theater Beek 

m.m.v. o.a  Pascal Pittie en Daphne Ramakers

24 april Vrijmarkt en Straatfeest Kelmond. Georg. door BV Kelmond

14 en 15 mei Festival der dieren in Genhout. Zang, dans en muziek in de 

Hubertus kunstkerk van Genhout. Op zondagmiddag voorafgaand

aan de uitvoering een ware optocht der dieren door Genhout. 

Boereblaosfestijn: in de boereschuur, Kleingenhouterstraat 42,

Genhout, Beek:

14 mei Voorjaars boereblaosavond aanvang 20.00 uur

15 mei Boereblaosfestijn met verschillende kapellen aanv. 11.00 uur

28 mei Stappen voor Kanker/Beek Verlicht: inzamelen lege flessen
Neerbeek

1-2-3 juli Feestweekend b.g.v. 170 jaar Kon. Harmonie St. Caecilia
17 juli Sprookjestocht Beek
17 sept. 15 jarig Jubileum van de Limburgse Boereblaos Kapel, in de

boereschuur, Kleingenhouterstraat 42, Genhout, aanv. 20.00 uur 

18 sept. Boereblaosfestijn met internationale kapellen aanv. 11.00 uur

15-24 sept.: Feestprogramma 100-jarig jubileum 
Toneelvereniging Ons Genoegen Genhout

15 t/m 19 sept. Belevingstheater 80 DAAG
23 sept. Feestavond 100 jaar Ons Genoegen Genhout 
24 sept. Theatre de Spectacle en receptie. www.80daag.nl

20 nov. Heuvellandwandeltocht, aanvang 8.00 uur, Kantine AV Caesar/

VV Neerbeek Bloote Weg 21, Beek.

2023 
8 jan. Trailrun Poort naar het Heuvelland; Kantine AV Caesar/VV

Neerbeek Bloote Weg 21, Beek.

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!

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 

• Dry Needling
• Medical Taping
• Shockwave
• EPTE
• Echografie    
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De grenscorrectie ziet er als volgt uit: 

• Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe randweg

wordt de nieuwe grens gevormd door de Europalaan tot

het punt waar het fietspad van de Waselderweg uitkomt

op het fietspad langs de Europalaan. De oostgrens van

businesspark Aviation Valley vanaf de T-splitsing met de

Valkenburgerstraat/ De Kling vormt tevens de nieuwe

grens. 

• De A2 met de afslag 50 en het onderliggende en aan-

sluitende lokale  wegennetwerk behoren voortaan tot de

gemeente Beek. 

• Ten slotte vormt het hekwerk rondom luchthaven 

Maastricht Aachen-Airport de nieuwe grens voor zover

dit grenst aan de Nieuwe Vliekerweg en Bamfortweg.

Alles binnen het hek behoort tot de gemeente Beek en

alles buiten het hekwerk tot de gemeente Meerssen.   

Randweg
De gemeente Meerssen gaat in de komende twee jaar bij

Ulestraten een randweg aanleggen. De weg komt globaal

ten noordwesten van de voetbalvelden van Ulestraten te

liggen en loopt via de Waselderweg Meerssen richting de

Vliegveldweg. Daarmee hoopt de gemeente vrachtwagens,

landbouwvoertuigen en andere sluipverkeer uit Ulestraten

te weren. 

Wethouder Gerard IJff: “Om de wegen in Ulestraten te 

ontlasten nam de Gemeente Meerssen de afgelopen jaren

allerlei verkeersmaatregelen. Deze leidden helaas niet tot

het gewenste resultaat. De randweg gaat er hopelijk wel

voor zorgen dat sluipverkeer door het dorp tot het verleden

behoort. Nu de grenscorrectie met Beek een feit is, kunnen

we hem volledig op ons eigen grondgebied realiseren.”

Aviation Valley
De Gemeente Beek mag, met

een toevoeging van ruim 6 hec-

tare bouwgrond, het volledige

ontwikkelpotentieel van business-

park Aviation Valley tot het hare

rekenen. Wethouder Ralph 

Diederen: “Beek is een onder-

nemende gemeente. Wij zijn 

bijzonder trots dat we nog meer

ondernemers in Beek mogen

verwelkomen en hen kennis 

kunnen laten maken met het 

uitstekende vestigingsklimaat

rondom Maastricht-Aachen 

Airport.”

Gemeenten Beek en Meerssen verleggen gemeentegrens
Met ingang van het nieuwe jaar hebben Beek en Meerssen hun gemeentegrens verlegd. De grens-
correctie levert beide gemeenten voordeel op. Meerssen kan bij Ulestraten een zeer gewenste randweg
op eigen grond gaan aanleggen. Beek heeft voortaan businesspark Aviation Valley volledig binnen haar
gemeentegrenzen liggen.
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Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222

F 046 - 43 77 757

www.gemeentebeek.nl

De publieksbalie van het gemeentehuis is alleen

op afspraak te bezoeken.

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

Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

De afspraken kunnen gepland worden op maandag t/m vrijdag

van 09.00 tot 12.30 uur én woensdagmiddag van 14.00 tot 

19.00 uur.

Afspraken kunnen gemaakt worden via www.gemeentebeek.nl

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

telefonisch een afspraak gemaakt worden.
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Wat heeft u nodig om te kunnen stemmen?
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een

identiteitsbewijs nodig. 

• De stempas is het officiële document waarmee u

kunt stemmen. Deze krijgt u thuisgestuurd. 

• Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs) mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op

de dag dat u gaat stemmen. Dat betekent dat

deze minimaal geldig is tot 17 maart 2017.

• Bent u uw stempas kwijtgeraakt? Een 

vervangende stempas of een schriftelijke vol-

macht kunt u uiterlijk vrijdag 11 maart tot 17.00

uur bij de gemeente aanvragen.

• U kunt uw stem ook via een volmacht uitbrengen.

Stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart
Officieel vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats op

woensdag 16 maart. Vanwege de maatregelen tegen het co-

ronavirus is het mogelijk om ook op maandag 14 maart en

dinsdag 15 maart uw stem uit te brengen. Op die manier

hopen we het aantal kiezers dat aanwezig is op een stembu-

reau over meerdere dagen te spreiden. 

Op 14 en 15 maart kunt u in Beek uw stem uitbrengen in de

volgende stemlocaties:

ASTA Markt 6 a, Beek

Gemeenschapshuis Callistusplein 9, Neerbeek

BMV Spaubeek Musschenberg 26, Spaubeek

Gasterie Genhout Treft Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

Deze locaties zijn geopend tussen 07.30 en 21.00 uur.

Stemmen op woensdag 16 maart
Op 16 maart kunt u in Beek uw stem uitbrengen op de 

volgende stemlocaties:

De Dagbeeker Hoolstraat 30, Beek

Duivenlokaal Gerbergastraat 2, Beek

ASTA Markt 6 a, Beek

L’Union Doctor Schaepmanlaan 22, Beek

Muziekschool Doctor Stassenstraat 88, Beek

Gemeenschapshuis Callistusplein 9, Neerbeek

Willem Tell Geverikerstraat 22, Geverik

Gasterie Genhout Treft Pastoor Lippertsplein 1, Genhout

BMV Spaubeek Musschenberg 26, Spaubeek

Bejaardensociëteit Kerkstraat 34 a, Spaubeek

De Haamen De Haamen 1, Beek

Woon-/Zorgcentrum Om de Toren 1, Beek (Let op! Dit

stemlokaal is alleen geopend voor bewoners en zorgpersoneel

van Om de Toren)

Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt op de stem-

locaties vragen wij u om uw stem uit te brengen in het stem-

lokaal dat op uw stempas staat. De stemlokalen zijn geopend

tussen 07.30 en 21.00 uur. 

Volmacht
Bent u zelf verhinderd, dan kunt u iemand anders vragen om

voor u te stemmen. Dit kan alleen iemand doen die ook zelf

mag stemmen. Om iemand voor u te laten stemmen moet u

een onderhandse of schriftelijke volmacht tekenen. Voor kie-

zers die een volmacht verleend krijgen van een andere kiezer

is het mogelijk om maximaal twee machtigingen aan te

nemen. Ook is het mogelijk om een schriftelijke volmacht via

internet aan te vragen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Tijdens deze verkiezingen mag
iedereen die ouder is dan 18 jaar en stemrecht heeft meebeslissen over wie er in de gemeenteraad komt.
Meebeslissen is een belangrijk democratisch recht. Wij informeren u graag over welke mogelijkheden 
u heeft om op 14, 15 en 16 maart uw stem uit te brengen. Deze informatie vindt u ook op 
www.gemeentebeek.nl/verkiezingen. 
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Tellen van de stemmen
Het tellen van de stemmen vindt plaats op 16 maart ná 21.00

uur in de stemlokalen waar de stemmen zijn uitgebracht. De

voorlopige uitslagen van de verkiezingen worden na het tellen

in het betreffende stemlokaal bekend gemaakt.

Uitzonderingen hierop zijn het tellen van de stemmen op 

14 en 15 maart én de op 16 maart in het woon-/ zorgcentrum

uitgebrachte stemmen. Deze stemmen worden op 16 maart

vanaf 09.00 uur in de openbare ruimten van het gemeente-

huis geteld. De voorlopige uitslagen van de verkiezingen wor-

den vanaf 21.00 uur in één van de openbare ruimten in het 

gemeentehuis bekend gemaakt. 

Coronamaatregelen
Vanwege de maatregelen tegen corona wordt alles in het

werk gesteld om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten

verlopen. Denk hierbij aan het dragen van een mondkapje,

1,5 meter afstand houden, gebruik van kuchschermen, het

volgen van de aangegeven looproutes, ventileren en des-

infecteren én de toegankelijkheid. Bij ieder stemlokaal is een

herkenbaar stembureaulid aanwezig om u de route te wijzen

en te helpen om de richtlijnen te volgen.

Klachten?
Heeft u klachten die passen bij

het coronavirus? Blijf thuis en

laat u testen. Een andere kiezer

kan voor u gaan stemmen. Dat

kan door de achterkant van uw

stempas in te vullen. Geef uw

stempas en een kopie van uw

identiteitsbewijs mee aan de 

kiezer die voor u gaat stemmen.

Informatie over de verkiezingen

vindt u op de website van de

gemeente Beek: 

www.gemeentebeek.nl/

verkiezingen. 

Heeft u vragen? 
Bel dan met de gemeente via

telefoonnummer 046 - 43 89

222 of stuur een mail naar

info@gemeentebeek.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen in vogelvlucht

Waarom moet ik stemmen op 14, 15 en 16 maart?
Uw stem is belangrijk! Het is belangrijk dat mensen in de 

gemeenteraad goed weten wat inwoners willen. Door te 

stemmen laat u weten wat u belangrijk vindt. Stem daarom op

iemand die over veel dingen hetzelfde denkt als u. 

Nederland is een democratie. In een democratie mogen 

mensen zelf beslissen wie er in de gemeenteraad komen. De

gemeenteraad beslist namens ons over de plannen voor de

gemeente.

Waarover gaat de gemeente?
De gemeenteraad zorgt dat alles goed geregeld is in de ge-

meente. Een paar voorbeelden van wat de gemeente doet:

1. Paspoort en rijbewijs, de gemeente zorgt voor een nieuw

paspoort of rijbewijs. U moet hiervoor naar de publieksbalie.

2. Sporten, het is belangrijk dat er genoeg plekken zijn om te

sporten. Daarom betaalt de gemeente mee aan sport-

velden, sporthallen en zwembaden.

3. Veiligheid, de gemeente moet zorgen voor de veiligheid 

op straat. Bijvoorbeeld door camera’s op te hangen. De 

gemeente laat ook fietspaden aanleggen en stoplichten

neerzetten. 

4. Taalles en bibliotheken, de gemeente zorgt dat er taalles

is voor wie dat nodig heeft. Ook geeft de gemeente geld

aan bibliotheken.

5. Zorg, de gemeente helpt mensen die zorg nodig hebben.

Bijvoorbeeld door een rolstoel te regelen. Of hulp bij het

huishouden. Ook kunt u naar de gemeente als u vragen

heeft over opvoeden.

6. Vergunningen, de gemeente bepaalt wat er mag worden

gebouwd: waar komen huizen, winkels, sportvelden, 

bedrijven en wegen?
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Wie is de gemeenteraad?
• Raadsleden: de mensen in de gemeenteraad noemen we

raadsleden. Zij beslissen over de plannen voor de ge-

meente. Een plan wordt alleen uitgevoerd als de meeste

raadsleden dat willen.

• De burgemeester: de burgemeester is de voorzitter van de

gemeenteraad; zij leidt de vergaderingen. De burgemeester

moet ook zorgen voor de veiligheid in de gemeente. De

burgemeester werkt samen met de wethouders. 

• Wethouders: wethouders zorgen ervoor dat de besluiten

van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Ook bedenken

zij met hun ambtenaren nieuwe plannen voor de gemeente.

Zo’n plan gaat alleen door als de gemeenteraad het plan

goed vindt. 

Hoe bepaal ik op wie ik stem? 
Kies de partij die het best bij uw ideeën past. We geven u een

paar tips om u te helpen bij uw keuze.

Wat willen de politieke partijen in uw gemeente? 
Ga op zoek!
• Bekijk de plannen van politieke partijen. Die plannen staan

in hun partijprogramma. U vindt op de website van iedere

politieke partij hun partijprogramma. Ook hebben bijna alle

politieke partijen een Facebookpagina. 

• Neem contact op met politieke partijen. Wilt u meer weten

van een bepaald plan van een bepaalde partij? 

In verkiezingstijd delen mensen van politieke partijen vaak

folders uit op straat. Of ze komen langs de deur. U kunt hen

alles vragen over de plannen. 

• Kijk of luister naar de lokale/regionale omroep. Soms zendt

de lokale of regionale omroep een verkiezingsdebat uit.

Daar vertellen politici welke plannen ze hebben. 

Praat met andere mensen, uw familie, vrienden of buren.

Vraag bijvoorbeeld waarom zij voor een politieke partij kiezen.

Of juist niet. Bedenk dat u helemaal zelf mag kiezen op welke

partij u wilt stemmen. 

Doe de test op stemwijzer.nl  

Op welke persoon stem ik? 
De meeste mensen stemmen op de nummer 1 van een partij.

Dat is de lijsttrekker. U kunt natuurlijk ook op iemand anders

van de lijst stemmen. Misschien kent u wel iemand die op de

lijst staat. 

Wanneer?
Zaterdag 19 maart van 10.00 tot 12.00 uur. 

Startlocaties:
•  Beek: Muziekschool (Dr. Stassenstraat 88)

•  Beek: Home PIW (Stegen 35)

•  Genhout: Gasterie Genhout Treft (Pastoor Lippertsplein 1)

•  Kelmond: Mariakapel (Kelmonderstraat)

•  Neerbeek: Gemeenschapshuis Neerbeek (Callistusplein 9) 

•  Spaubeek: Scouting de Windroos (Musschenberg 26)

Past 19 maart niet in uw agenda? Daelzicht nodigt u uit om samen zwerfvuil te prikken op donderdag 24 maart van

10.00 tot 12.00 uur. Startlocatie: Sporthal De Haamen. 

Aanmelden?
Meld u vóór 10 maart aan via: info@derollen.nl of ga naar de website van CNME De Rollen: www.derollen.nl. 

Verkiezingen voor iedereen

2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met

lezen, schrijven en/of rekenen. 

Het kan lastig zijn om te stemmen als u niet zo goed kunt

lezen. Bijvoorbeeld omdat u niet goed kunt opzoeken wat

de politieke partijen willen. Of omdat u het stembiljet niet

goed begrijpt. Wilt u beter leren lezen? Of oefenen met

schrijven en rekenen? 

Kijk dan eens op www.lezenenschrijven.nl

Samen houden we Beek Schoon
Gemeente Beek en CNME De Rollen organiseren van 19 tot en met 25 maart de actieweek Beek Schoon.
Tijdens Beek Schoon wordt extra aandacht gevraagd voor het opruimen en verminderen van zwerfafval.
Ook u kunt meedoen!
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Nieuwe naam
Het is een mooie winterdag en de zon zorgt voor een kleuren-

pracht in de lucht. Vanaf kwart over acht komen de kinderen

het nieuwe schoolplein op. Sommigen rennen direct heen en

weer en proberen al zoveel mogelijk te ontdekken, anderen

blijven nog even bij hun papa of mama staan. De een is wat

gespannen of juist nieuwsgierig, de ander direct enthousiast.

Logisch ook want hoe ziet het er binnen uit en wat is de

nieuwe naam van de school? Om half negen is het dan zover,

de onthulling van de nieuwe naam en het logo. Nadat de 

juffen en meesters de groepen verzameld hebben, spreekt

Lyan Schreurs (directrice basisschool stichting Kindante)

samen met Marloe Steenstraten (locatieleider Mik-Spelender-

wijs) iedereen toe. Daarna onthullen een aantal kinderen 

letter voor letter de nieuwe naam: KC Eigen-Wijs! 

30

Opening Kindcentrum Eigen-Wijs: swingend en kleurrijk!
Spaubeek, dinsdag 11 januari 2022. Een datum waar alle leerlingen en hun meesters en juffen 
reikhalzend naar uitkeken. Niet alleen vanwege de opening van het basisonderwijs, maar vooral als 
eerste dag in het nieuwe kindcentrum!
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Samen, uitdagend en sterk: één uil, twee vogels
Samen, uitdagend en sterk zijn de kernwaarden van het kind-

centrum, bestaande uit de basisschool, de peuterspeelzaal,

het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Samen

vormen ze KC Eigen-Wijs. Jezelf leren kennen, weten wie je

bent én wat je wil door samen met anderen te ontdekken en

elkaar te laten groeien. Kortom, leren eigen-wijs te zijn. Bij de

nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw logo dat laat zien

waar de naam voor staat. De uil symboliseert de wijsheid. 

De twee vogels waaruit de uil is opgebouwd, symboliseert het

samenwerken wat je nodig hebt om in je wijsheid te groeien.

De gebruikte kleuren hebben ook elk hun eigen betekenis:

creativiteit, aarde, kracht en natuur. 

Naar de klas
Na het officiële gedeelte gaat iedereen met zijn/haar juf of

meester naar het eigen klaslokaal. Zo’n eerste dag na een

vakantie (en lockdown) is het weer even wennen aan elkaar.

En ook, waar is de kapstok, de wc en waar is de schoolbiblio-

theek? Maar zo’n eerste dag mag ook zeker goed gevierd

worden. De standaard schoolvakken mogen dan ook even 

in de kast blijven liggen. De oudervereniging heeft een leuk

programma in petto.

Een swingend en kleurrijk
programma van de ouder-
vereniging
Elke klas neemt deel aan

een activiteitencarrousel. 

De ene klas start met een

rondleiding, de ander met

een knutselactiviteit. Daar-

naast genieten de kinderen

van twee workshops, dans

en muziek/ritmiek van de

Klankenkaravaan. Alle klas-

sen leren een aantal dans-

moves. Bij de workshop

muziek/ritmiek leert iedere

klas diverse ritmes door

middel van klappen, stam-

pen en een yell. Ook leren

ze een apart ritme met boomwackers en trommels. Het en-

thousiasme van de kinderen is groot. Tijd om even te praten is

er ook, zowel in de klas als op het schoolplein en het naastge-

legen voetbalveld. Ook aan wat lekkers is gedacht. Gedurende

de hele ochtend heeft Gelato Da Domenico verse wafels staan

bakken op het schoolplein. Ieder kind, alle meesters en juffen

en ondersteunend personeel, maar ook een aantal medewer-

kers van het grondwerkbedrijf genieten van de wafels. 

Dans, muziek en kleur
Tijdens de knutselactiviteit maken de kinderen een eigen

kroon en een spandoek met alle namen van de klas in de

kleur die de Klankenkaravaan aan hun klas heeft gegeven. 

Op het einde van de schooldag zijn alle gemaakte kronen en

spandoeken het decor van een gezamenlijke eindpresentatie.

De geleerde dansmoves en alle ritmieken komen samen in

een kleurrijk en muzikaal geheel. Met alle kleuren samen 

vormen de kinderen een regenboog: prachtig, kleurrijk, uniek

en magisch. De kers op de taart van een mooie eerste dag op

KC Eigen-Wijs!

Geschreven door Mieke Sillen van Oudervereniging KC Eigen-Wijs
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Activiteitenoverzicht voor de eerste
helft van 2022

Steunpunt Mantelzorg presenteert de documentaire WEI:
omgaan met dementie.
Exacte data zijn nog niet bekend. We zijn voornemens de 

documentaire ongeveer elke 2 maanden te tonen in de periode

februari t/m november 2022. Zodra de RIVM-richtlijnen het

toelaten plannen wij deze bijeenkomsten kort van tevoren in

zodat de kans dat deze door kan gaan het grootst is.

BordjeVol! Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf
Datum en tijd: dinsdag 25 januari 2022 - 10.00 uur

In: Wijksteunpunt Hof van Eynatten, Hof van Eynatten 1,

6141 CG Limbricht

Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Sittard
Datum en tijd: woensdag 26 januari 2022 - 10.00 uur

In: locatie Zitterd, Burg. Schrijenstraat 1, 6137 RP Sittard

Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Born en kleine kernen
Datum en tijd: dinsdag 1 februari 2022 - 10.00 uur

In: Wijksteunpunt Hof van Eynatten, Hof van Eynatten 1, 

6141 CG Limbricht

Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Geleen Lindenheuvel
Datum en tijd: maandag 14 februari 2022 - 10.00 uur

In: Wijkcentrum de Linde, Hyacinthenlaan 33, 

6163 BH Geleen

Themabijeenkomst “Afscheid nemen”
Datum en tijd: dinsdag 15 februari

2022 - 10.00 uur

In: Doctor Stassenstraat 88, 

6191 VP Beek (Muziekschool)

BordjeVol! Zorg je voor een ander,
zorg dan ook voor jezelf
Datum en tijd: donderdag 17 februari

2022 - 10.00 uur

In: Moedercentrum Casa Mama Lisi,

Eisenhowerstraat 724,

6135 BN Sittard

Themabijeenkomst 
"Palliatieve Zorg”
Datum en tijd: maandag 21 februari

2022 - 10.00 uur

In: Wijkcentrum de Linde, 

Hyacinthenlaan 33, 

6163 BH Geleen

Activiteitenaanbod 2022 van Steunpunt Mantelzorg
Westelijke Mijnstreek

32

Onderstaand treft u een overzicht van activiteiten die Steunpunt Westelijke Mijnstreek voor u in 2022
organiseert. Het steunpunt houdt rekening met de maatregelen tegen het coronavirus en volgt de richt-
lijnen van het RIVM. Uw gezondheid en die van uw naasten, alsook die van de medewerkers van het
steunpunt, blijft centraal staan. De daadwerkelijke uitvoering van onderstaand programma is dan ook
onder voorbehoud van wat de maatregelen op dat moment toelaten. 

Mocht het steunpunt genoodzaakt zijn om een fysieke bijeenkomst niet door te laten gaan, dan biedt zij daar waar mogelijk een

alternatief aan, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale groepsbijeenkomst of een individueel gesprek.

Heeft u vragen over mantelzorg in Beek dan kunt u contact opnemen met:

Astrid Vermeulen 046-4575700  of astrid.vermeulen@piw.nl
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Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Beek
Datum en tijd: dinsdag 8 maart 2022 - 14.00 uur

In: Doctor Stassenstraat 88, 6191 VP Beek (Muziekschool)

BordjeVol! Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf
Datum en tijd: maandag 14 maart 2022 - 10.00 uur

In: Wijkcentrum de Linde, Hyacinthenlaan 33, 

6163 BH Geleen

Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Sittard
Datum en tijd: woensdag 6 april 2022 - 10:00 uur

In: locatie Zitterd, Burg. Schrijenstraat 1, 6137 RP Sittard

BordjeVol! Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf
Datum en tijd: dinsdag 12 april 2022 - 14.00 uur

In: Doctor Stassenstraat 88, 6191 VP Beek (Muziekschool)

Workshop Blijf in Balans; hoe combineer ik werk, privé en
(mantel)zorg? (drie bijeenkomsten)

Datum en tijd: donderdag 21 april 2022 - 19.00 uur

In: Wijksteunpunt Hof van Eynatten, Hof van Eynatten 1, 

6141 CG Limbricht

Vooraankondiging: Wat kan het Toon Hermans Huis 
betekenen voor u als mantelzorger?
Datum en tijd: donderdag 28 april 2022 - 14.00 uur

In: Toon Hermans Huis, Paardestraat 31, 6131 HB Sittard

Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Geleen Zuid
Datum en tijd: maandag 9 mei 2022 - 14.00 uur

In: 't Wiekhoes Geleen Zuid, Bachstraat 4, 6164 BZ Geleen

BordjeVol! Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf
Datum en tijd: donderdag 12 mei 2022 - 10.00 uur

In: Moedercentrum Casa Mama Lisi, Eisenhowerstraat 724,

6135 BN Sittard

Themabijeenkomst Wat kan de wijkverpleegkundige voor
de mantelzorger betekenen?
Datum en tijd: maandag 30 mei 2022 - 14.00 uur

In: Doctor Stassenstraat 88, 6191 VP Beek (Muziekschool)

BordjeVol! Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf
Datum en tijd: maandag 13 juni 2022 - 10.00 uur

In: Wijkcentrum de Linde, Hyacinthenlaan 33, 

6163 BH Geleen

Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Beek
Datum en tijd: dinsdag 28 juni 2022 - 14.00 uur

In: Doctor Stassenstraat 88, 6191 VP Beek (Muziekschool)

BordjeVol! Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf
Datum en tijd: dinsdag 5 juli 2022 - 14.00 uur

In: Doctor Stassenstraat 88, 6191 VP Beek (Muziekschool)
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Welke voorwaarden zijn er?
• De zorgvrager woont in de gemeente Beek. De mantel-

zorger mag in een andere gemeente wonen.

• Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur per

week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt of is

verleend.

• Er kan jaarlijks maximaal één mantelzorgwaardering 

aangevraagd worden.

• De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt 

Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn.

• Aanvragen dienen voor 1 mei 2022 te zijn ingediend bij de

gemeente Beek.

Heeft u iemand die voor u zorgt en zou u graag willen dat
hij of zij daarvoor een mantelzorgwaardering ontvangt?
Dan leest u hieronder hoe dit kan.
1. Als de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt

Mantelzorg Westelijke Mijnstreek dan ontvangt hij of zij het

aanvraagformulier vóór 1 maart 2022 automatisch thuis.

2. Indien de mantelzorger nog niet staat ingeschreven bij het

Steunpunt Mantelzorg, dient deze zich eerst te laten 

inschrijven en ontvangt hij of zij daarna een aanvraag-

formulier.

Inschrijven en/of meer informatie?
Inschrijven kan via de website https://www.steunpuntmantel-

zorg-wm.nl/, dan wel door rechtstreeks contact op te nemen

met het steunpunt of bij een van de wijkteams. Hier kunt u ook

terecht voor meer informatie over deze regeling en eventuele

hulp bij het inschrijven.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
Dr. Stassenstraat 88, 6191 JV Beek

Contactpersoon: Astrid Vermeulen

T 046 - 457 57 00

E-mail: astrid.vermeulen@piw.nl

Inloopspreekuren wijkteams:
• Locatie Muziekschool 

Dr. Stassenstraat 88 in Beek

Dinsdag 13.30 uur – 14.30 uur

• Locatie wijkgebouw de Stegen

Stegen 35 in Beek

Dinsdag 10.00 uur – 11.00 uur

• Locatie Gemeenschapshuis Neerbeek

Callistusplein 9 in Neerbeek

Donderdag 13.30 uur – 14.30 uur

In verband met de coronamaatregelen is het spreekuur in

Spaubeek (maandag 10.00 uur tot 11.00 uur in de Hoever 

Residentie) voorlopig dicht. Voor actuele informatie over de

spreekuren kan altijd gebeld worden met 046-4575700.

De behandeling van de aanvragen vindt plaats na de indien-

periode, in volgorde van ontvangst. Het kan zijn dat het aantal

aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, waardoor niet

alle aanvragers in aanmerking komen voor een mantelzorg-

waardering 2021. Wacht daarom niet te lang met het indienen

van de aanvraag.

Gestreefd wordt de mantelzorgwaarderingen 2021 voor 

1 augustus 2022 uit te betalen aan de mantelzorgers. 

Mantelzorgwaardering 2021 gemeente Beek 
De gemeente Beek spreekt graag een blijk van waardering uit aan mantelzorgers voor hun zorg en inzet
voor hun naasten. Zorgvragers kunnen daarom voor hun mantelzorger een waardering aanvragen van
€ 100 over 2021. De indieningstermijn voor een aanvraag mantelzorgwaardering over 2021 loopt van 
1 januari 2022 tot en met 30 april 2022. 
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Zit jij in een coronadip? Game je meer dan normaal?

Ben je lusteloos, somber of depressief? Maakt corona

je angstig of agressief? Of valt het wel mee maar heb je

ongelofelijke zin om toch even je ei kwijt te kunnen?

Heb je een kleine vraag of een dik probleem? 

Ga dan wandelen met jeugdwerkers Petra of Johan.

Het maakt niet uit waarover je het wil hebben. Gooi

alles eruit. Dat lucht op! Zij bieden een luisterend oor

en helpen je op weg.

Hoe werkt het? Stuur een WhatsApp berichtje naar

Petra (06 - 57 18 66 92) of Johan (06 - 51 02 36 46) en

geef aan dat je graag een keer wilt wandelen. Je krijgt

dan zo snel mogelijk een reactie.

Wanneer en waar gaan we wandelen? 

Dat bepaal jij. Dat spreek je met Petra of Johan af.

Wat kost het? Helemaal niets.

Geen zin om te wandelen maar wel om te praten? 
Kan ook hoor!

Petra Breddels is werkzaam bij

Centrum voor Jeugd en Gezin

046 – 85 06 910   www.cjg-wm.nl

Postbus 110 | 6160 AC Geleen

Johan Cortooms is werkzaam bij 

Partners in Welzijn

046 – 45 75 700  www.piw.nl

Postbus 110 | 6160 AC Geleen

Coronadip? Wandel met jeugdwerkers Petra of Johan!
Veel jongeren voelen zich in coronatijd eenzamer dan normaal omdat ze minder sociale contacten 
hebben. Je mag elkaar niet meer in grote groepen ontmoeten, uitgaan is er niet meer bij en misschien
gaat je bijbaantje of je training ook al een tijdje niet meer door. Je zit veel meer thuis dan normaal en
spreekt je vrienden misschien vaker online dan in het echt. 

35

In de gemeente Beek zijn al 14 klussen aangemeld waarbij de

inzet van vrijwilligers hard nodig is.

U kunt onder andere kiezen uit:
- Pizza’s bakken
- Schilderwerkzaamheden
- Kampvuurcirkel opknappen
- Overkapping maken
- De speeltuin speelklaar maken
- Opbergrekken maken

Meedoen als vrijwilliger.
Heeft u interesse om een vrijwilligersorganisatie te helpen met

een leuke, maar vaak noodzakelijke klus? 

Meld u dan aan via www.nldoet.nl onder

het kopje ‘KLUSSERS’! Hier kunt u zelf

kiezen welke klus het best bij u past, waar-

na de betreffende vrijwilligersorganisatie

contact met u opneemt. 

Bent u op zoek naar structureel vrijwilli-

gerswerk kijk dan voor de mogelijkheden

op www.vrijwilligerscentrale-wm.nl of neem

contact op met de verenigingsconsulent

van de gemeente Beek (Tom Eijkelenberg)

via 046-4389222 of info@gemeentebeek.nl

Doe mee aan NL doet
Op 11 en 12 maart aanstaande vindt weer de jaarlijkse vrijwilligersactie NL doet plaats! Ook dit jaar
wordt vrijwilligerswerk in de spotlights gezet en wordt iedereen uitgenodigd om een dagje de handen uit
de mouwen te steken! 

februari 2022 NB - no. 2:Layout 1  27-01-2022  08:57  Page 35



februari 2022 NB - no. 2:Layout 1  27-01-2022  08:57  Page 36


