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Inleveren kopij Verschijningsdatum
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13 mrt. 2022 week 14 - 2022 (4 t/m 9 april)
17 april 2022 week 19 - 2022 (9 t/m 14 mei)
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12 juni 2022 week 27 - 2022 (4 t/m 9 juli)
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11 dec. 2022 week 2 - 2023 (9 t/m 14 jan. 2023)

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

Hallo maart!

We beginnen aan de lentemaand. Hoewel we niet echt
een winter hebben gehad, verlangen we allemaal naar zonnestraaltjes, milde
temperaturen en alles wat bloeit en groeit. De start is gemaakt. Lekker!

Zoals u op de voorpagina kunt zien is maart ook de maand van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen van Beek zijn royaal 
vertegenwoordigd in deze uitgave. Elk met zijn/haar eigen programma. 
Na veel gegoogle weet ik nu nog niet of partij mannelijk of vrouwelijk is. 
Aan u de keus op welke partij, of beter gezegd, welke persoon u stemt.
Want, wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen, stem je niet op een 
partij, maar op iemand die je sympathiek vindt. Die sympathie kan worden
verkregen door pennen, schrijfblokjes, rozen, noem maar op. Standaard 
gadgets. Toch is er dit jaar één partij die in mijn ogen de jackpot heeft 
verzonnen. Gewoon hilarisch.

Een pen die schrijft, maar die je ook, door middel van een verstuiver, als 
ontsmettingsmiddel kunt gebruiken. En is het reservoirtje leeg, vul je ‘m 
gewoon bij. Die creatieve breinen hebben we nodig in de politiek. I love it. 

Verder in deze Nuutsbaeker een aantal mooie artikelen. 
Ons Genoegen in Genhout trapt af naar 100 jaar toneel, oud politici 
Jean Wachelder vertelt zijn verhaal, Ron Kroon maakt na 30 jaar een 
carrière-switch, Job Gilissen is heel goed bezig en nog veel meer 
interessante onderwerpen. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Tot volgende maand.
Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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Dit betekent echter niet dat in 2022 geen
Paasveejaarmarkt zal zijn. 

We zijn in volle voorbereiding om de markt, zij het in een
aangepaste vorm, te laten plaatsvinden op zondag 15 mei
aanstaande. 

Over de vorm van het evenement alsmede over wat
er dan mogelijk is, zullen wij u verder informeren in een
volgende uitgave van de Nuutsbaeker.

Verander nu alvast de datum in uw agenda:

Zondag 15 mei, Paasveejaarmarkt Beek!

Paasveejaarmarkt 2022 verplaatst naar 15 mei

Ondanks dat we ons op het moment van
het schrijven van dit bericht nog in een
gedeeltelijke lockdown bevinden, staat
het Lucia Comité Beek niet stil en is er
gestart met het maken van plannen. 
Een en ander natuurlijk volgens de (dan)
geldende regels.

Afgelopen november heeft het afscheid
van het huidige team, bestaande uit
Lichtkoningin Sabine Lemmens en de
Hofdames Brechje Peters, Danique
Boijens, Ninon Tijssen en Zoë Neven en
de bekendmaking van de nieuwe
Lichtkoningin (69ste) en haar 2 Hof-
dames, niet kunnen plaatsvinden. 
Dit staat nu gepland op zaterdag 2 april
aanstaande in het ASTA Theater in
Beek. De starttijd en invulling van deze
avond is afhankelijk van wat er dan is
toegestaan.

Nadere informatie hierover volgt via de
Facebook pagina van het Lucia Comité
Beek en via posters die in de Gemeente
Beek zullen worden opgehangen. 
Ook een datum voor de receptie en
de Kroningsmis worden nog bekend
gemaakt.

Wij hopen dat we een “normalere” tijd
tegemoet gaan waarin steeds meer
mogelijk is.

Blijf gezond!

Deze foto is genomen vóór de
coronapandemie

Lucia Comité Beek

PLANNEN MAKEN

De Paasbestellijsten
liggen vanaf

27 maart
voor u klaar in

de winkel

De Paasbestellijsten
liggen vanaf

27 maart
voor u klaar in

de winkel

PAASMAANDAG EN
27 APRIL KONINGSDAG

ZIJN WE GESLOTEN

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

In een eerdere uitgave van de Nuutsbaeker hebben
wij, Stichting Marktcommissie Beek, aangekondigd
dat op 3 april de Paasveejaarmarkt zal plaatsvinden.

Aangezien er op het moment van het schrijven
van dit artikel veel onduidelijkheden waren of
het evenement wel doorgang kon vinden en
we ook niet wisten wat de toekomst ons zou
brengen, moeten we nu helaas melden dat
de geplande datum van 3 april niet haalbaar
is. 
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BBB-NDB:

1. wil het seniorenbeleid intensiveren en de
vereenzaming van ouderen bestrijden.
BBB-NDB wil het seniorenbeleid intensive-
ren, de eenzaamheid bestrijden door de 
samenwerking van de ouderen -en senioren-
verenigingen, de Zonnebloem en de 
Zij-actiefs van Beek te bevorderen.
Dit doen wij concreet door Samen Beek,
Beek Samen actief te ondersteunen.

2. wil het verenigingsleven, vrijwilligerswerk
en mantelzorg actief blijven ondersteunen.
BBB-NDB wil het vrijwilligerswerk, de 
mantelzorgers en het verenigingsleven actief
blijven ondersteunen door het weer invoeren
van de vrijwilligersavonden en het behoudt
van het mantelzorgcompliment.

3. wil investeren in een nieuwe school in de
kern Beek.
BBB-NDB ziet de zogenaamde Unilocatie
graag (na)bij Spor tlandgoed De Haamen
ontstaan tussen de Caesarvelden en het
Carmelitessenklooster. Om zo unieke en
sportieve verbindingen te kunnen leggen 
tussen de gebruikers van de Unilocatie en
De Haamen.

4. wil onderzoeken of de Unilocatie kan
worden uitgebreid tot een Brede
Maatschappelijke Voorziening (BMV).
BBB-NDB wil ook onderzoeken of er 
verenigingen en maatschappelijke 
organisaties (zoals de bibliotheek en de
muziekschool) in dit nieuwe gebouw 
kunnen worden gehuisvest, waardoor er
een Brede(re) Maatschappelijke
Voorziening Beek (BMV Beek) ontstaat.

5. wil inzicht krijgen in de groep 
werkzoekenden.
BBB-NDB constateert dat er nog steeds
een groep mensen is die de weg naar
werk (ondanks een groot aantal 
vacatures) niet heeft gevonden. 
Ook in Beek is deze groep aanwezig 
binnen de bijstandsgerechtigden. 
Via onze partner VIDAR, maar ook via
contacten en activiteiten in de regio,
moet verder gewerkt worden aan het
ontsluiten van deze groep en het kunnen
inzetten van hun arbeidsmarktpotentieel.

6. wil investeren in een passend 
woningaanbod voor jongeren en 
ouderen. 
BBB-NDB wil met name inzetten op het
realiseren van een passend woning-
aanbod voor jongeren en van levens-
loopbestendige woningen voor senioren.
Dit is mogelijk via nieuwbouw, verbouw
en het voorzien in tijdelijke woningen.

7. wil werken aan burgerkracht-initiatieven
gericht op (verkeers)veiligere kernen. 
BBB-NDB wil dat er in elke kern een
werkgroep van betrokken burgers 
ontslaat met als thema “(verkeers)veilig-
heid in uw Buurt/Dorp”.

8. wil de verschillende Beekse kernen
functioneel gaan vergroenen.
BBB-NDB wil in de kernen functioneel
groen aanleggen ten behoeve van biodi-
versiteit, tegengaan hittestress en een
bijdrage leveren aan het oplossen van
wateroverlast.
Groen moet in verbinding staan met an-
dere  beleidsdoelen zoals recreatie, toe-
risme, gezonde leefomgeving voor men-
sen, en bijdragen aan de CO2
reductie/compensatie.

9. wil werk maken van verwezenlijking
van de zogenaamde Global Goals’.
BBB-NDB onderschrijft de Mondiale
Duurzaamheids-Doelen
(Sustainable Development Goals) van de
Verenigde Naties, om zo een bijdrage te
mogen leveren aan wereldwijde 
problemen rondom armoede, gezond-
heid, ongelijkheid, klimaatverandering,
vrede en gerechtigheid. 

10.wil zich blijven inzetten voor de zelf-
standigheid van de gemeente Beek.
BBB-NDB wil dat de gemeente Beek
zelfstandig blijft. De afgelopen jaren 
hebben we laten zien dat dat heel goed
kan. We doen het op veel gebieden zelfs
beter dan grotere gemeenten. Voor 

Samen Vooruit! (15 speerpunten)
BBB-NDB  wil zich ook in de komende verkiezingsperiode blijven in z

Maak het verschil
Maak een bewuste keuze
Stem vanuit het hart
Stem lokaal
Stem BBB-NDB LIJST1

nr. 1
Hub Schoenmakers
Lijsttrekker Wethouder

nr. 2
Thijs van Es
Wethouder

nr. 3
Marcel Meurkens
Fractievoorzitter

nr. 4
Dennis van Es
Raadslid

nr. 5
Sandy Muijlkens

nr. 6
Chris Gijzen
Commissielid

n
M
R
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sommige taken is echter samenwerking
nodig. BBB-NDB wil die samenwerking
in de eerste plaats zoeken binnen
de regio Westelijke Mijnstreek. 

11.beseft dat de energietransitie nodig is,
maar gaat hierbij voor het zoveel moge-
lijk sparen van het groene buitengebied. 
In het kader van zuinig grondgebruik is
BBB-NDB voorstander van het plaatsen
van zoveel mogelijk zonnepanelen op
daken en gebouwen.

12.wil bijdragen aan verwezenlijking  van
de klimaatdoelen van de overheid.
BBB-NDB wil ook in de volgende 
coalitieperiode serieus werk blijven
maken van het klimaatbeleid in de 
gemeente Beek door onder meer 

 - aan te sluiten bij de plannen van het
Groene Net, waarmee de restwarmte
van de industrie  wordt gebruikt voor
de verwarming van woningen en 
bedrijven;

- het verduurzamen van woningen en
verenigingsgebouwen,

- het plaatsen van zonnepanelen bij
voorkeur op bestaande woningen en
gebouwen.

- het verplichten dat bij de nieuwbouw
van bedrijfsgebouwen de daken wor-
den voorzien van zonnepanelen.

- de laadpaleninfrastructuur uit te 
breiden

- het opzetten van isolatieprogramma’s
voor woningen samen met onze 
partners

- het overdekken van de parkeerplaatsen
bij Makado met zonnepanelen.

- In te zetten om een pilot met waterstof
te verwezenlijken in Beek

- de toenemende energiearmoede bij de
inwoners te bestrijden

13.streeft naar een toekomstbestendige
doorontwikkeling van Aviation Valley.  
BBB-NDB wil met name inzetten op de
duurzame ontwikkeling
van AviationValley tot een goed 
bereikbaar en sterk economisch cluster.
BBB-NDB wil in het belang van het wel-
zijn en de welvaart van Beek, haar 
omgeving en haar inwoners en bedrijven,
dat er een toekomstbestendige en duur-
zame door ontwikkeling van Maastricht
Aachen Airport nodig is, waarbij 
economische belangen en leefbaarheid
in balans zijn.

14.ambieert borging of zelfs versterking
van de huidige bedrijvigheid en 
werkgelegenheid.
BBB-NDB zal voor de komende beleids-
periode wederom inzetten op een hoog
ambitieniveau om de bedrijvigheid, het
ondernemersklimaat en daarmee de 
lokale en regionale economie actief te
stimuleren.
BBB-NDB wil de werkgelegenheid in
Beek behouden en waar mogelijk 
versterken.

15.wil werken aan interactieve beleids-
ontwikkeling met inwoners en andere
belanghebbenden. 
BBB-NDB wil de inwoners en andere 
belanghebbenen (zoals bijv. bedrijven en
maatschappelijke organisaties) betrekken
bij de totstandkoming van het gemeente-
lijk beleid. Ook hecht BBB-NDB groot
belang aan een goede communicatie
over het beleid en de uitvoering daarvan.

n zetten voor een zelfstandige en bestuurskrachtige gemeente Beek 

nr. 7
Miranda van Reenen
Raadslid

nr. 8
Monika Blanek
Commissielid

nr. 9
Hielke Hoogland
Commissielid

nr. 10
Matthijs Heil

nr. 11
Jos Orbons

nr. 12
Riet Boel

nr. 13
Johan v.d. Schilde

nr. 14
Hans Steeman

nr. 15
Frans Stalman

nr. 16
Rob Wolfs

nr. 17
Aggie Spronkmans

nr. 18
Hub Beckers

info@bbb-ndb.nl
www.bbb-ndb.nl
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Na een, helaas,  
“gedwongen” pauze zijn
we blij weer te mogen
musiceren voor publiek. 

Als de corona 
maatregelen het toelaten
organiseert Koninklijke
Harmonie St. Caecilia
Beek op zondag 
27 maart 2022 een
Voorjaarsconcert in het
Asta Theater aan de
Markt in Beek. 

We betreuren het dat
Gemengd koor
Neerbeek helaas 
geen medewerking 
kan verlenen. Wij zijn 
naarstig op zoek naar 
alternatieven.

Zowel Kon. Harmonie
St. Caecilia o.l.v. Ben
Essers en de drumband
van de harmonie o.l.v.
Jo Meijs, staan borg voor een afwisselend concert. 
Zij allen zullen u verrassen op dit concert. 

U ziet een concertmiddag om niet te missen.
Wij hopen dan ook velen van u te mogen begroeten op deze
unieke concertmiddag.

De aanvang van dit Voorjaarsconcert in het  Asta Theater is
om 15.00 uur en de entree is een vrije gave.

Het Voorjaarsconcert is het begin van de 
feestelijkheden bij gelegenheid van het 170 jarig
bestaan van de harmonie in 2022.

* De op dat moment geldende  coronamaatregelen zijn  ook
voor dit evenement  van toepassing

Voorjaarsconcert in
Beek

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

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

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.

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

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
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Persoonlijk, warm en gezellig. 
Dat is Zorghuis Beek. 
De rust en charme van het dorp en de voor-
zieningen van de stad, allemaal op loopafstand
van het zorghuis. 

Het voormalige klooster heeft 25 studio’s van 
20 tot 28 vierkante meter, met veel lichtinval 
door de hoge ramen. Het heeft een eigen kapel 
en een ruime binnen- en buitentuin waar 
bewoners genieten van het buitenleven. 

In de woon- en eetkamer heerst een gemoedelijke
sfeer, daar wordt samen koffie gedronken, gegeten
en er worden volop activiteiten georganiseerd. 
Dat is bijzonder wonen in Beek.

Kom naar de open dag op 12 maart
Sfeer proeven bij Zorghuis Beek? 
Kom dan naar de open dag op 12 maart. 

Er is dan volop gelegenheid om de locatie te 
bewonderen, het zorgteam te ontmoeten én al uw
vragen te stellen. Wegens de coronamaatregelen
wordt u gevraagd om uw bezoek vooraf te 
registreren door een tijdsblok te reserveren. 
Bent u op 12 maart niet in de gelegenheid om het
zorghuis te bezoeken, maar heeft u of uw naaste
wel interesse in wonen bij Zorghuis Beek? 
Dan bent u uiteraard ook van harte welkom op een
andere dag. 

Meer informatie over Zorghuis Beek en het 
reserveren van een tijdsblok vindt u op 
www.hestiazorg.nl/zorghuis-beek
of bel naar 085 - 808 7299.

Open dag bij Zorghuis Beek
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ONZE KANDIDATEN VeurBaek

#1

#2 #3 #4 #5 #6

#7 #8 #9 #10 #11

#12 #13 #14 #15 #16

#17 #18 #19 #20 #21

#22 #23 #24 #25 #26

#27 #28 #29 #30

HUUB
HAAGMANS

ROXANNE
VAN WUNNIK

FRANK
BEAUMONT

WILMA
VAN DE WOUWER

JESSE
MAASSEN

SILVAN
FALCHI

RALF
VAN LAAR

EUGENE
PESCH

NIEK
BOONEKAMP

JOS
GERITS

PETER
VAN DER VELDEN

TINY
COUMANS

HUB
GERRICKENS

MATTIE
KAELEN

JEAN
WACHELDER

BEEK

NEERBEEK SPAUBEEK BEEK GENHOUT NEERBEEK

BEEK BEEK BEEK BEEK

SPAUBEEK SPAUBEEK GENHOUT BEEK BEEK

BEEK NEERBEEK SPAUBEEK BEEK BEEK

SPAUBEEK BEEK BEEK SPAUBEEK SPAUBEEK

BEEK SPAUBEEK BEEK SPAUBEEK

#31

HUB
HODZELMANS

SPAUBEEK

RALPH
DIEDEREN

GEERT
GHIJSEN

ROB
SCHWILLENS

MICHAEL
THEUNS

MARIE-JOSÉ
DE BRUIJN

RENÉ
BEAUMONT

JENS
JANSSEN

HENRY
HORSMANS

RAYMOND
DIRX

DAPHNE
NOTTEN

ELMAR
VERPOORT

MAX
VAN DEN BONGARD

MARIELLE
BROEKHOVEN

STEEF
GORISSEN

THEA
DEMANDT

BEEK

WETEN WELKE KANDIDAAT HET BESTE 
BIJ JOU PAST? DOE DE KANDIDAATWIJZER!
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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.

#VeurBaek

MEER INFORMATIE OVER ONZE STANDPUNTEN
OF HET HELE VERKIEZINGSPROGRAMMA LEZEN?

Neem dan eens een kijkje op onze vernieuwde website, 
hier vind je ook meer informatie over onze kandidaten.

CDABEEK.NL

STEM 14, 15 OF 16 MAART 
#VeurBaek
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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

‘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.

Wij zoeken
vrijwilligers

in Beek
Er kan zoveel meer

dan je denkt

Ook U kunt iemands leven een stukje mooier maken!

Mensen met een lichamelijke beperking
zijn vaker alleen dan ze zouden willen. 

Voor hen is persoonlijk contact en eropuit gaan
niet altijd vanzelfsprekend. Zeker in deze tijd is sociaal 
isolement een dagelijkse realiteit. Zonnebloemvrijwilligers
creëren momenten om naar uit te kijken en herinneringen
om te koesteren.

Wij laten ze niet zitten

Ook in Beek zijn vrijwilligers van de Zonnebloem actief. 
Ze gaan op bezoek, samen eropuit en organiseren 
vakanties en activiteiten voor mensen met een lichamelijke
beperking. Doordat de nadruk steeds meer op klein-
schalige en 1-op-1 activiteiten komt te liggen, zijn er
steeds meer vrijwilligers nodig.  De komende jaren wil de
Zonnebloem er voor nog meer mensen in Beek kunnen
zijn. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk om te doen, maar het
geeft ook een goed gevoel om iets voor een ander te 
kunnen betekenen. 

De Zonnebloem koppelt nieuwe vrijwilligers als het 
even kan aan een deelnemer met dezelfde hobby’s of 
interesses. Uit deze contacten ontstaan dan ook vaak
hechte vriendschappen. 

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten? 

Neem contact op met:
mevr. Ietje Heemels, Coördinator Bezoekwerk, 
tel.nr. 06-22 726 275 of
mail naar: zonnebloembeek@kpnmail.nl

Met uw tijd en inzet kunt u echt het verschil maken.
Er kan zoveel meer dan je denkt.
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Jokola is een gemengd popkoor uit
Brunssum, dat bekend staat om zijn en-
thousiaste en frisse uitstraling. Het koor
is in 1981 opgericht als jongerenkoor en
staat vandaag de dag open voor ieder-
een die van samen zingen en gezellig-
heid houdt. Jokola heeft in de loop der
jaren een groot en afwisselend reper-
toire opgebouwd met nummers van o.a.

Queen, Bon Jovi, Adèle, Coldplay, Bløf,
Kensington en Pentatonix. Ook is er een
uitgebreid kerstrepertoire. Het koor telt
op dit moment rond de 50 leden en staat
onder leiding van dirigent en pianist
Ralph Hamer. Vrijwel de meeste vijf
stemmige en zes stemmige arrange-
menten komen van zijn hand. 

Jokola treedt meerdere keren per jaar
op: tijdens missen en vieringen in ver-
pleeg- en verzorgingshuizen, op concer-
ten en koordagen. De doelstelling van
het koor is om met plezier uitdagende
stukken te zingen en deze met bijpas-

sende choreografieën aan het publiek
over te brengen. Jokola zoekt altijd naar
nieuwe uitdagingen om zichzelf naar
een hoger niveau te tillen en neemt
graag deel aan korenfestivals met wed-
strijdelement en koorscholingen. In
2016 heeft Jokola de titel Limburgs koor
van het jaar gewonnen tijdens de
Limburgse Koordagen in Roermond. 
In 2018 werd Jokola het beste koor
op korenfestival De Fendert Zingt in
Zevenbergen en in 2019 ging het koor er
met de winst in de categorie Grote
Koren vandoor, eveneens tijdens de
Limburgse Koordagen. 

Zondag 20 maart 2022 in de 
Sint Hubertuskerk te Genhout 
[10.00 uur] VRIENDENVIERING m.m.v.

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

Verzorgd wonen in het 
stadspark van Sittard

Kijk voor meer informatie op onze website of bel:

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

KIENEN

WEER 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 vlaai,
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

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet zich in

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

kracht niet uit komen.
Zij richt zich vooral op

minder-draagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving en biedt
ondersteuning op velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl

Voor meer informatie raadpleeg de
website:

www.vincentiusvereniging.nl

Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63
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Onze speerpunten:

• Gezond financieel beleid zonder 
prestigeprojecten

• Beschikbare en betaalbare woningen
voor iedereen

• Goede en effectieve WMO- en 
jeugdhulp

• Goede zorg voor onze ouderen

• Tijdige en goede communicatie richting
inwoners

• Goede ondersteuning bieden aan 
cultuur en maatschappelijke initiatieven

• Meedenken in oplossingen woningmarkt

• Afschaffen hondenbelasting

Steun ons met uw stem op
14, 15 en 16 maart.

Terug naar de menselijke maat.

Onze kieslijst:

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

Email : secretariaatsbb@gmail.com
Website : www.sociaalbelangbeek.nl
Facebook : @SociaalBelangBeek

Het gehele verkiezingsprogramma
van Sociaal Belang Beek kunt u
vinden op onze website 
www.sociaalbelangbeek.nl
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Op 5 februari heeft de bakgroep van de Vrienden van de Oude Pastorie de 
sjanse-oven weer opgestookt. 
Na een gedwongen, lange corona rustperiode, werd deze eerste bakdag gebruikt
om weer te wennen aan het bakproces. Meer dan de helft van de vrijwilligers is
aanwezig geweest die dag, om te bakken, te stoken of om gewoon te komen kijken
en elkaar weer te ontmoeten. 
Deze probeerdag is alleen daarom al een succes geworden. 
Op de foto ziet u de gebakken zuurdesem-spelt-broden en het zal u duidelijk zijn:
we hebben het bakken, mede door enkele fanatieke thuisbakkers, nog steeds in
onze vingers. Op onze komende bakdagen bent u weer van harte welkom om een
kijkje te komen nemen hoe uw grootouders vlaaien en broden bakten. 

Onze eerstvolgende bakdagen zijn op 2 april en 7 mei.

De Vrienden van de Oude Pastorie
bakken ze weer bruin

13

Eindelijk is het 2022, het jaar waar
we zo naar uit hebben gekeken!
Toneelvereniging Ons Genoegen uit
Genhout bestaat 100 jaar. 
Een eeuwigheid, letterlijk en figuurlijk.
Achter de schermen zijn we al ruim twee
jaar druk bezig met de voorbereidingen
van ons jubileumjaar, want 100 jaar, dat
vier je uiteraard met alle toeters en bel-
len die je maar kunt vinden… en omdat
iedereen na twee jaar Covid het binnen
zitten wel en beetje moe is, pakken we
groots uit met een voorstelling in een bij-
zondere ambiance. 
Noteer met dikke letters 15 tot en met
19 september in de agenda en koop
een ticket want op een van deze dagen
nemen we jullie mee op een reis om de
wereld, in 80 DAAG, wel te verstaan. 

Toneel, muziek en dans komen samen
tijdens 80 DAAG. Een spektakel dat
volledig is aangekleed in een 19e eeuws
Engelse upperclass stijl, van binnen-
komst tot after-party. 
50 toneelspelers uit Genhout en omstre-
ken en een muzikaal gezelschap zorgen
vijf dagen lang voor een theaterbeleving
die je nooit meer zult vergeten. In een
heuse circustent pakken we uit met een
voorstelling vol met magie, prachtige de-
cors en geweldige kostuums die je terug
gaat voeren naar de tijden van Jules
Verne. Heeft u zin er een heel avondje uit
van te maken, combineer dan 80 DAAG
met een geweldig theaterdiner vooraf.
Natuurlijk is er ook nog voldoende gele-
genheid om met onze spelers na te pra-
ten op de after-party. We gaan er samen
een feest voor oog en oor van maken,
zoals jullie van ons gewend zijn.

De Inspecteur staat bij velen nog op het
netvlies, deze voorstelling zal hier nog
een blijvende herinnering aan toevoe-
gen. Wij kijken er al naar uit, u ook? 
Ga naar www.80daag.nl voor meer in-
formatie over het gehele feestprogram-
ma en het reserveren van uw kaarten.
Wees er echter snel bij want vol is vol.

Omdat we vanwege Covid onze
aftrap richting het jubileumjaar
moesten cancelen, gaan we deze
op 19 maart as. herkansen. 

De champagnekurken mogen knallen
want ons jubileumjaar gaat dan officieel
van start. Onder het genot van een
drankje zal Sorry Voor De Krekels de
sterren van de hemel spelen en kunnen
de voetjes van de vloer. Voor degenen

die al kaartjes hadden blijven deze uiter-
aard geldig. Voor iedereen die de boot
bijna had gemist zijn er nog kaartjes be-
schikbaar. Deze kosten 10 euro inclusief
een consumptiebon en zijn te koop bij
Jo Neutelings, Geneind 23, Genhout-
Beek. Laten we er samen een onverge-
telijke avond van maken. 

Wij verheugen ons erop om jullie op 19
maart om 20.30 uur in Gasterie Genhout
Treft in Genhout te mogen verwelkomen!

Leden en bestuur van Toneelvereniging
Ons Genoegen

Ps. Op moment van schrijven, ziet het er
naar uit dat de maatregelen versoepeld
worden, hou onze website en social
media in de gaten voor het laatste nieuws!

Feestelijke aftrap 100 jaar 
Toneelvereniging Ons Genoegen!
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Wilt u het volledige programma van Progressief Beek voor de komende raadsperiode 
lezen? Mail ons via info@progressiefbeek.nl of bezoek onze website 

www.progressiefbeek.nl

/BeekProgressief @ProgressiefBeek @progressiefbeek

Tijd dat verenigingen onderdak krijgen

Het wordt tijd dat ook in de kern Beek verenigingen

een fatsoenlijk onderdak krijgen. Wij gaan voor realisatie 
van een B M  in Beek, 

met draagvlak van de beoogde gebruikers.

Tijd voor onderwijsvernieuwing in Beek

Realisatie van nieuwbouw van een kindcentrum bij de 

Haamen, zelfs tegen de zin van de scholen, dat is het 

voorliggende voorstel. Met als mogelijke uitkomst een 

grote fusie van de Beekse en Neerbeekse scholen. Wij 

zien graag eerst een onderzoek naar behoud van een 

passend onderwijs aanbod voor ouder en kind alvorens 

een locatie te kiezen.

Tijd dat starters kunnen wonen

Het versnellen van initiatieven waarbij het aanbod van

woningen voor starters en de mensen met een smalle 

beurs wordt vergroot. Leegstaande kantoor- en winkel-

panden alsmede leegstaande scholen kunnen hiervoor 

worden ingezet.

Tijd om in te zetten op
gerichte organisaties

De coöperatie BurgerInitiatief Genhout brengt ideeën tot 

werkelijkheid. Dat model kan ook in andere kernen 

dienen. Progressief Beek is al lang een warm voorstander 

van wijkgerichte zorg en proefproject voor 

huishoudelijke hulp.

Tijd voor meer natuur en een beter klimaat

Progressief Beek zet in op een duurzame leefomgeving 

met meer bomen, het terugdringen van de verstening van 

tuinen en het opwekken van meer duurzame energie.

Tijd voor een objectieve afweging 
over het vliegveld!

Het is uiteindelijk aan de Provincie om als eigenaar te 

beslissen over de toekomst van het vliegveld. We zijn blij 

dat nu eindelijk alle scenario’s worden meegenomen. Als 
het vliegveld open blijft, dan 

s een verdere toename van de 

overlast niet acceptabel voor Progressief Beek.

Tijd voor een betere dienstverlening

Te vaak  vragen van burgers onbeantwoord.

Ook de dienstverlening op het gebied van vergunningen 

is onder de maat aar  burgers last van hebben.

Daar moet verandering in komen!

Tijd voor aandacht voor 
zwaarbelast Neerbeek

Katoennatie gaat torenhoge silo’s bouwen langs de 

Mauritslaan en het opgeslagen plastic afval bij CEDO 

veroorzaakt vooral zomers overlast door vliegen en stank. 

Vergunningen worden verleend door de gemeente

Sittard-Geleen. Beek moet er veel meer bovenop zitten

en bestuurlijk alerter reageren.

Tijd voor verandering!
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Als iemand twee jaar geleden had verteld in welke situatie we
ons op dit moment bevinden, dan had niemand dat geloofd. Er
is heel wat gebeurd de afgelopen tijd en de coronaperikelen
beïnvloeden nog steeds ons dagelijks leven.
Maar toch is er ook al een en ander veranderd. We proberen
corona een plek te geven en onze activiteiten, met wel nog
steeds de nodige maatregelen, toch weer op te pakken.
Dat geldt ook voor onze fanfare. Wij zijn weer gestart met onze
wekelijkse repetities en hebben de plannen voor de komende
tijd weer onder de loep genomen en moeten bijstellen. Dit bete-
kent dat we hebben besloten ons galaconcert “MIX OF
MUSIC” nog een keer uit te stellen.
De datum van 9 april 2022 gaat dus niet door, maar wij zijn druk
bezig met het plannen van een nieuwe datum. 
In de volgende editie van de Nuutsbaeker hopen wij u verder te
kunnen informeren over ons galaconcert  “MIX OF MUSIC “.

Fanfare St. Antonius Genhout
Ben, Laura en Sandra

De organisatie van Samen sterk tegen Kanker 

Stappen voor Kanker - Beek Verlicht en Sociaal Belang Beek
hebben samen een vuist gemaakt tegen kanker. 

Ons groots 24 uurs wandel-evenement zal gehouden worden
op 25 en 26 juni 2023 op Sportlandgoed de Haamen in Beek.
Wij als organisatie, samen met SBB, willen zoveel mogelijk
geld inzamelen voor Kankeronderzoekfonds Limburg met als
doel De Naturel Killercells.

De eerste activiteit zal zijn op zaterdag 28 mei 2022
om in heel Neerbeek lege statiegeld flessen en 
kratten op te halen. 
Noteer deze datum in uw agenda. 

Bent u die dag niet thuis, niet erg, neem contact op met
Dianne Schraven 06-51578876 of met 
Marga Keulers 06-14911839. 
Dan zorgen wij ervoor dat het leeggoed bij u wordt opgehaald.

Namens de organisatie en SBB hartelijk bedankt.                  
www.samensterktegenkanker.nl 

Galaconcert “Mix of Music”
wederom uitgesteld

Beek Verlicht

Gasterie Genhout Treft
Pastoor Lippertsplein 1 - 6191 NZ Beek - Tel. 046 - 4375060
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“De verkiezingen beginnen 
één dag ná de verkiezingen”

Op zoek

In aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen van maart leek het mij leuk om
eens wat dieper te graven in het wel en
wee van ons dorp, zonder er politieke
voorkeuren over uit te spreken. Het is
nog niet zo gemakkelijk om via internet
wat politieke geschiedenis op te halen
van de gemeente Beek. Toets je enkele

woorden in kom je voornamelijk uit op
de zaken die momenteel spelen, zoals
het niet doorgaan van de aspiraties van
Esther de Lange in Europa, de aanstel-
ling tot staatssecretaris van Vivianne
Heijnen en het, wegens gezondheidspe-
rikelen, terugtreden van wethouder
Hodzelmans. Wie dus op zoek is naar
inside verhalen moet dus “de boer” op.
En zo kwam ik uit bij Jean Wachelder.

Caféleven

De vader van Jean is geboren in een van
de zogenaamde “vijf-huis-
jes” aan de Dorpstraat in
Spaubeek. Hij kwam terecht
in een groot gezin, waarvan
vader (de grootvader van
Jean) een NS-medewerker
was op het station in
Spaubeek die overleed in
het tweede oorlogsjaar.
Daardoor bleef zijn oma
achter met een groot gezin
van tien kinderen, zonder in-
komen. Gevolg was dat de
vader van Jean acuut de
MULO moest verlaten om te
gaan werken op de Maurits.
Eerst, vanwege zijn jonge
leeftijd, bovengronds, maar
daarna al vlug ook onder-
gronds. Jean, geboren in
1949, heeft zijn grootvader
niet gekend. Doordat vader
in Geleen ging werken en
wonen is Jean geboren in
Geleen. Jean doorliep er de
lagere en middelbare school.
Toen de mijnen in 1967 slo-
ten en vader niet buiten
Limburg geplaatst wilde
worden, is zijn moeder in
Spaubeek een café in de
Zandstraat (naast de huidige
friture) begonnen. Hierdoor
werd zijn vader dus, via zijn
vrouw, economisch gebon-
den. Het lokale horecaleven
beviel zo goed dat men en-
kele jaren later een groot
café (De Drie Wietjes) kocht
op de hoek van de Bongerd
en Burg. Eussenlaan (tegen-
over Kusters Promogifts).
Waar men, na een verbou-
wing, lekker kon biljarten. 

Jean mocht natuurlijk ook meehelpen en
zo leerde hij veel mensen kennen en
werd een echte ingezetene van het
dorp. Hij werd in 1969 prins Carnaval
en lid (en later zelfs) voorzitter van de
voetbalvereniging, een taak die hij tot op
de dag van vandaag met veel liefde
vervuld.

Politieke kriebels

Uit alle feitelijke verhalen die aan ‘de
teek’ werden besproken begon het lang-
zaam bij Jean te kriebelen. En zeker
daar waar het om de jongere generatie
ging. Een en ander kwam in een stroom-
versnelling terecht toen ingenieur van
der Laar in controverse kwam met de
gemeente aangaande de mogelijke aan-
tasting van zijn opgebouwde bibliotheek
met historische boeken door middel van
vocht. Deze bibliotheek bevond zich
in de kelder van zijn woning, de voor-
malige burgemeesterswoning, aan de
Musschenberg. De gemeente was die
mening echter niet toegedaan en naar
later bleek, terecht. Na het overlijden
van dhr. Van der Laan is zijn collectie,
helaas, voor Nederland verloren gegaan
en maakt nu deel uit van de collectie van
de universiteit van New York. Maar door
dit toedoen was een regelrechte dorps-
rel geboren. Het was een tijd waarin ge-
meentelijke problemen vaak niet enkel
werden geregeld in de raad, maar soms
in een café onder de noemer van “ons
kent ons”. Zich afzettend tegen de ge-
vestigde orde begon Jean (inmiddels
had hij de Sociale Academie afgerond)
de strijd aan te gaan in een nogal roerige
tijd van politieke tegenstellingen. Het
dorp was verdeeld in diverse partijen,
wat voor Jean uiteindelijk uitmondde in

BOB: Bijzondere Ontmoetingen Beek

Oud wethouder en locoburgemeester Jean W
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het lidmaatschap bij de partij Bouwens
en later, na het overlijden van Wilke
Bouwens, in de lijst Wachelder. 
Bij verkiezingen kregen Wilke, Jean en
zijn kompanen zoveel stemmen dat ze
mee mochten “regeren” en werd hij in
april 1976 de op-één-na jongste wet-
houder van Nederland. 

Fusie

Jean heeft in zijn zeer lange loopbaan
als politicus alle portefeuilles bekleed en
heeft de fusie meegemaakt tussen
Spaubeek en Beek. En let wel op het
woord fusie. Jean hecht er zeer waarde
aan om te benadrukken dat Spaubeek
niet is opgegaan in Beek, maar is sa-
mengegaan als twee gelijkwaardige
partners. Aanvankelijk was er een werk-
groep, genaamd “Houdt Spau-Beek lan-
delijk” die Beek en Spaubeek samen
zelfstandig wilde houden, toen er sprake
was van een beoogde uitbreiding van
Geleen waar onze gemeenten in op zou-
den gaan. 
De werkgroep is zelfs tot in Den Haag
geweest om te pleiten voor de zelfstan-
dige zaak en mocht Hans Wiegel hier-
van overtuigen. Zij hebben daarvoor
zelfs een wetsamendement geschreven,
waarvan uiteindelijk Hoensbroek de
dupe werd (dat opging in Heerlen), maar
de gemeenten Beek en Spaubeek
samen bleven bestaan. In 1982 gingen
de gemeenten Beek en Spaubeek op in
een nieuwe gemeente Beek.

Burger is belangrijkste

Van de fusie zegt Jean dat het meteen
een ander gevoel gaf. Lijst Wachelder
ging op in het CDA en Jean werd in

1986 ook in de nieuwe gemeente wet-
houder. In totaliteit heeft hij die functie
bijna vijfentwintig jaar met verve vervuld,
waarvan vele jaren aangevuld met de
portefeuille van locoburgemeester. In
2002  heeft hij deze taak onderbroken
(gestopt met het wethouderschap) om
zich te richten op zijn maatschappelijke
carrière bij het CWI (later opgegaan in
het UWV) te Heerlen, waar hij vesti-
gingsmanager werd voor de regio
Parkstad. 
Wel bleef hij verbonden aan de lokale
politiek voor het CDA in de vorm van
fractievoorzitter/bestuurslid en wist hij
zijn jarenlange opgebouwde expertise
door te geven aan de jongere generatie. 
In 2015, hij was al even met pensioen,
werd hij gevraagd om alsnog een perio-
de wethouder te worden voor financiën,
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

Jean: “Toch is de landelijke politiek an-
ders dan de lokale. De naam is dan wel
gelijk, maar de belangen liggen elders.
De mens, de burger van Beek is het al-
lerbelangrijkste. Dat betekent dat je aan
die burger heel goed moet kunnen uit-
leggen waarom je bepaald beleid voert.
Als je dat lukt, doe je het goed en schen-
ken burgers jou hun vertrouwen. De ver-
kiezingen beginnen immers de dag na
de verkiezingen.” 

Trots achterom kijken

Jean is trots op de dingen die hij heeft
gedaan en die hij voor Beek en
Spaubeek voor elkaar heeft gekregen.
Met name noemt hij zaken die hij heeft
gedaan die anderen niet durfden of
(nog) niet aan toe waren. Zijn vooruit-

ziende blik daar waar het gaat om ge-
meentelijk onderhoud  (wegen en riool-
onderhoud), het willen en kunnen inves-
teren in de toekomst (ook over een
raadsperiode heen), het kunnen hebben
van de laagste vorm van gemeentelijke
belastingen in Zuid Limburg, draag-
kracht van burgers op een bottom up
manier creëren en redeneren vanuit de
mensen waarvoor je het doet. 
Jean is zeer trots op zijn Beek; er staat
een goed team en er zijn geen tot weinig
bestuurlijke conflicten. 
Voor zijn vele werk werd hij benoemd tot
ridder in de  orde van Oranje Nassau,
onderscheiden met de erepenning van
de gemeente Beek en kreeg hij bij zijn
afscheid een kopie van het beeld
“The Flying Dutchman”. 
Maar wie denkt dat Jean nu op zijn
lauweren rust heeft het verkeerd. 
Hij is namelijk nog steeds voorzitter van
VV Spaubeek, betrokken bij de oud-
prinsen van de Kwakkerte en als lid van
het bestuur van de onlangs geopende
BMV (Brede Maatschappelijke Voor-
ziening) in Spaubeek nog zeer nauw
betrokken.  

Jean Wachelder is een man met vele
mooie en indrukwekkende verhalen. 
En laten we ook zijn echtgenote in
dezen niet vergeten waarmee Jean al
vijfenveertig jaar is getrouwd. 
Achter iedere sterke man, staat immers
een nog sterkere vrouw.  
Zo veel verhalen en soms te precair om
hier op te schrijven. Maar een vervolg
ontmoeting zit er zeker in. 

Roland Willems

n Wachelder
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

Maart 1992, 18e jaargang nr. 3

... Een honderdjarige in ons midden. Het eeuwfeest van
L’Union: 100 jaren spannend en ontspannend. Sef Peters
heeft in dit artikel in het verleden gegraaid en wetenswaar-
digheden genoteerd. De vereniging werd in 1892 opgericht
in het café Jan Göckmeijer aan de Hoolstraat. In Beek
waren reeds andere schutterijen gevestigd. Willem Tell uit
Geverik, Sint Martinus en De Batavieren uit Neerbeek en
Wilhelmina uit Kelmond. In de beginjaren moest de kas 
gespekt worden met toneelvoorstellingen. Dat was echter
geen vetpot. Uitgaven (1897) 1690 cent, waarbij gerekend
een halve ton bier voor de spelers à 250 cent. De inkom-
sten vielen tegen n.l. 178,5 cent.
De vereniging heeft een rijk verleden. Er werd in de loop
der tijd nogal eens van clublokaal gewisseld. Van de
Hoolstraat ging het naar café Louis Vossen aan de Linj,
vandaar naar het café Jacques Muris aan de
Bourgognestraat. Er werd nog steeds onder de blote
hemel geschoten. Bij plaatsgebrek ging het naar café
Frusch achter de kerk. Het volgende lokaal was bij
Gorissen (Benelux) op de Baan, waar nog steeds 
vergaderd werd. Op 16 Juni 1980 werd begonnen met de
bouw van een schietaccomodatie aan de Dr. Schaepman-
laan. (In eigen beheer). Op 15 juli ging de vlag in top en op
14 november was de plechtige inzegening.

… En dan is er nog een apart jubileum. 
De 50e paasveetentoonstelling krijgt een feestelijk tintje.
Een knalopening met een gratis
toegankelijke Beierse avond met
een optreden van Die Wurmtaler
Musikanten. 
En dan de jaarmarkt. 
Ruim 200 marktkramers zullen in
het centrum hun waren aanprijzen.
In de twee tentpaviljoens is het
puikje te zien van het Limburgse
vleesvee. Ook rundveerassen uit
Oostenrijk, Italie, Frankrijk, België
en Schotland zullen zeker de 
aandacht trekken. 
In het Asta-centrum gaan de Limburgse slagers strijden
voor de Limburgse Hammenbokaal.

En wil men de drukte even ontvluchten dan kan men 
terecht in het gemeentehuis voor een expositie van Beekse
kunstenaars. Buiten het gemeentehuis is een tentoonstel-
ling van oldtimer caravans. In de Hervormde kerk is een
concert op het de Rijckere orgel. 
En het Heemkunde museum is ook toegankelijk. 
Een gevarieerd dagje uit. 

… Het bloemetje van de maand, aangeboden door bloemen-
boetiek Jan Kempener uit Beek, gaat naar Willy Lemmens,
verdienstelijk penningmeester van handboogschutterij
L’Union.

… Een uitgebreid artikel ter ere
van het zilveren priesterfeest
van Pastoor van Oss s.m.m.
uit Genhout/Schimmert. In
een boeiend verhaal vertelt
hij zijn tocht en ervaringen
vanuit zijn geboortedorp
Druten naar het Limburgse
land.
Wat hem vooral boeit is de
ongedwongen kennismaking
met mensen uit alle geledin-
gen. En de gastvrijheid moet
wederzijds zijn, ook van de
kerk. Daarom wil hij zoveel mogelijk mensen betrekken in
het hele kerkgebeuren en ieder zijn verantwoordelijkheid
geven in zijn kerk.
En met trots roemt hij het prachtige kunstkerkje waar het
montfortaanse erfgoed een plekje heeft gekregen.

… Frans Ramaekers zit nog steeds in de bouw. Hij maakt nog
steeds zijn Sjtellinge mit Sjtönders van lang Denne en met
Sjtellingstouw vastgebonden met een speciale knoop aan
de Aanbringersj en de Sjaore.

… De vierde uitgave van Beek in Beeld (1991) is weer 
verschenen. Alle gebeurtenissen van 1991 chronologisch
met foto’s in beeld gebracht. Voor de prijs van 5 gulden
kunt u het niet laten liggen.

… En onze redacteur Fr. Ader heeft een passend gedichtje
gemaakt op deze uitgave van de Nuutsbaeker.

En daar zijn we het mee eens.
Japo
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Toekomst van Beek: 
meer woningen, een brede school en een groene ozb 

Elly Roebroek-Keulers en Hans Steinhart waren 
de afgelopen vier jaar namens de VVD Beek 
gemeenteraadslid in Beek. 
Ze zaten in de oppositiebanken, maar daar moet
na verkiezingen van maart verandering in komen.

Welk Beeks onderwerp staat het hoogst op jullie agenda?

Elly: ‘Meer woningen, voor zowel starters als senioren. We hebben 
locaties hiervoor op het oog. En natuurlijk de energietransitie, dat is
en blijft een belangrijk thema. We zijn erg bezorgd over Het Groene
Net (het gebruik van restwarmte van Chemelot om huizen in Beek te
verwarmen), omdat de rekening ervan bij de burger lijkt komen te 
liggen. Ander belangrijk thema is de bouw van de nieuwe basisschool
in Beek. Wij zijn voorstander van een brede school inclusief maat-
schappelijke voorzieningen, zoals muziekonderwijs, de bibliotheek en
culturele activiteiten. 

De nieuwe woningen, waar moeten die komen?

Elly: ‘De drie punten die we hierboven noemen, hangen met elkaar samen. Wanneer basisschool Baeks Kompas een brede functie
krijgt, komt er op meerdere plekken in Beek ruimte vrij voor woningen, doordat ‘oude’ gebouwen hun functie verliezen. Denk aan de
locaties van de basisscholen Sint Martinus en Catharina Labouré en de bibliotheek aan de Prins Mauritslaan. Ook de muziekschool
aan de Dokter Poelsstraat is geschikt als locatie. De muziekschool kent op dit moment veel achterstallig onderhoud en moet op 
termijn geheel vervangen worden. Dan is het logisch dat deze muziekschool wordt ondergebracht bij de nieuwbouw van basisschool
Baeks Kompas. De vrijkomende ruimte kan prima gebruikt worden voor nieuwe woningen.’ 

Hans: ‘Ook wil ik dat de gemeente Beek de startersleningen blijft verstrekken. Dat is namelijk nét dat steuntje in de rug dat jonge 
huizenbezitters erg goed kunnen gebruiken.’ 

Jullie geven aan bezorgd te zijn over Het Groene Net, waarin zit deze zorg?

Hans: ‘Het Groene Net an sich is prima! Woningen verwarmen met de restwarmte van Chemelot juich ik van harte toe, want het past
goed in de gehele energietransitie. Punt van zorg is de leveringszekerheid. Wat gebeurt er als Chemelot niet kan leveren? Dan zitten
de bewoners in de kou. Chemelot is de enige aanbieder, wat gebeurt er als ze hun afspraken niet nakomen? Is het dan het probleem
van de bewoner of neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid hierin? Ook de afhankelijkheid van één aanbieder kan gevolgen
hebben voor de prijsstelling. Die gevolgen moeten we niet onderschatten. Sowieso blijft duurzame energie een heikel punt in de  
gemeente Beek. Windmolens hier zijn onmogelijk vanwege het vliegveld. Zonnepanelen zijn wel een prima optie. We ontkomen er in
Beek niet aan om die ook op andere plekken dan alleen daken te leggen. Als we in héél Beek op álle daken zonnepanelen zouden 
leggen, haalt gemeente Beek de doelstellingen niet. Er moeten dus panelen op andere plekken komen.’

Huizenbezitters die hun woning hebben verduurzaamd, krijgen momenteel een hogere WOZ-waarde en betalen 
daardoor meer belasting. Moet dat niet anders?

Elly: ‘Ja natuurlijk! Wie z’n huis verduurzaamt, moet in mijn ogen juist minder onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Het is 
belachelijk dat de huidige gemeenteraad zo’n hoge rekening presenteert aan huizenbezitters die werken aan een duurzame toekomst.
Dat kan niet door de beugel.’

Het centrum van Beek, hoe zien jullie de toekomst hiervan?

Hans: ‘Het is belangrijk het centrum Beek leefbaar te houden. Een centrum moeten leven en bruisen! Het moet voor jong en oud 
toegankelijk zijn en er moet een prettige sfeer hangen.’

Elly: ‘Gelukkig hebben wij een centrum waar het heel prettig vertoeven is, daar mogen we trots op
zijn. Uiteraard kijken we ook altijd samen met de ondernemers waar er verbeterslagen zouden 

moeten worden gemaakt.’  

Waarom moeten de Beekenaren tijdens de verkiezingen in maart op de VVD Beek 
stemmen?

Hans: ‘Wij vinden dat wij als VVD Beek de belangen van de burger van Beek goed kunnen dienen. 
We zijn goed geïntegreerd in de Beekse samenleving en hebben een solide basis van waaruit we graag 

verder bouwen aan een stabiele toekomst van onze gemeente.’

Elly: ‘Goed onderwijs in een breed perspectief, een in alle facetten prettig verenigingsleven, een gezonde en
leefbare omgeving met woningen voor iedereen, daar wil ik me volledig voor inzetten de komende vier jaar.’BEEK

Elly Roebroek-Keulers
elly.roebroek@gemeentebeek.nl

Hans Steinhart
hans.steinhart@gemeentebeek.nl
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Persoonlijk heb ik enorm veel respect
voor mensen die hun hart volgen.
Mensen die niet voor de standvastigheid
van een gerenommeerde baan kiezen
omdat het nu eenmaal zo hoort in de
maatschappij. Huisje, boompje, beestje
tot aan je pensioen, want rekeningen
betalen zich nu eenmaal niet vanzelf. 
Het toeval bracht me in contact met Ron
Kroon, mede-eigenaar van My35’ Beek,
gevestigd in de oude Mavo in de Dr.
Beckersstraat. 

Na een behoorlijke zware jeugd was de
19-jarige Ron een man van twaalf am-
bachten en 13 ongelukken. 
Na het behalen van zijn HAVO diploma
werkte Ron een tijdje op het vliegveld,
verdiende zijn geld als taxi chauffeur,
maar wist nog altijd niet wat hij met z’n
toekomst moest doen. 
Diep in zijn hart wist hij dat hij graag
mensen wilde helpen, maar gezien zijn

introverte karakter toen, was dat moei-
lijk. Als je mensen wilt helpen moet je
openhartig zijn en een goed gesprek
kunnen voeren. En dat was voor de
jonge Ron nog bijzonder moeilijk. Zoals
de “normale-doorsnee” mens ging hij
dan ook op zoek naar een steady baan.
Die vond hij bij de voormalige drukkerij
Elma. Als beginneling in het drukkers-
wezen, leerde hij alle aspecten van een
drukkerij en was redelijk happy. Het
bleef niet bij Elma, hij werkte bij een
aantal verschillende drukkerijen en zijn
toekomst was verzekerd.

Zoals het ons bijna allemaal vergaat,
kwam de liefde op zijn pad, trouwde hij,
kreeg kinderen en behoorde tot de grote
categorie huisje-boompje-beestje mens.
Lange tijd was hij hiermee tevreden,
maar de behoefte om meer met en voor
mensen te werken dan te werken in het
productieproces bleef sluimeren. 

Het duurde ruim 30 jaar voordat hij tot
de conclusie kwam dat het tijd werd zijn
hart te volgen. Om datgene te gaan
doen waar zijn passie lag. 
Naast zijn vaste baan ging hij studeren.
Nu is een fulltime baan in deze hecti-
sche tijd al een flinke klus, maar om dan
ook nog vele uren in de studieboeken te
duiken, is een ware uitdaging. 
Hij besloot een halve dag minder te
gaan werken en spendeerde al zijn vrije
tijd aan studie en persoonlijke ontwikke-
ling die hem tot in Utrecht bracht. Niet
naast de deur.
Tevens is hij vanaf 2012 het geleerde in
de praktijk gaan toepassen.
Doorzetter die hij was, lukte het hem en
met nog altijd een baan in het drukkers-
wezen, specialiseerde hij zich als all-
round masseur. Dat leverde hem een
aantal vaste klanten op en hij besefte
dat hij op de juiste weg was die hem ge-
lukkig maakte.

Over carrière-switch gesproken.

Zoals met alles in het leven heb je af en
toe een dosis geluk nodig. Sommige
noemen dat karma, andere zeggen alles
is voorbestemd. Hoe je het ook noemt,
hard werken loont. 

Via een vriend hoorde Ron over William
van Lent, oprichter van My35’, een
sportschool, maar dan in een ander
jasje. Geen reguliere sportschool, maar
afgestemd op de behoefte van de huidi-
ge maatschappij. 
35 minuten sporten via de Milon Cirkel
met persoonlijke begeleiding. Niet meer,
niet minder. 
En voor iedereen, van jong tot oud, van
dik tot dun. 
Afgestemd op ieders persoonlijke
behoefte en niveau. 

Ron Kroon: ook laatbloeiers worden g

Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

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

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl
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My35’ is ook gevestigd in Sittard en Ron
ging er een kijkje nemen. Het concept
beviel hem meteen.

Zoals ik al zei: Karma!

De oude Mavo is volledig verbouwd en
boven de apotheek kwam My35’ Beek.
De ideale kans voor Ron om zijn droom
waar te maken. 
Mensen begeleiden, mensen helpen,
mensen aanhoren. Hij trok de stoute
schoenen aan, regelde een gesprek met
van Lent en het ongelooflijke gebeurde.

Het klikte meteen tussen William
en Ron en zodoende was hij de
geschikte kandidaat om My35’
in Beek te runnen. 

In goed overleg met zijn gezin,
heeft hij toen de knoop doorge-
hakt. Na ruim 30 jaar zei Ron op
52-jarige leeftijd het drukkers-
wereldje vaarwel en werd van de
ene op de andere dag fulltime
sportinstructeur en mede-eige-
naar van My35’ Beek. 

Als je op die leeftijd het lef hebt
om je veilig opgebouwde toe-
komst aan de wilgen te hangen
om je droom te volgen, kan ik al-
leen maar zeggen: chapeau. Het
getuigt van passie en moed. 

Persoonlijk ben ik heel blij met
Ron en zijn My35’ Beek. Hij
geeft je het gevoel van “thuis-
komen”. 
Ik weet niet hoe het met andere
sportschoolbezoekers gesteld
is, maar ik ben er jaren geleden
mee gestopt. Niet omdat ik een
hekel aan sporten heb, maar

omdat ik het doodmoe was om “beke-
ken” en “gekeurd” te worden. En dan
vooral door mensen met van die afge-
trainde lijven. Die blikken van “wat komt
dat oud mens hier doen / nou, das ook
een dikkerd / mijn god, die heeft ook
geen enkele conditie” etc. Enfin, ik denk
dat velen me wel begrijpen. 

Bij Ron en zijn team is dat helemaal niet
het geval. 
Laagdrempelig sporten met persoonlijke
begeleiding, maar vooral ook dat praatje
waardoor je je gewaardeerd voelt en
geen "nummer" bent. 
Dat is de kracht van Ron en dat sluit per-
fect aan bij zijn openhartig karakter.
Inmiddels bestaat de sportstudio 2 jaar
en sporten vele klanten met veel plezier
bij Ron en zijn team (dochter Lissy,
Laura en Nicole). Daar is Ron hartstikke
trots op. 

Hoe dan ook, in mijn ogen is Ron een
held. In eerste instantie voor zijn fantas-
tische carrière-switch, maar ook door
vooral “een doodnormaal mens” te zijn
en te blijven.

Christy

gelukkig!

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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• 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
Vindt u het ook belangrijk
om vrijwilligerswerk 
te doen en heeft u niet
veel tijd. 

Dan is collecteren misschien iets voor u. 1 keer per jaar een
paar uurtjes in uw eigen straat of buurt langs de deur gaan.
De groep collectanten Hartstichting Beek wordt steeds klei-
ner, dus wat zou het mooi zijn als we dit jaar in alle straten
van Beek kunnen collecteren. Een kleine moeite, maar heel
veel mensen zullen u dankbaar zijn. 
Vele handen maken licht werk!

Dit jaar vindt de jaarlijkse collecte van de Hartstichting plaats
van zondag 10 april t/m zaterdag 16 april a.s.

Ook dit jaar zouden we graag in alle straten willen collecte-
ren, dit kan alleen als we over voldoende collectanten kunnen
beschikken. Mogen we ook op u rekenen?

Voor de volgende straten vragen we nog collectanten 
die in de aangegeven periode iets willen en kunnen 
betekenen voor dit goede doel:

Beek: Gundelfingenstraat, Marktstraat (flats en winkels ),
Burg. Lemmensstraat, Maastrichterlaan, woningen
Heuvelstraat, Raadhuispark (woningen en flats ),
Gozewijnstraat, Reinaldstraat, Theobaldstraat,
Fredericusstraat, Rosastraat, Johannesstraat, Annastraat,
Synagogepad, Molenstraat, Genbroekstraat, Hertenwei,
Burg. Janssenstraat, Markt, Heirstraat, Ebadstraat,
Veldekelaan, Minkenbergstraat, Hoeferpark, OLV plein,
Potgieterstraat, Achter de Kerk, Achter de Beek,
Smedestraat.

Neerbeek: Langweide, Banensweide, Bijensweide,
Spaubeekerstraat, Limpenshof, Hoppekoolhof, Tomeik,
Stukkenderhof, Nieuwenhofstraat, Kerklaan,
Neerbeekerstraat, Aldenhofstraat.

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact 
opnemen met:
Mevr. Ingrid Delleman, 06-40666195
Mevr. Tiny Greven, 06-30468728
Alvast hartelijk dank.
De vrienden van Hartstichting Beek

Collecte van de 
Hartstichting afd. Beek
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De zon laat zich weer vaker zien, het
voorjaar komt eraan en lokt mensen naar
buiten. Steeds minder beperkingen in het
kader van het coronavirus maakt dat we
ook weer makkelijker kunnen genieten
van sport met elkaar en de gezelligheid
die daar na afloop bij hoort. 
Belangrijke pijlers die BRZ probeert te
combineren: sportieve gezondheid en
gezelligheid. 
Na het succes van voorgaande 3 jaren, gaat de club weer ver-
der met het bieden van hun Start to Tennis programma om ook
jou kennis te laten maken met de sport en het verenigings-
gevoel. 

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

Onder leiding van een enthousiaste trainer krijg je vijf tennis-
lessen aangeboden in een groepje van vier personen. Tijdens
deze vijf lessen leer je de basistechnieken die
ervoor zorgen dat jij met een vriend, vriendin of
trainingsmaatje ook zonder training kunt gaan
tennissen. Tennis is tenslotte leuker als je de bal
een paar keer goed over het net kunt slaan! 
Daarnaast denken we dat tennis leuker wordt
als je het met anderen kunt doen, waardoor je
ook vaker kunt komen tennissen. We doen ons
best om er in eerste instantie voor te zorgen dat
het groepje waar iemand in terecht komt zo veel
mogelijk past bij de persoon. Denk daarbij aan
tennisniveau en leeftijd. Zo helpen we iedereen
om al kennis te maken met zijn of haar eerste
tennismaatjes. Naast deze vijf lessen organise-
ren we ook een grote tennis-activiteit waar we
alle spelers die met Start to Tennis begonnen
zijn in de afgelopen twee jaar samen brengen.
Middels extra training, het leren spelen van
wedstrijdjes en gezamenlijk ontbijt en een spe-
ciaalbiertje of ander drankje achteraf, brengen
we op deze dag mensen met elkaar in contact
door gezelligheid en professionaliteit te combi-
neren. Uiteraard kan dit alleen als de overheids-
maatregelen dit ook toestaan. 

Tijdens de weken waarin deze lessen worden gegeven, krijg je
vrije toegang tot de tennisbanen op elk moment van de dag en
maken we kennis met je! Pas na afloop van het programma
maak je de keuze of je wil blijven tennissen en dus lid wordt, of
dat je toch liever iets anders gaat doen. Even goede vrienden!

Waarom is het zo’n succes?

We streven ernaar om de leukste tennisclub van Limburg te
worden en dat betekent dat iedere tennisser zich thuis moet
kunnen voelen bij ons; op én naast de baan. 
Bij het Start to Tennis programma proberen we het beste van
diverse werelden met elkaar te combineren. 
Met Paul Boesten hebben we een enthousiaste trainer voor de
Start to Tennissers. Daarbij komt zijn ervaring als oud-voorzit-
ter van de club goed van pas. De doorstroom en betrokken-

heid van onze hoofdtrainer Ramon Lacroix
zorgt voor een één tweetje op de tennis-
baan, waardoor we spelers echt bij de
hand kunnen nemen als het gaat om ‘beter
leren tennissen’ en zo het plezier in tennis
echt kunnen vergroten. Naast de baan zor-
gen de kantinebeheerders en de onder-
steunende vrijwilligers als team voor sfeer
en service die het uitnodigend maken om
voor je middag of avondje uit, te blijven

hangen in de kantine of op het terras. De plek waar echte ver-
binding tussen mensen ontstaat binnen een vereniging zal al-
tijd de kantine met haar terras blijven. Als laatste is er nog een
belangrijke rol voor het bestuur weggelegd om ervoor te zor-
gen dat iedere speler (aspirant lid of al 20 jaar lid) hulp krijgt
om zich thuis te voelen bij BRZ. Een warm bad creëren door
informatie te verschaffen, eenvoudig bereikbaar en behulp-
zaam te zijn. 
Een rol die is toebedeeld aan Roelof van der Westen, maar
wordt uitgedragen door elk bestuurslid. 

Gedurende de afgelopen 3 jaren zijn er ruim 150 personen
mee begonnen en is 80% daarvan ook lid gebleven!! 
Al die nieuwe en enthousiaste gezichten, we zijn er trots op.
De landelijke tennisbond heeft onze vereniging ook beloond
met een nominatie als ‘Vereniging van het jaar 2021’. 
Een groter compliment kunnen we niet krijgen en dat laat zien
dat we iets goed doen. Maar een vereniging zonder leden en
zonder sfeer is niks waard. Het begint bij jou, dus hopelijk zien
we jou snel om kennis te maken met de sport en de club die
we zijn. 
BRZ start weer met deze kennismaking vanaf april.
Nieuwsgierig en wil jij meer weten over of je aanmelden voor
dit Start to Tennis programma? 

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

Starten met tennis bij BRZ – 
Speciale kennismaking blijft een succes!
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“Wilt u deze trouwzaal koesteren en de
gesmede kroonluchters niet van de ge-
beeldhouwde eiken tafels scheiden?” 
Ja, antwoorden vijf Beekse cultuurver-
enigingen volmondig. De Heemkunde,
de Cultuurwerkgroep, het Elsmuseum,
de Kleppermen en de Herdenkings-
stichting voor Oorlogsslachtoffers, belo-
ven plechtig trouw te blijven aan het
prachtige interieur, met antieke schouw
en gebrandschilderde ramen.
Gezamenlijk schrijven ze een uitgebrei-
de liefdesverklaring aan haar partner, de
gemeenteraad. Maar de bruidegom lijkt
meer oog te hebben voor nieuwe func-
tionaliteiten en laat de bruid al maanden
hoopvol wachten: “Geachte gemeente-
raad, wilt u de trouwzaal aannemen tot
een wettig monument, wanneer komt
daarop uw antwoord?”  

Het besluit over de toekomst van de
trouwzaal is uitgesteld naar maart van
dit jaar. De aanpassingen van het interi-
eur stonden geagendeerd voor de
raadsvergadering van november.
Krantenartikelen in 2020 en 2021 en een
brief aan de raad poogden de gemeen-
teraad eind vorig jaar op andere ge-
dachten te brengen ten aanzien van de
‘gevoteerde investering met een uitvoe-
ringskrediet meubilair van € 30.000,00’.
Dat lukte gedeeltelijk. Drie fracties,
BBB/NDB, Progressief Beek en Sociaal
Belang Beek, steunen het voorstel om in
maart 2022 het voorstel nog eens gron-
dig te bekijken en de raadzaal te behou-
den als een van de pareltjes van de ge-
meente Beek. De Heemkundevereniging
ziet nieuwe kansen aangezien gemeen-
teraadslid Michael Theuns (CDA) de

Beekenaren oproept om objecten aan te
dragen om tot monument aan te wijzen. 

Ook lijkt de noodzaak voor een extra
vergaderruimte minder groot nu blijkt
dat er steeds meer thuis kan worden ge-
werkt.                              

Heemkundelid Herman Peters bena-
drukt de erfgoedwaarde: “De trouwzaal
is het pronkstuk van het drie gebouwen
tellende gemeentehuis.” 
Links bevindt zich het oorspronkelijke
gemeentehuis uit 1887 en rechts de
nieuwbouw van architect J. Wehrung uit
1985. De trouwzaal, voormalig raadzaal,
ligt centraal, in het middelste gebouw,
het voormalig postkantoor, dat in 1940
door architect A. Lemmens wordt ver-
bouwd. Lemmens slaagt erin de kunst in
de ruimte harmonieus op elkaar af te
stemmen en de zaal een groteske uit-
straling te geven. De open schouw, de
parel van de ruimte,  is bezet met antieke

De Beekse trouwzaal is uniek. De gemeente overweegt deze raadzaal
opnieuw in te richten, om de ruimte multifunctioneler te kunnen gebrui-
ken. De Beekse cultuur roept de gemeenteraad op om het historische
interieur als geheel te behouden en er een monument van te maken. 

tegels, waarop het wapen van Beek ten
tijde van de Middeleeuwen - met Sint-
Martinus en het zegel van de schepen-
bak- staan afgebeeld. De haardplaat uit
1545 komt uit Luik. De bekende
Maastrichtenaar Henri Schoonbrood
maakt de gebrandschilderde ramen. Van
zijn hand is ook het glas-in-lood in het
Els museum. Schoonbrood beeldt op de
kleurrijke vensters voor Beek belangrijke
economische, geestelijke en maatschap-
pelijke ontwikkelingen uit. 

De kunstenaars Lagro uit Maastricht en
Philippens uit Geulle leveren het robuus-
te kunstsmeedwerk. 
Timmerfabriek Lemmens uit Beek ver-
vaardigt de lambrisering, het plafond en
de deuren. Meubelmaker Jan Klinkers
uit Beek maakt de gebeeldhouwde ta-
fels en stoelen. 
Het geheel is zó harmonieus op elkaar
afgestemd, dat je oprecht kan spreken
van een goed huwelijk van de interieur
delen. “Ze kunnen niet zonder elkaar,”
aldus Peters, “ze zijn al 80 jaar een
prachtig stel.” 

Ingrid Hensen-van Hees / Herman Peters

Wordt de trouwzaal een monument? 

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!

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

maart 2022 NB - no. 3:Layout 1  23-02-2022  11:00  Page 28



De maatschappij, 
dat ben je zelf                

Velen die mij volgen en mijn columns
lezen weten dat ik een grote voetbalfan
ben. Ieder weekend staat bij mij zeker
één wedstrijd op van ESPN (en vaker ook
wel meer) en Studio Sport met het bord
op schoot is al tientallen jaren routine. 
Ik kan genieten van een sprankelende
ontmoeting tussen aartsrivalen, maar ook
van damesvoetbal, zeker als het gaat om
onze Oranjeleeuwinnen. Ik heb een zwak
voor het spel van Lieke Martens en Jackie
Groenen. Fairplay staat meer boven aan
mijn lijstje dan winnen en toegegeven, ik
kan ontzettend uit mijn plaat gaan bij
onrechtvaardigheid, in mijn ogen verkeer-
de beslissingen of het bevoordelen van
een ploeg door de man/vrouw in het
spreekwoordelijke zwart. 

De laatste jaren probeer ik de politiek te
volgen. Die interesse komt voort uit het
feit dat ik enkele jaren burgercommissie-
lid ben geweest van een buurtgemeente
vóór ik in (Spau)Beek kwam wonen. 
Als iemand die graag het een en ander in
een breder perspectief zet, veel histori-
sche boeken lees, zie ik de politiek als
een perpetuum mobile en een domino-
spel, waarin je moet zorgen dat hetgeen
je voor ogen hebt, sterk voor het voor-
licht komt. Ik heb geleerd dat het vaak
geven en nemen is, compromissen slui-
ten en soms de weg van de lange adem.
Dwars door de muur willen is vaak een
verkeerde instelling, al hebben veel 
politici het idee dat ze binnen de gestelde

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

termijn van vier jaar moeten scoren.
Voetballers moeten tenslotte soms ook 
geduldig afwachten en blijven rond spelen
om een doorbraak te kunnen forceren. Veel
meer is het een kwestie van meebuigen,
masseren en op het moment suprême de
juiste beslissingen nemen. Politiek is dan
vaak ook de vooruitziende blik hebben,
alles in het belang van de burger en niet in
het belang van partijpolitieke standpunten.
Wie even enkele maanden, misschien wel
enkele jaren, terugkijkt, moet hebben 
ervaren dat de (landelijke) politiek wel-
haast heel ver van de gewone burger lijkt
te staan. Corona heeft nu ook niet echt
meegewerkt en menigeen is zijn vertrouwen
kwijt. Laat de vele schandalen nog maar
eens de revue passeren: toeslagenaffaire,
gasproblematiek Groningen, sluiting en 
gesloten houden winkels en horeca, wel of
geen dividendbelasting, bevoordelen van
grootvervuilers als Tatasteel, ontmanteling
publieke sector als zorg, educatie en veilig-
heid… Iedereen zal dit lijstje wel kunnen
aanvullen. Daarbij zij opgeteld dat debatten
in de Tweede Kamer nou ook niet bepaald
schoolvoorbeelden zijn van hoe mensen
met elkaar dienen om te gaan.
Taalverruwing is eerder aan de orde van de
dag dan uitzondering. En laten we eerlijk
zijn, wat in de Kamer gebeurt is een reactie
op of heeft een reactie op de buitenwereld.
Kijk maar naar de vele demonstraties van
de laatste maanden op het Malieveld, op
de Dam, maar tegenwoordig kan het ook
zo maar in je eigen stad of dorp.

Deze maand, en ik heb er al meerdere arti-
kelen en columns aan gewijd, mag u weer
naar de stembus. De gemeenteraadsverkie-
zingen staan voor de deur. In tegenstelling
tot de provinciale en landelijke kieslijsten
(met vaak mensen die u helemaal niet
kent) zijn deze verkiezingen zeer burger-
nabij. U kent waarschijnlijk wel iemand 
persoonlijk die zich nu kandidaat heeft 
gesteld. Gemeenteraadsverkiezingen zijn
derhalve ook geen partijpolitiekeverkie-
zingen, maar meer de electoraten van 
“Jan-met-de-pet”. En gaat het landelijk om
grote onderwerpen (en financiën) die 

de -ver-van-mijn-bed-show zijn, de gemeen-
teraadsverkiezingen gaan om je eigen
straat, je buurt, je dorp, zeg maar je directe
persoonlijke invloedssfeer. Vaak hebben
mensen dan het idee dat het er werkelijk
om gaat hoe ze een en ander kunnen 
beïnvloeden. Uit de tijd dat ik zelf 
campagne voerde heb ik geleerd dat dit 
dé tijd is om je te laten zien en horen bij
potentiële kandidaten. Vaak is er een wel-
willend en luisterend oor. 
Na de verkiezingen moeten beloften waar
worden gemaakt, coalities gesmeed worden,
waarin dromen in vier jaar omgezet moeten
worden in realiteit. Niet vergetende dat de
fouten van het verleden vermeden moeten
worden, goed beleid moet worden voort-
gezet en zelfs uitgebreid. Alles om bij de
verkiezingen over vier jaar met een goed
gevulde bagagetas aan de aftrap te staan
en het mandaat van de kiezer te behouden.
De drie jaar dat ik in Beek woon heb ik van
een gepaste afstand kennis kunnen nemen
van het wel en wee van college van burge-
meester en wethouders en, in mindere
mate, van de gemeenteraad en lokale 
politieke partijen. Zonder te willen indoctri-
neren of een voorkeur te kunnen en willen
uitspreken is mijn indruk dat Beek haar
zaken goed voor elkaar heeft. Ik wil hier
mijn hulde en dankbaarheid uitspreken aan
allen die vóór, maar zeker ook áchter de
schermen, bezoldigd of onbezoldigd, zijn of
haar inzet heeft tentoon gespreid om er-
voor te zorgen dat ik en wij als burger(s)
ons zo ontzettend thuis en veilig voelen in
Beek.

Maar ook aan u hulde, mijn mede-
Beekenaren, want u heeft blijkbaar de 
juiste keuzes weten te maken vier jaar 
geleden. Resultaten uit het verleden geven
geen garanties voor de toekomst, maar in
vergelijking met Rutte, Wilders, Kaag,
Marijnissen, en noem ze maar op, kan ik
tenminste meer vertrouwen hebben in het
lokale dan in het landelijke.

Mijn oproep aan u is dan ook: ga vooral
stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan,
want ook bij deze verkiezingen kan uw
stem doorslaggevend zijn. 
Doorslaggevend voor een mooi Beek, door-
slaggevend voor een mooie maatschappij.
Want dé maatschappij, dat ben je zelf!  

Roland Willems
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Het wandelcomité van Fanfare St. Caecilia Spaubeek organi-
seert haar traditionele Lentetocht op zondag 3 april 2022. Na
de zomerwandeltocht van afgelopen jaar is dit de tweede
wandeltocht van Fanfare St. Caecilia Spaubeek sinds de coro-
na lockdowns. Ook deze mooie wandeltocht leidt u over veld-
wegen, bospaden en door de natuur. De wandelaar die door
corona wandelen als gezonde ontspanning heeft ontdekt, kan
nu kennismaken met door verenigingen georganiseerde wan-
delingen. Laat u zich verrassen!

U loopt individueel en bepaalt zelf de afstand. De routes varië-
rend van 5 tot 25 km zijn met pijlen en linten aangeduid.
Op elke afstand is een rustplaats met toiletten. Daar
is ook vlaai, koffie, thee, etc. te verkrijgen tegen
vriendelijke prijzen.

Het Wandelcomité van Fanfare St. Caecilia
Spaubeek is aangesloten bij FLOW 
(Federatie Limburgse Onafhankelijke
Wandelverenigingen). Dit is een bond van 
17 clubs uit Zuid- en Midden Limburg die zich
alleen met vrijwilligers inzet voor een betaalbare
wandelsport. 

Voor een gering bedrag kunt u via het wandelcomité een
pasje krijgen van FLOW, waardoor u bij inschrijving een 
korting krijgt van € 1,-. Kijk voor meer informatie op
www.flow-wandelen.eu

Startplaats: BMV Spaubeek, Musschenberg 26 Spaubeek
Starttijden: 5 en 10 km 07.00 – 14.00 uur

14 km 07.00 – 13.00 uur
18 km 07.00 – 11.00 uur
22 en 25 km 07.00 – 10.00 uur

Inschrijfgeld: € 2,50 per persoon
€ 1,50 voor leden van alle wandelbonden
Kinderen tot 14 jaar gratis
Sticker: € 0,25

Gebruik de toegestane parkeerplaatsen.
Startzaal sluit om 17.00 uur
Inlichtingen: Hub Stevens, 046-4433490

Geldende coronamaatregelen zijn van toepassing. 
Kijk voor eventuele updates op www.flow-wandelen.eu 
of www.fanfarespaubeek.nl

Terug van weg geweest: 
Kienavond in Spaubeek!

Op donderdag 31 maart 2022 organiseer het ereleden-
comité van Fanfare St. Caecilia Spaubeek een 

kienavond. Aanvang 19.30 uur in de zaal van de
BMV Spaubeek.

Uiteraard zijn er prijzen te verdelen, waaronder
geldprijzen en levensmiddelenpakketten.

U bent van harte uitgenodigd op donderdag
31 maart a.s. in de BMV Spaubeek.

De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Tot ziens in Spaubeek!

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl

Lentetocht in Spaubeek op zondag 3 april 2022 
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Dat zou zomaar de leuze kunnen zijn
van onze Wensbussen die de gemeente
Beek rijk is om haar inwoners van deur
tot deur te vervoeren waar ze heen wil-
len of moeten zijn. En dat kan op velerlei
plekken in en buiten onze gemeente-
grenzen. 
Effe boodschappen doen bij de winkels
op de markt in Beek of het Makado win-
kelcentrum, naar het vliegveld om op
vakantie te gaan, een bezoek brengen
aan het Zuyderland ziekenhuis in Geleen
of Heerlen, naar één van de verzorgings-
huizen in Beek, Geulle of Stein, naar het
station of het Tempelplein in Sittard.
Of wat dacht u om even koffie te gaan
drinken of op verjaardagsvisite te gaan
bij familie, vrienden of kennissen, een
ritje naar de kapper, de fysiotherapie in
Beek of Geleen, een bezoekje aan de
huisarts of aan Adelante in Hoensbroek. 
Locaties eigenlijk te veel om op te noe-
men. Het grote voordeel ook nog is dat
de Wensbus op de door u gevraagde tijd
rijdt en rechtstreeks dus zonder verdere
omwegen naar de plaats van uw be-
stemming.

En … de Wensbus is er voor iedereen,
voor jong en oud, voor alle leeftijden en
niet alleen voor onze senioren. 

Helaas is de Wensbus er niet voor het
vervoer van reizigers met een rolstoel,
wel mag een rollator mee.

Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
Binnen de gemeente Beek kost een en-
kele reis 1 strip oftewel € 1,20 of con-
tant helaas € 1,50. 
Een 10-rittenboekje is tegen betaling
van € 12,00 verkrijgbaar in de bus bij de
chauffeur en er dient met gepast geld
afgerekend te worden. 

Misschien ook goed te weten dat u uw
rit minimaal één dag van tevoren dient te
reserveren via onze telefooncentrale.
Deze is op werkdagen bereikbaar
tussen 10.00-12.00 uur op nummer
046-206 00 18. De Wensbussen rijden
dagelijks van 8.30 uur tot 18.00 uur,
maar niet op zaterdag en zondag. 

Indien u vragen hebt over uw voorgeno-
men rit kan de telefonist(e) u ook met

raad en daad terzijde staan. Dus we zien
u graag.

En dat de wensbus een gewaardeerd
vervoersmiddel is ziet ook de provincia-
le overheid, want deze heeft de nieuwe
vergunning verlengd tot 2028. Dus voor-
lopig mogen we op de weg blijven en
mogen we u van dienst blijven zijn.

De stichting Wensbus kent een vrijwilli-
gerspool van enthousiaste en actieve
mensen die bestaat uit een vaste kern
van chauffeurs, een vaste kern van vrijwil-
ligers die belast is met de piketdienst en
last but not least een aantal vrijwilligers
die met veel verve de telefooncentrale
bemannen en zorgdragen voor een ver-
antwoorde planning van de ritten.  

Op dit moment is er vraag naar
vrijwilligerschauffeurs. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u onze
ploeg komen versterken neem dan eens
geheel vrijblijvend contact op met één
van de medewerkers van de telefoon-
centrale. Zij kunnen u dan doorgeleiden
naar de juiste persoon om u verder te
laten informeren. De centrale is, zoals al
eerder vermeld, elke werkdag bereik-
baar tussen 10.00-12.00 uur op het
nummer 046-206 00 18. 
We horen graag van u!

Busje 
komt zo!

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.

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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Het eerste Klinkend Erfgoed concert door
SFYRIA vindt plaats in Beek, met historicus
Paul Mennens. En wel op 20 maart in het
Koningskerkje aan de Raadhuisstraat 28.
Aanvang 11.00 uur.

Wat valt er dan allemaal te genieten? 
Betoverende fluitmuziek van het hoogste niveau. 

Meesterlijke vertelkunst in lokaal dialect. Historisch
gebak bij de koffie. De muzikale onthulling van het ver-
borgen verleden van een protestantse Belgische koning
in katholiek Beek...

Sfyria wordt gevormd door Gitte Nijsten, Anita Knubben,
Inge Joerissen, Astrid Handels en Helen Hendriks. 
Het fluitkwintet wil van zich laten horen op historische
plekken met een eigen, door Limburgse blaasmuziek
wortels gevoed, geluid. Met muziek uit 5 eeuwen klinkt
Sfyria's fluittaal en de verteller met een lokaal verhaal.

Wilt u er bij zijn?
Stuur dan een mail naar: helen.hendriks237@gmail.com
of een app naar 06-10964826
De entree bedraagt € 12,50 incl. consumptie. De op-
brengst komt ten goede van de heemkundevereniging. 

Primeur in Beek!
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In samenwerking met de Belastingdienst biedt
bibliotheek De Domijnen het gratis belasting-
spreekuur aan. 
Tijdens het gratis belastingspreekuur helpen
financiële dienstverleners je bij het invullen
van jouw belastingaangifte. Ook weten zij raad
met het aanvragen van een toelage. Het
spreekuur is gratis en op individuele basis.
Het spreekuur is toegankelijk voor iedereen, je

hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. Maar het is wel nodig om je
vooraf aan te melden zodat er een heel uur voor jou ingepland wordt. 

Wat moet je meebrengen?

Om de belastingaangifte of eventuele aanvragen te laten invullen, moet
je een aantal zaken meenemen naar de afspraak.
• Een werkende DigiD. Heb je nog geen DigiD? Deze kun je aanvra-

gen op de website van de overheid. Controleer je DigiD door thuis
alvast een keer in te loggen.

• Jaaropgave over het afgelopen jaar.
• Documenten die relevant kunnen zijn:

o Een overzicht van de hypotheekschulden als je in aanmerking wilt
komen voor hypotheekrente aftrek.

o Een rekeningoverzicht als er meer vermogen is dan ± 20.000
euro.

Adres: Bibliotheek Beek, Pr. Mauritslaan 25 6191 EC Beek

Datums: Woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 maart en 6 en13 april 
10.00-13.00 uur

Aanmelden: 

Aan de balie van de leeswinkel 
 (ma. t/m do. en za 10.00 – 17.00 uur en vrij 13.00-20.00 uur)
of 088-5995620 of bibliotheek.beek@dedomijnen.nl

Gratis spreekuur 
belastingaangifte in
Bibliotheek Beek 
De Domijnen 

IVN Spau-Beek

Presentatie 
“Tiny en Tuiny Forests”  
Op zondag 13 maart 2022 van 10.00 tot 12.00 uur
in het IVN-home.
“Groen doet leven, het nut en plezier van 
Tiny en Tuiny Forests”. 

Toegang is gratis.
Aanmelden verplicht, info@ivnspaubeek.nl
Aanvang 10.00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’,
in de kelder van het AZC Sweikhuizen. 

Tiny Forests zijn razend populair en er komen er
steeds meer van in Nederland. In Spaubeek wordt
in maart samen met IVN Natuureducatie bij de
nieuwe BMV een dergelijk mini-bos aangeplant.
Hét moment om aandacht te besteden aan de
ontstaansgeschiedenis van Tiny Forests en waar-
om dit concept zo’n succes is geworden. 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid stukje bos
met inheemse planten en niet groter dan een ten-
nisbaan. Het biedt een verblijfplaats aan kleine
zoogdieren, vogels, vlinders en bijen. Bij een
school gevestigd, zoals in Spaubeek het geval is,
kunnen de leerlingen tijdens lesuren in dit “buiten-
lokaal” over de natuur leren. Voor de buurtbewo-
ners is het een prettige ontmoetingsplaats in de
buitenlucht. 

Wie het geluk heeft om een eigen tuin te bezitten,
kan al op kleine schaal zijn eigen nog kleinere
bosje, een zogenaamd “Tuiny Forest” creëren. Op
slechts enkele m2 ontstaat met de juiste beplan-
ting in een mum van tijd een bos(je) waar ook de
luie tuinier veel plezier aan kan ontlenen.
Bovendien is een Tuiny Forest uiterst nuttig.
Waarom dat zo is, wordt in deze presentatie toe-
gelicht. 

Adres: AZC Sweikhuizen, (voormalig Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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De redactie werd gewezen op een jonge
Neerbeekse ondernemer. 
Nieuwsgierig, zoals een redactielid na-
tuurlijk is, neem ik contact op met Job
Gilissen om te informeren naar zijn on-
derneming LetsGoMotorreizen. En om
natuurlijk meer te weten te komen over
wie deze Neerbeekse ondernemer is. 

De medewerkers van de Zonnebloem 
afdeling Spaubeek organiseren op 
donderdag 7 april een gezellige 
quizmiddag. 

De quizvragen betreffen verschillende 
onderwerpen en zijn afgestemd op onze doelgroep.

Dit is een activiteit in het kader van Beek Samen. 

U bent vanaf 13.45 uur welkom in de grote zaal
van de BMV, het gloednieuwe gebouw waar heel
Spaubeek zich treft. 
Het adres is: BMV, Musschenberg 26.
De quiz begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

De bijdrage voor deze middag bedraagt € 3,00 te voldoen bij inschrijving of
na inschrijving bij de ingang van de zaal. 
Omdat er bij het opstellen van deze uitnodigingsbrief nog niet duidelijk was
of er, en zo ja welke, coronamaatregelen gelden wordt u verzocht de 
eventueel dan geldende maatregelen na te leven. 

U kunt zich vanaf donderdag 24 maart voor deze activiteit aanmelden.
Inleveren van het deelnamebriefje samen met € 3,00 bijdrage of aanmelden
bij Jos Meens kan tot en met donderdag 31 maart a.s. (zie onderstaande 
invulstrook). U kunt zich vanaf 24 maart ook aanmelden door een e-mail te
sturen naar zbloemsecr@ziggo.nl.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 80 personen. Volgorde van inschrijving.
Na 31 maart a.s. kunnen geen deelnemers meer worden aangemeld.
Afmelding van deelname na inschrijving bij Jos Meens of per e-mail.

Deelname is op eigen risico.

Quizmiddag 7 april 2022
Zonnebloem afdeling Spaubeek

Ondernemen i

Deze invulstrook inleveren bij:
Jos Meens Keerweg 7, 6176 BM Spaubeek tel. 046-2044536

Ik neem deel aan de Quizmiddag op donderdag 7 april 2022.

Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………………......……………….

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………......……………….

Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………………………......……………….

✁
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Al snel blijkt Job Gilissen (31 jaar jong)
voor mij geen onbekende. Job is een
geboren en getogen Beekenaar. Na
samen met mijn oudste zoon op OBS
De Kring te hebben gezeten, zijn beiden
nog jaren daarna handbalmaatjes bij
BFC. Job kiest na de middelbare school
voor een opleiding tot banketbakker. Na
deze  opleiding met succes te hebben
afgerond werkt hij 7 jaar bij bakkerij
Dukers in Stein.  Zijn droom blijft op de
achtergrond, namelijk het starten van
een zelfstandige onderneming en het
liefst als banketbakker in Zweden. Maar
omdat hij een ondernemer in Neerbeek
is geworden, is een gedeelte van zijn
droom niet in vervulling gegaan. Niet in
Zweden en ook niet als banketbakker. 

En ondanks dat hij het werk als
bakker leuk vindt, mist hij het
avontuur. 
Dat avontuur vindt hij als vrijwilli-
ger bij de Beekse Brandweer. Dus
wie Job niet kent via OBS De
Kring, via BFC of van bij de bakker,
kan met hem te maken hebben
gehad (hopelijk niet) als brand-
weerman.
In de tussentijd  neemt hij afscheid
van het banketbakkersvak en gaat
hij als BOA (Buitengewoon Op-
sporingsambtenaar) werken bij het
veiligheid-en servicebureau van de
NS.
Als hij een keer gaat meekijken of
machinist iets voor hem is, is hij

meteen verkocht. En wie
Job nou nog niet kent kan hem
dus zomaar tegenkomen als ma-
chinist op een NS trein. Helaas
blijkt een combinatie van machi-
nist en vrijwillige brandweerman
niet te combineren. Na 8 jaar
neemt hij met pijn in zijn hart af-
scheid van de brandweer. 

Zoals een ieder van ons krijgt ook
Job begin 2020 te maken met de
coronalockdown. Veel onderne-
men zit er niet in. Job besluit een
“oude” liefde in te zetten: zijn
motor. Routes uitzetten op de
computer en dan lekker rijden.
Ook vrienden en kennissen vragen
hem steeds vaker om een route
voor hen uit te zetten. Helemaal
coronaproof. Als Job op facebook

vraagt of er mensen interesse hebben
om samen een tour door Noord-Limburg
te doen, is de reactie iets groter dan ver-
wacht. Uiteindelijk organiseert hij de
motortocht voor 25 personen inclusief
een heerlijke lunch, gemaakt door een
Beekse cateraar. Door dit succes beseft
hij dat zijn onderneming is geboren; het

35

organiseren van motorreizen. Zijn jon-
gensdroom gaat in vervulling en in maart
2021 start hij, dankzij de coronamaatre-
gelen,  officieel met zijn onderneming
“LetsGoMotorreizen”.  
In eerste instantie beperkt hij zich, als
gevolg van de coronabeperkingen, tot
dagtochten binnen Nederland incl. cate-
ring. Inmiddels is dit uitgebreid tot zowel
nationale als internationale motortoch-
ten, waarbij hij alles verzorgt van de
route tot de hotelovernachting. 

“Het is heerlijk om iets voor mensen te
kunnen organiseren, ik stel ze graag te-
vreden!”

Overigens geen paniek voor wie niet kan
motorrijden. Naast het organiseren van
motorreizen blijft Job er als machinist
ook voor zorgen dat de treinen rijden.

Job Gilissen | Reisbemiddelaar
06-51486031
Job@LetsGoMotorreizen.eu
www.LetsGoMotorreizen.eu

Sylvie Gulikers

in coronatijd: LetsGoMotorreizen
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1. Land van de Kilimanjaro /  7de 
2. Voor groente/fruit en tuinafval / 6de 

3. Klassieke regenkleding op de fiets / 5de 
4. Vloeistof gebruikt bij doopsel / 4de 
5. Beschermende luchtzak in auto / 5de 
6. Daarvoor staat de C in CD / 7de 

7. Een BMI van 40 of meer / 8ste 
8. Kleine stukjes papier of hout / 5de 
9. Hagedis die van kleur verandert / 6de 
10. Favo instrument van Sherlock Holmes /5de  
11. Populaire bloementuin in Lisse / 9de 
12. De gebochelde van Notre Dame / 7de
13. Hand- en nagelverzorging / 6de 
14. Drijvend huis / 8ste 
15. Het spel van rien ne va plus / 8ste 
16. Je hebt ze in AA en AAA / 9de 

17. Kok en kookboekenschrijver Julius … / 1ste
18. Hernia in de liezen / 7de 

19. Nederlandse scout / 4de 
20. Zwitserse stad aan gelijknamig meer / 6de 
21. Red Hot Chili … / 6de 
22. Ringen, armbanden, kettingen / 3de 
23. Dier of mens met weinig pigment / 4de 
24. Een gekko of een leguaan / 7de 
25. Ex man van prinses Diana / 7de 
26. Gerstenat / 3de 
27. Welk dier vond Romulus en Remus / 3de 
28. Blonde zangers van Abba / 5de 

29. Witte Franse schimmelkaas / 9de 
30. Dat doen blije honden / 2de 
31. Abonnement beëindigen / 7de 
32. Automatenhal / 5de 

33. Openbaar en vrij toegankelijk / 4de 
34. Andere naam voor tuinplant Potentilla / 5de 
35. Kast vol ministers/ 7de 
36. Dat meet een geigerteller / 2de 
37. Belgische wethouder / 6de 
38. Epiloog / 6de 
39. Ovulatie / 3de 

40. Binnensmonds spreken / 5de 
41. Merknaam pilotenzonnebril / 6de 

42. Indische pinda / 4de 
43. Bewoner maar geen eigenaar / 6de 

44. Lid van het college van B&W / 4de 
45. Astronomie / 12de 
46. Hierin maak je smoothies / 2de 
47. Dit gaat vooraf aan lopen / 6de 

48. Ander woord voor apenbroodboom / 6de 
49. Dit komt voor de val / 7de 
50. Antoniem van troebel / 6de 
51. Afronden, er een eind aan … / 4de 
52. Bekendste crypto valuta / 4de 
53. De laag om je lichaam / 6de 
54. Nieuweling in het leger / 7de 

55. In het land der blinden is eenoog … / 4de 
56. Klein kopje sterke koffie / 7de 

57. Leider van een orkest / 5de
58. Ondode griezel / 6de 
59. Amerikaanse patchworkdeken / 2de 
60. Ned. vertaling van copyright / 8ste 
61. Olympische sport met bezems / 5de 
62. Stem van Bert uit Sesamstraat / 10de 
63. Graatjes uit vis halen / 6de 
64. Hoofdstad van Afghanistan / 5de 
65. TGV tussen Londen en Parijs / 8ste 
66. 2de zondag in mei / 7de 

TUSSENDOORTJE
Oplossing februari:

Is die shoarmaschotel nu een late night snack of toch je ontbijt?

Wij feliciteren Twan en Milou Janssen
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       

3 4 5 6

29 30 31 32

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

33 34 35 36 37 38 39

48 49 50 51 52 53 54

17 18

40 41 42 43

55 5644 45 46 47
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Met veel elan is de afgelopen 3 jaar
gewerkt om de EHBO Vereniging
Spaubeek een nieuwe basis te geven.
Vanwege corona in de afgelopen
twee jaar natuurlijk geen gemakkelij-
ke opgave, maar met gepaste trots
kunnen we melden dat EHBO
Spaubeek dit jaar 70 jaar bestaat.   

Door de ondersteuning van onze leden
en sponsors in combinatie met steeds
weer ‘omdenken’ hoe je in coronatijd
EHBO training en Reanimatie training
kunt geven, is het gelukt om de vereni-
ging met de tijd te laten meegroeien en
aantrekkelijk te houden voor jong en
oud.   

Door middel van korte workshops
EHBO/Reanimatie bij verenigingen en
stichtingen in Spaubeek en omstreken,
dragen we bij aan het Wij-Beek gevoel.
Zo worden verenigingsmensen bewust
van het feit dat er met regelmaat kleine-
re ongelukjes gebeuren en soms zelfs
reanimaties gedaan moeten worden.

Het is fijn om te zien dat na af-
loop van de workshop men zelf-
bewust basis handelingen kan
verrichten en zo de situatie de
baas kan blijven. 

Door ‘om te denken’ heeft de
EHBO Vereniging Spaubeek tij-
dens de twee jaar corona haar
herhalingslessen-programma
zonder onderbreking uitgevoerd
en zo de vaardigheden en kennis
van de EHBO’ers getraind.  

Inmiddels is iedereen gewend
om met de mix van TEAMS-
lessen thuis en gerichte praktijk-
training in kleine groepjes te 
werken, netjes binnen de 
coronaregels.  
Dankzij Claudia v.d.
Waart, de vaste in-
structrice van EHBO
Spaubeek, zijn de
EHBO herhalings-
lessen helemaal om-

geschreven. 

Ze kunnen nu als TEAMS-les
op afstand gegeven worden,
in combinatie met praktijk-
lessen waarin geoefend
wordt met verbandmateriaal
en het reanimeren.  

Heel bijzonder is dat Lène Mevis-Knops
in 2022 49 (!) jaar secretaris is van de
vereniging.  
Een vertrouwde plek voor de Spau-
beekse verenigingen om EHBO onder-
steuning bij activiteiten aan te vragen en
af te spreken.  

Dit jaar zal zij het secretariaatsstokje aan
Gonny Rouland gaan overdragen. 

We zijn Lène natuurlijk heel dankbaar
dat zij de vereniging al die jaren gehol-
pen en ondersteund heeft. 
Ze heeft meegeholpen een nieuwe basis
voor de toekomst van EHBO in
Spaubeek te leggen. 

Op naar 100 jaar EHBO in Spaubeek !

Meedoen met EHBO Spaubeek?  

Neem contact op met 
Gonny Rouland 06-1474 0454 
of mail naar ehbo.spaubeek@gmail.com

EHBO Spaubeek 70 jaar
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Oplossing van februari:

Op de 3e lichtmast ontbreekt de rechter lamp.

Correcte inzenders: 
Rezie van Geneijgen, Sjeanne Haerden, Jose Jansen, Jolande Busio, 
Jan Sanders, Yannick van der Ben, Jo Cox, Lasse Swelsen, Leo Snel,

Jean Kengen, Jo Nijsten, Harrie Verboort, Crit Meijers, Harold Penners, 
Inge van den Berge, Lieve Smeets, Wim en Berna Kempener, Guus Eijssen,

Marianne Schwachöfer, Netty van den Molengraaf en  Wim Claessen.

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

maart 2022 NB - no. 3:Layout 1  23-02-2022  11:01  Page 38



39

19 maart Aftrap 100 jaar Ons Genoegen met Sorry voor de Krekels in
Gasterie Genhout Treft.

2 april Vlaaien en broden bakken zoals uw grootouders dat deden.
Oude Pastorie 11.00 uur tot 14.30 uur

2 april Bekendmaking van de nieuwe Lichtkoningin en afscheid van
de huidige Lichtkoningin en haar team in het Asta theater 

3 april: Baek rent voor Kika op de atletiekbaan Beek.
Zie voor meer info de FB pagina van de Nuutsbaeker.

24 april Vrijmarkt en Straatfeest Kelmond. Georg. door BV Kelmond
7 mei Vlaaien en broden bakken zoals uw grootouders dat deden.

Oude Pastorie 11.00 uur tot 14.30 uur
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. 

15 mei Paasveejaarmarkt 

Boereblaosfestijn: Boereschuur, Kleingenhouterstr. 42, Genhout
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 
statiegeld flessen Neerbeek

Evenementenrooster 
2022/2023

Diagnostiek:
-

nen weke delen nauwkeurig beoordeeld worden; 
denk hierbij vooral aan spier-peesletsels (mn. 

-

Door een snellere en betere diagnose 
-

stel groter en kan de duur van de her-

Behandeling:
Wat betreft behandelen van weke delen-

-

ook gebruik van shockwave therapie. Dit is 
-
-

FYSIOTHERAPIE GCN
Voor meer informatie: of 046 4374664

E Shockwave
& Dry Needling.

12 juni Opening keutelbeek / inzegening Mariabeeld
Locatie Mariaplein (kruispunt Stegen – Hoolstraat)
Aanvang 11.00 uur. Organisatie “Keutelbeekcomité”

1-2-3 juli Feestweekend 170 jaar Kon. Harmonie St. Caecilia
m.o.a. The Last Night of The Proms 

17 juli Sprookjestocht Beek
22 - 26 aug. Kindervakantiewerk Beek 30 jarig jubileum
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

8 okt. Concert van het Nederlands Politie Orkest 
i.h.k. van het jubileumjaar Kon. Harmonie St. Caecilia Beek

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.
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Gemeente biedt coronasteun aan 
musea Eyewitness en Elsmuseum
De Beekse musea Eyewitness en Elsmuseum krijgen beiden € 10.000 steun van de Gemeente Beek. 
De musea hebben forse tekorten op hun begrotingen als gevolg van de coronapandemie. De gemeente
betaalt de steun uit een extra bijdrage van het Rijk die speciaal voor de culturele sector bestemd is. 

De Beekse musea zijn financieel hard

geraakt door de lockdowns die tussen

maart 2020 en januari 2022 plaats-

vonden. Beide musea hebben de 

gemeente schriftelijk en mondeling

laten weten dat zij zonder steun in hun

voortbestaan worden bedreigd. 

De Gemeente Beek heeft in 2021 

van het Rijk een bedrag van ruim 

€ 36.000 ontvangen dat speciaal 

bestemd is voor de culturele sector.

Uit dit budget stelt ze aan beide

musea € 10.000 beschikbaar. Het

restant blijft voor het komende jaar

beschikbaar.

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 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.

Beek trekt hierin op met Stein en Sittard-Geleen; de gemeen-

ten waarmee ze in Vidar zorgdraagt voor de uitvoering van de

Participatiewet. Wethouder Thijs van Es: “Vorig jaar ontstond

er in de media en landelijke politiek commotie nadat een

vrouw op haar uitkering werd gekort omdat zij boodschappen

kreeg van haar moeder. Naar aanleiding van de maatschap-

pelijke verontwaardiging hierover, heeft de overheid aange-

kondigd giften in de bijstand toe te gaan staan. De wetgeving

die daarvoor nodig is lijkt echter nog enkele jaren op zich te

laten wachten. Daarom hebben de portefeuillehouders in de

Westelijke Mijnstreek het voortouw genomen en gaan zij het

dit jaar al op lokaal niveau regelen.”  

Beekse bijstandsgerechtigden mogen voortaan 
gift van € 1200 ontvangen
Alleenstaande Beekse bijstandsgerechtigden krijgen in 2022 een vrijstelling van €1200 aan giften per
jaar. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is de vrijstelling voor gezinnen in de bijstand te 
verhogen naar € 1700 per jaar. 
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De heer Lemmens: “Als je iets wilt bij-

dragen, moet je ook stemmen. Je hebt

het stemrecht niet voor niks gekregen.

Als jij niks doet, gebeurt er ook niets. De

middenstand heeft het zwaar. Ik houd

mijn hart vast voor de toekomst. Ik hoop

dat de partij waar ik op ga stemmen,

daar iets aan kan doen.”

Phia Schormans: “Ik stem op een 

lokale partij. Op iemand die ik goed 

ken en sympathiek vind. Ik hoop dat ze

Beek behandelen als een groot goed. 

De landelijke politiek doet toch maar 

wat ze willen. Ik hoop dat er in Beek iets 

gebeurt aan de Burg. Janssenstraat.

Dat vind ik maar een doodse straat 

geworden.”

Tonny Bougie: “Iedere stem telt. Dus

ja, ik ga zeker stemmen. Om ervoor te

zorgen dat alles in Beek fatsoenlijk

loopt. Veiligheid op straat vind ik een be-

langrijk onderwerp. En dat er faciliteiten

voor ouderen in onze gemeente blijven.

Zodat ouderen in onze gemeente niet

hoeven te vereenzamen.”

Huub en Mia van de Wouwer: “We

stemmen altijd op dezelfde partij. Mijn

zorgen gaan uit naar de gewone man,

die levert steeds meer in. Op de 

pensioenen, bijvoorbeeld. Ik hoop dat de

politiek in Beek ook opkomt voor deze

werkmensen in onze gemeente. Er 

verandering komt en we kunnen blijven

doen wat we altijd hebben kunnen doen.”

Ton en Tiny Derhaag: “Wij stemmen 

altijd, anders kun je ook niet mopperen

op de politiek. Beek is een mooie, 

rustige en groene gemeente. We hopen

dat dat zo blijft en alles er zo mooi 

verzorgd bij blijft liggen, als nu.”

Joseph en zijn zus Lies Vrouenraet: 
“Wij gaan altijd naar de stembus. 

Het is in het belang van onze mooie 

gemeente om te gaan stemmen. 

Zoals de verenigingen in ons dorp. 

Ze luisteren alles op. Zonder vereniging

geen dorp.”

Gaat u naar de stembus op 14, 15 en 16 maart?
We gingen de straat op en vroegen het onze Beekse inwoners.  
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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. 

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 via de post 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 stem-

pas of een schriftelijke volmacht 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).

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.
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Om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt op de

stemlocaties vragen wij u om uw stem uit te brengen

in het stemlokaal 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 schrif-

telijke volmacht tekenen. Voor kiezers die een vol-

macht verleend krijgen van een andere kiezer is het

mogelijk om maximaal twee machtigingen aan te

nemen. Ook is het mogelijk om een schriftelijke vol-

macht via internet aan te vragen. 

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 uit-

gebrachte stemmen. Deze stemmen worden op 16 maart

vanaf 09.00 uur in de openbare ruimten van het gemeentehuis

geteld. De voorlopige uitslagen van de verkiezingen worden

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. Bij ieder stemlokaal is een herkenbaar stembureau-

lid aanwezig om u de route te wijzen en te helpen om de richt-

lijnen 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.

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)

•  Geverik: 't Bakhoes (Kapelstraat 10)

•  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.

Laatste kans om mee te doen aan Beek Schoon
Binnenkort sluiten de aanmeldingen voor de zwerfvuilactie Beek Schoon. Wilt u ook samen met buurt-
bewoners de handen uit de mouwen steken op zaterdag 19 maart? Meld u dan aan!
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Samen kunnen zij de vraag met u bespreken en

bekijken waar eventuele mogelijkheden en

oplossingen kunnen liggen. 

Svenja Hermans 

Mail: svenja.hermans@piw.nl 

Telefoonnummer: 06 40832883 

Maddy Renkens 

Mail: maddy.renkens@piw.nl

Telefoonnummer: 06 12780618

Meer informatie
Bezoek ook eens de website: www.opgroeienin046.nl

Hier vindt u praktische en betrouwbare informatie over ge-

zondheid, opgroeien en opvoeden in de Westelijke Mijnstreek.

Daarnaast vindt u op deze website actuele informatie over de

trainingen en themabijeenkomsten die wij als schoolmaat-

schappelijk werkers in de Westelijke Mijnstreek aanbieden. 

Het platform opgroeienin046 is een initiatief van het Centrum

voor Jeugd en Gezin (CJG) Westelijke Mijnstreek, een 

partnerorganisatie van Partners in Welzijn.
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Voor een mantelzorgwaardering gelden deze voorwaarden: 
• De zorgvrager woont in de gemeente Beek. De mantelzor-

ger 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 aan-

gevraagd worden.

• De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Man-

telzorg 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.
• Als de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt

Mantelzorg Westelijke Mijn-streek dan ontvangt hij of zij het

aanvraagformulier vóór 1 maart 2022 automatisch thuis.

• Indien de mantelzorger nog niet staat ingeschreven bij het

Steunpunt Mantelzorg, dient deze zich eerst te laten in-

schrijven en ontvangt hij of zij daarna een aanvraagformulier

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.

Mantelzorgwaardering 2021 gemeente Beek 
De Gemeente Beek spreekt graag een blijk van waardering uit aan mantelzorgers voor hun zorg en inzet
voor bewoners van de gemeente Beek. Zorgvragers kunnen daarom voor hun mantelzorger een waarde-
ring aanvragen van € 100 over het voorgaande jaar. De indieningstermijn voor een aanvraag mantel-
zorgwaardering over 2021 loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 april 2022. 

Even voorstellen… schoolmaatschappelijk werkster
Maddy Renkens 
Mijn naam is Maddy Renkens, een enthousiaste pedagoge van 26 jaar en per 1 februari 2022 werkzaam
binnen Partners in Welzijn als schoolmaatschappelijk werker en jeugd- en gezinswerker. Mijn ambitie is
om kinderen en jeugdigen die om welke reden dan ook vastlopen in hun ontwikkeling te ondersteunen,
stimuleren en begeleiden. Op deze manier hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan een kansrijke
toekomst! 
Ik heb de studie MBO Pedagogisch medewerker 

en HBO Pedagogiek afgerond en werkervaring 

binnen de kinderopvang en jeugdhulpverlening. 

Het laagdrempelig en preventief werken met 

kinderen/jeugdigen en diens ouder(s)/ 

verzorger(s) spreekt mij in het bijzonder aan.   

Vanaf heden ben ik samen met mijn collega, 

Svenja Hermans, schoolmaatschappelijk werker 

en jeugd- en gezinswerker binnen Gemeente Beek. 

Schoolmaatschappelijk werk
Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemak-

kelijk. Het schoolmaatschappelijk werk van Partners in Welzijn

is er voor alle vragen, hoe klein of ingewikkeld ook. Denk hier-

bij onder andere aan het gedrag en/of welbevinden van uw

kind thuis en/of op school, moeilijke gebeurtenissen in het

leven van uw kind, uw eigen handelen als opvoeder en ove-

rige vragen zoals (pre)puberteit, gamen en sociale media. 

Heeft u vragen rondom opvoeding, opgroeien, ontwikkeling of

andere maatschappelijke zaken waar u tegen aanloopt, wat u

lastig vindt of waar u in vastloopt? Neem dan vrijblijvend 

contact op met Svenja of Maddy. 
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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

• Locatie Hoever Residentie Spaubeek

Musschenberg 45, Spaubeek

Maandag 10.00 – 11.00 uur
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Inwoners bedankt
Al een groot aantal jaren bieden inwoners hun groente-, fruit-

en tuinafval en ook groenafval (zoals snoeihout, takken en

gras) gescheiden aan. Voor veel mensen is dat de gewoonste

zaak van de wereld. Attero en de Gemeente Beek bedanken

daarom graag deze inwoners voor hun inzet. Het scheiden

van organisch afval levert namelijk een positieve bijdrage aan

het milieu. Als dank stellen zij tijdens de Landelijke Compost-

actie gratis compost beschikbaar. 

Inwoners wordt aangeraden er op tijd bij te zijn. De actie is

eenmalig en op = op. 

De compostactie is voor iedereen; dus ook voor inwoners van

een wijk, straat of flat waar gft- of groenafval niet gescheiden

wordt ingezameld.

Goed voor de tuin: natuurlijke balans
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. Deze natuurlijke

bodemverbeteraar voedt de bodem en stimuleert de groei van

bloemen en planten op een milieuvriendelijke manier. Ook

verbetert compost de structuur van de bodem en zorgt het

voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat een natuurlijke

balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is

compost geschikt voor alle tuinplanten.

Goed voor milieu én de portemonnee!
Compost is een echt kringloopproduct en legt

CO2 vast in de bodem. Door het gebruik van

compost helpt u dus mee in de strijd tegen de

opwarming van de aarde. Naast compost haalt

Attero ook duurzame energie uit gft- en groen-

afval. Door vergisting ontstaat duurzaam bio-

gas, bron voor productie van groene stroom en

groen gas. Ook maakt Attero van de houtach-

tige delen duurzame biobrandstof. Deze bio-

brandstof wordt gebruikt in speciale

energiecentrales voor het maken van groene

stroom. Composteren is daarnaast een 

voordelige manier voor het verwerken van 

gft- en groenafval. Dat scheelt in de kosten.

Voldoende stimulans om gft- en groenafval

goed gescheiden te blijven aanleveren!

Compostdag 2022: gratis compost voor inwoners Beek 
Inwoners van de Gemeente Beek kunnen op 26 maart op vertoon van een legitimatiebewijs of milieupas
tussen 9.00 en 13.00 uur gratis compost ophalen bij het Bedrijfsgebouw aan De Haamen 3 in Beek. 
Met deze actie bedanken de gemeente Beek en Attero de inwoners voor hun inspanning gft- en groen-
afval gescheiden aan te leveren. Attero maakt daar compost van. Een echt kringloopproduct, want 
organisch materiaal van de bodem komt weer terug in diezelfde bodem.

De behandeling van de aanvragen vindt plaats na de indienperiode, in volgorde van ontvangst. Het kan zijn dat het aantal 

aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, waardoor niet alle aanvragers in aanmerking komen voor een mantelzorgwaar-

dering 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. 
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Beleef- en ontmoetingsdag
We trappen de Week van de Vitaliteit af met een Beleef-

en ontmoetingsdag op Sportlandgoed De Haamen. Op

maandag 4 april kunt u in de sporthal deelnemen aan

verschillende workshops. Beweegworkshops zoals yoga,

sport & spel, senioren fitness en veel meer. 

Daarnaast zijn er ook leefstijlworkshops met onder meer

een workshop over gezonde voeding verzorgd door ge-

wichtsconsulente Ria Smeets. Naast bewegen en leef-

stijl staat ook ontmoeting centraal, dus de koffie staat

klaar!

Gratis vitaliteitscheck
Mede door Covid-19 is het belang van sport en bewe-

gen nog eens extra duidelijk geworden.Voor de fysiothe-

rapeuten van Fysio Terwint Spaubeek, Fysiotherapie

GCN Neerbeek en Kuijs Fysiotherapie Beek is het 

mogelijk maken van (pijn)vrij bewegen voor mensen

een basisdoel. Zij bieden tijdens de Week van de Vitali-

teit een gratis vitaliteitscheck aan. 

Het doel van deze check is om u een indicatie te geven van

uw gezondheid. Daaraan wordt vervolgens een persoonlijk

beweeg- en leefstijladvies gekoppeld en worden beweeg-

activiteiten op diverse locaties aangeboden.

Lezing over ouder worden
Donderdagavond 24 maart BMV Spaubeek: 

Lezing ‘Wat doet veroudering met uw lijf?’

Bent u benieuwd wat veroudering met uw lijf doet? Laat u

dan voorafgaand aan de Week van de Vitaliteit inspireren

met deze speciale lezing. 

Op donderdagavond 24 maart geven Tom Beckers, 

geriatriefysiotherapeut en Luc Cremers, specialist 

ouderengeneeskunde een lezing over wat veroudering met

het menselijk lichaam doet. 

De lezing begint om 19.00 uur in de BMV Spaubeek. 

Wilt u deelnemen aan deze lezing? Stuur dan een e-mail

naar milan.dijkstra@gemeentebeek.nl of bel met Milan

Dijkstra via 046 – 43 89 222.

Geïnteresseerd in de Week van de Vitaliteit?
Alle senioren in Beek ontvangen medio maart een uitno-

diging per post. Blijf op de hoogte en houd de website van

NJOY in de gaten: www.njoybeek.nl/weekvandevitaliteit

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact 

opnemen met Milan Dijkstra, NJOY Gemeente Beek, via

046 – 43 89 222. 

Week van de Vitaliteit.

Gratis advies over gezondheid, voeding en vitaliteit
De gemeente Beek houdt van 4 tot en met 8 april in samenwerking met diverse organisaties de Week van
de Vitaliteit voor senioren. Samen willen zij u inspireren tot het ontwikkelen van een goede gezondheid
en vitaliteit. Maak tijdens deze week kennis met het beweegaanbod van de gemeente Beek en krijg advies
over uw gezondheid, voeding & vitaliteit. De activiteiten zijn gratis.
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Rookmelders redden levens
Bij een brand overlijden de meeste slachtoffers door

het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, je

neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Rook-

melders zijn dus van levensbelang, en niet alleen als

je slaapt! Hoe sneller je een brand ontdekt, des te

meer tijd en kans je hebt om je huis veilig te verlaten.

Daarom zijn rookmelders voortaan verplicht in alle 

woningen: nieuwbouw en oudbouw.  

Keurmerk
Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende soorten

en prijsklassen. Kies altijd voor een goedgekeurde

rookmelder. We adviseren u om een rookmelder aan

te schaffen met een batterij die een levensduur heeft

van tien jaar. Bevestigen kan al heel gemakkelijk met

dubbelzijdige tape of magneetstrip.

Onderhoud
Houd de rookmelders goed schoon. Stof en vuil kunnen zich

zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van de rookmel-

der ophopen waardoor de sensor in de rookmelder vals alarm

kan geven. Maak de rookmelder daarom minsten één keer in

de maand stofvrij met de stofzuiger.

Meer informatie
Rookmelders:  

www.brandweer.nl/brandveiligheid/rookmelder

Plaatsingsadvies: www.rookmelders.nl  

Brandveiligheid: www.brandweer.nl

Vragen? 
Neem contact op via info@brwzl.nl

Rookmelders voortaan verplicht in elke woning
Per 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen verplicht voor nieuwbouw woningen, maar ook in bestaande
huizen. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat in iedere woning in Nederland, op elke verdieping waar 
gewoond wordt, een rookmelder moet hangen. 

De onderbroken gele strepen aan weerszijden van oprit Bourgognestraat 22 worden verwijderd ten behoeve van het 

verlichten van de parkeerdruk in de Bourgognestraat.

Verkeersbesluit: verwijderen gele strepen aan 
weerszijden oprit Bourgognestraat 22

De Gemeente Beek vindt het erg belangrijk dat ouderen digitaal vaardig zijn. Bent u ouder dan 55 jaar en schrijft u 

zich voor 1 oktober 2022 bij het CDL in voor een basiscursus? Dan vergoedt de gemeente de helft van de kosten. 

Het CDL regelt dit voor u.

Vergoeding van gemeente voor basiscursus CDL
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