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De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
17 april 2022 week 19 - 2022 (9 t/m 14 mei)
15 mei 2022 week 23 - 2022 (6 t/m 11 juni)
12 juni 2022 week 27 - 2022 (4 t/m 9 juli)
14 aug. 2022 week 36 - 2022 (5 t/m 10 september)
11 sept. 2022 week 40 - 2022 (3 t/m 8 oktober)
16 okt. 2022 week 45 - 2022 (7 t/m 12 november)
13 nov. 2022 week 49 - 2022 (5 t/m 11 december)
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

Een opgeruimd gevoel in hart en hoofd 
is wat de maand april ons belooft.

De verkiezingen zijn voorbij, het volk heeft gekozen en beslist. 
Het is nu de taak van de partijen om hun beloftes waar te maken. 
Veel succes daarmee.

Het is april, het is lente. En lente betekent een frisse nieuwe start van
het jaar. De start van al die mooie evenementen die we gemist hebben.
Rommelmarkten, jaarmarkten, concerten, noem maar op. Het geeft
een opgeruimd gevoel in hart en hoofd. We mogen weer. Heerlijk.
In het vooruitzicht de queensparade, het straatfeest in Kelmond, de
paasveejaarmarkt, het jubileumweekend van de Kon. Harmonie Beek, 
de sprookjestocht, de voorstellingen van jubilaris Ons Genoegen uit
Genhout, etc. etc. U ziet, het leven lacht ons eindelijk weer toe. 

Maar behalve al die mooie vooruitzichten, bevat deze editie ook een 
aantal indrukwekkende verhalen van Herman van Rens, Harrie Meijers
en onze eigen Roland over de gruwelen van een oorlog, ongeacht welke.
Zeer de moeite waard om te lezen en over na te denken.

Ook een interessante BOB, een kennismaking met Eddie en Anja
Brinkerink, een heksenpot die in Genhout werd gevonden en een 
boeiend artikel over Eef die van haar passie haar beroep maakte Maar
dat is nog niet alles. Er staan nog veel meer artikelen in deze uitgave.
Het is weer een lekkere dikkerd. Maak die puzzel, zoek die foute foto,
geniet ervan. 

Tot volgende maand.
Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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Na alle perikelen van de laatste jaren
mogen wij dit jaar weer groots uitpakken
tijdens Koningsdag. 
Het bestuur van QueensParade Beek
heeft kosten nog moeite gespaard om
een geweldig programma samen te
stellen.  

De welbekende taptoe
maakt plaats voor het 
Koningsdag muziekfestival

Het middagprogramma voor de jeugd
blijft bestaan, maar dan in een nieuw
jasje.  Het avondprogramma wordt een
muzikaal spektakel met diverse beken-
de artiesten. Noteer dus alvast
woensdag 27 april 2022 in je agenda.

Dit jaar hebben wij gekozen voor de
Asta als locatie voor het avondprogram-
ma. Het middagprogramma voor de
kinderen zal plaatsvinden in speeltuin
‘De Speeltrein’ van WOP De Carmel.

Hoe ziet het programma voor
woensdag 27 april er uit? 

We starten om 13.00 uur met het 
middagprogramma voor de kinderen.

Het wordt een leuke kinder-speelmiddag
in speeltuin ‘De Speeltrein’ van WOP
De Carmel. 
Hier kunnen de kinderen ravotten op 
de diverse speeltoestellen of lekker
springen op het springkussen.

De jeugdharmonie zal de muziek tijdens
deze middag verzorgen en onder het
genot van frietjes maak je kans op leuke
prijzen met het Rad van Fortuin. 

Ook verloten wij een leuke prijs voor de
kinderen die het mooist verkleed zijn als
koning of koningin.

De optredens starten om 19.30 uur. 
De zaal gaat open om 19.00 uur

Diverse Limburgse artiesten staan klaar
om deze Koningsdag feestelijk af te
sluiten. 

De Baeker Hofkapel opent de
avond met hun welbekende
repertoire. 
Marleen Rutten is dit jaar 
ook van de partij om er een
gezellig feest van te maken.

Als het feest ten einde gaat is het tijd
voor de Kampioenen van de nacht,
meervoudig LVK winnaars Spik & Span. 

Zin in een feestje? 

We zien u graag woensdag 27 april
vanaf 19.00 uur in de Asta op de
Markt in Beek. 
In de Asta zijn 750 plaatsen 
beschikbaar. Kom dus op tijd!!

Tot woensdag 27 april!!

Meer informatie: 
www.queensparadebeek.nl

QueensParade Beek 2022
we mogen weer!!! 

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

BESTEL 
TIJDIG!

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Te bestellen 
t/m donderdag
5 mei 2022

Moederdagontbijt
zondag 
8 mei
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Ad en Rina van Tilburg, woonachtig
Hobbelrade 88 te Spaubeek, vieren
op 16 april hun diamanten bruiloft.
Het paar is in 1962 getrouwd. 

Sinds 1966 wonen Ad en Rina in de
gemeente Beek, eerst in Neerbeek en
de laatste 25 jaar in Spaubeek. 
Ad heeft lang bij de gemeente Beek
gewerkt en meer dan 25 jaar in de 
gemeenteraad gezeten.

Namens hun 3 zonen en hun 
echtgenotes, de 5 kleinkinderen en de
nog laatst levende zus van Rina uit
Duitsland, die destijds bij het huwelijk
aanwezig was, hartelijke felicitaties.

“Geluk is geen kathedraal,
Misschien een klein kapelletje,

Geen kermis luid en kolossaal,
Misschien een carrouselletje,

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,
Maar nu en dan een zonnetje,

Geluk dat is geen zeppelin,
‘T is hooguit ‘n ballonnetje”

Toon Hermans

En uiteraard ook namens de 
Nuutsbaeker, van harte proficiat met
dit prachtige jubileum.

Festival der 
dieren uitgesteld
Festival der dieren, een feest
voor kinderen en volwassenen,
hebben we tot ons spijt moeten
uitstellen.
Het zeer besmettelijke
Omikronvirus heeft roet in het
eten gegooid, waardoor de
voorbereidingen voor dit festijn
grote vertraging opliepen.

De organisatie en alle vrijwilli-
gers die hierbij betrokken zijn,
doen hun uiterste best om dit
festival op een later tijdstip te
kunnen uitvoeren. Een nieuwe
datum wordt gepland. U wordt
zo snel mogelijk geïnformeerd. 

Ad en Rina 60 jaar getrouwd

Kiezers bedankt!
De komende 4 jaar

kunt u weer op ons rekenen.

info@bbb-ndb.nl
www.bbb-ndb.nl
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Dit jaar bestaat de Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek
170 jaar. 
Wat begon op 4 juli 1852 met de bekrachtiging van het eerste
reglement, is uitgegroeid tot een 
vereniging die diverse onderscheidingen
verdiend heeft waaronder meerdere 1ste
prijzen, ook met wimpel en met lof en
een ereprijs op het Wereld Muziek
Concours. 

Enkele vooraanstaande Beekenaren die
veel betekend hebben voor de Harmonie
zijn Baron de Rosen, die het vaandel aan
de harmonie geschonken heeft en 
ere-president is geweest en Maxime 
De Coune en burgemeester Lemmens
die beiden president geweest zijn.

In 1952 kreeg de Harmonie het predicaat
‘Koninklijk’ en maakt sindsdien muziek
onder de naam Koninklijke Harmonie 
St. Caecilia Beek.
De ‘Koninklijke’ is niet meer weg te 
denken uit de Beekse gemeenschap. 
U kunt genieten van hun muziek tijdens
diverse activiteiten in het Beekse zoals
het opluisteren van de Heilige
Communie in de St. Martinuskerk, 
de processie, het ophalen van de prins
tijdens carnaval en natuurlijk de carna-
valsoptocht waarbij de Harmonie de
prins begeleidt. De Harmonie leidt zelf
haar jeugdleden op zodat zij op jonge
leeftijd al betrokken raken bij deze oude,
maar nog lang niet versleten vereniging.

KIENEN

IEDERE
WOENSDAG AVOND

om  19.30 uur
GEMEENSCHAPSHUIS

‘T TREFPUNT
Past. Lippertsplein 1, GENHOUT

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

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

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

afdeling Beek en omstreken

Geh
an

d
ic

ap
te

n Organisatie N
ed

erland

Buiten de muzikale activiteiten organiseert de Harmonie jaar-
lijks de herfstwandeltocht op de laatste zondag van oktober
die voor het eerst 35 jaar geleden georganiseerd werd. Met

recht mogen we dit een ‘traditie’ noemen,
die vele enthousiaste wandelaars uit de
verre omgeving trekt. Het organiseren
van al deze activiteiten kan slechts als
een vereniging beschikt over voldoende
leden en vrijwilligers om dit te organise-
ren. Daar heeft de Koninklijke Harmonie
St. Caecilia Beek geen gebrek aan. Een
grote groep leden en vrijwilligers staat 
altijd klaar om met veel enthousiasme,
activiteiten te organiseren.  

Om het 170-jarig bestaan luister bij te
zetten organiseert de Harmonie dit jaar
een jubileumweekend. Dit vindt plaats
van 30 juni t/m 3 juli in de Asta. 
Hier zult u kunnen genieten van o.a. de
Last Night of the Proms. Ook vindt er
een najaarsconcert plaats op 8 oktober
met medewerking van het Nederlands
Politie Orkest. Meer details over deze en
andere activiteiten van de Harmonie zult
u in diverse berichten vinden die in de
loop van het jaar gepubliceerd gaan 
worden. 

Wij hopen dat wij dit jubileum
samen met u mogen vieren tijdens
de uitvoeringen die dit jaar gepland
staan. 

Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek,
daar zit muziek in!

Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek
viert 170-jarig jubileum
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Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek

NATIONALE 
DODENHERDENKING
BEEK

Wij dachten dat het niet meer kon gebeuren:
oorlog in Europa!
Maar wij vergisten ons. Opnieuw viel een dic-
tator een onafhankelijk democratisch land
binnen. Het land, dat niet echt zou bestaan. Het land dat zou
worden geregeerd door een nazi-regime. Poetin is er binnen-
gevallen, zogenaamd om een genocide op de Russische min-
derheid te stoppen. Zo nodig zal hij kernwapens inzetten.

Beleven wij in 2022 een kopie van de jaren dertig? Toen be-
zette een agressieve dictator met moorddadige bedoelingen
het ene land na het andere, ook ons land. Democratische lan-
den kwamen pas laat in actie. Na de bezetting van een groot
deel van Europa werden miljoenen mensen vermoord.
Miljoenen kwamen om door oorlogsgeweld. Kan dat weer ge-
beuren? Moeten wij machteloos toekijken, omdat een oorlog
met kernwapens een nog dramatischer alternatief is?

Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei zullen wij met elkaar
onze machteloze woede en ons verdriet delen. Wij zullen de
leugens van Poetin tegenspreken. Wij zullen stilstaan bij het
onpeilbare lijden van de mensen in Oekraïne. En wij spreken
met elkaar af dat wij opkomen voor de waarden van onze sa-
menleving. Waarden, waarvan wij na de Tweede Wereldoorlog
gezworen hebben dat we ze zullen blijven verdedigen. 

Weet u het nog? Nooit meer oorlog! Nooit meer Auschwitz!
De veiligheid van onze medemensen zal ons een oprechte
zorg zijn. Onze democratie en onze vrijheid, die minder van-
zelfsprekend zijn dan wij misschien dachten, zullen wij koes-
teren. Onze kracht ligt niet in kernkoppen, maar in een demo-
cratische, weerbare en humane samenleving.

Deze gedachten zullen op 4 mei worden verwoord door
Herman van Rens, historicus van de Holocaust en oud-voor-
zitter van de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek.

Beek herdenkt, Oekraïne bloedt
Uitnodiging
Wij nodigen u uit om op 4 mei de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog te herdenken. 
Wij nodigen u uit om samen na te denken over de nieuwe
oorlog. Wij nodigen u uit om ons verleden te overwegen en
de lessen daaruit te trekken voor onze houding in het heden.

De Dodenherdenking begint op woensdag 4 mei 2022
om 18.45 uur in het Asta Theater op de Markt in Beek. 

Herman van Rens zal de herdenkingsrede uitspreken rond het
thema ‘Beek herdenkt. Oekraïne bloedt’. 
Een gedicht wordt voorgelezen door een leerling van 
basisschool KC Eigen-Wijs Spaubeek. 
Hans Steeman spreekt namens de veteranen. 

De bijeenkomst wordt opgeluisterd door Fanfare Sint-Caecilia
uit Spaubeek. Wie een donatie wil doen aan giro 555 voor de
slachtoffers onder de Oekraïense bevolking, kan iets in de
collectebus doen bij het verlaten van de zaal.

Om 19.55 uur wordt de herdenking voortgezet bij het 
oorlogsmonument voor de Sint-Martinuskerk. 
Daar worden de namen van de Beekse slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog voorgelezen. 
Vervolgens leggen wij kransen en bloemen op het monument.
Wij zouden het erg op prijs stellen als er niet alleen ‘officiële’
kransen en bloemstukken komen. 
U kunt ook zelf een bloemetje bij het monument leggen.
Kinderen zal worden gevraagd een witte roos te leggen.

Burgemeester Christine van Basten-Boddin houdt een 
herdenkingsrede namens de gemeente.
Na de herdenking bent u welkom voor een kop koffie in het
gemeentehuis.

Wij hopen dat u aanwezig bent.

Namens de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek

Jos Eggen, voorzitter
Roy Göttgens, secretaris

www.dodenherdenking-beek.nl 

Een 
eigen 
herdenking

U kunt op 4 mei ook, individueel of samen met uw gezin, de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en van de huidige oorlog in Europa herdenken.  
Op veel plaatsen in Beek zijn gedenkplaatsen voor Beekse slachtoffers. U kunt daar een 
bloemetje leggen. 
Op de hoek van Burgemeester Janssenstraat en Raadhuisstraat staat het monument dat
herinnert aan de uit Beek verdwenen Joodse gemeenschap. Aan de Stegen staat een 
monument op de plaats waar de Sinti-familie Franz werd gearresteerd, om te worden 
gedeporteerd naar Auschwitz. Op zeven adressen liggen voor de deuren van huizen 
‘struikelstenen’ die ons herinneren aan mensen die uit die woningen zijn weggevoerd naar
hun dood. Op de oude begraafplaats aan de Sint-Martinusstraat is, vlak bij de poort aan de
kant van de Sint-Martinusstraat, het graf van Victor Debets, die sneuvelde bij de 
verdediging van Nederland tegen de invallende Duitse legers. Bij de Oude Pastorie is het
Vliegeniersmonument, waar Beek eer bewijst aan jonge Amerikaanse mannen die 
omkwamen in Beek, en hun leven gaven voor onze vrijheid. 
Een vrijheid die in onze dagen steeds minder vanzelfsprekend blijkt.
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en waardevolle spullen meenemen. Joden die dit bevel 
negeerden, zouden worden doodgeschoten. Tienduizenden
Joden kwamen op de bewuste dag daar samen. In een lange
stoet werden zij naar het ravijn van Babi Yar geleid, een diepe
kloof bij de rand van de stad. Zij liepen tussen twee versper-
ringen van prikkeldraad door. Op  achtereenvolgende plaat-
sen werden zij beroofd van hun bagage, hun bovenkleren en
schoenen, en tenslotte hun onderkleren. De rij was zo lang
dat men achteraan niet hoorde dat vooraan in het ravijn werd
geschoten. Pas bij het ravijn merkten de mensen wat hun lot
zou worden. In groepen werden zij naakt het ravijn in gedreven
door leden van de Duitse politie. Die dwongen hen te gaan
liggen met het gezicht naar beneden, boven op de lichamen
van hun voorgangers. 
Leden van het Duitse SS-Einsatskommando met machinege-
weren gaven hen een nekschot. Getuigen zagen de schutters
op grote laarzen over de berg lichamen lopen. Zij werden 
geregeld afgelost en kregen rijkelijk wodka. Aan het einde van
de klus blies men met dynamiet de wand van het ravijn op.
De 33.771 lichamen werden bedekt met een laag aarde. 
Op deze plek staat het monument, dat op 1 maart werd 
beschadigd door Poetins bommen.

Herman van Rens 

Poetin voert een oorlog tegen Oekraïne, een land dat
eigenlijk volgens hem niet bestaat. 
Het wordt bestuurd door een naziregime, en de 
oorlog is bedoeld om een genocide te voorkomen.
Op 1 maart 2022 vielen Russische bommen bij Babi
Yar, aan de rand van Kiev. De bommen beschadigden
een monument.

De Oekraïners woonden tot 1917 in een gebied dat deel uit-
maakte van het Russische tsarenrijk. Na de communistische
Oktoberrevolutie en in de chaos na het einde van de Eerste
Wereldoorlog wisten Polen, Finland, Estland, Letland en
Litouwen zich los te vechten van het Russische Rijk en 
zelfstandige staten te worden. Ook de Oekraïners riepen een
onafhankelijke staat uit. Maar die werd bloedig vernietigd
door het Russische Rode Leger.

Het verlangen naar een eigen land bleef levend. Bovendien
verzetten Oekraïense boeren zich heftig tegen de communis-
tische landbouwcollectivisatie. Als wraak vorderde de
Russische dictator Stalin in 1932 alle graanvoorraden in deze
‘graanschuur van Europa’, inclusief het zaaigoed voor het 
volgend jaar. In 1933 brak daardoor een grote hongersnood
uit. Stalin verbood de import van hulpgoederen. Vier miljoen
Oekraïners stierven de hongerdood. 
Deze genocide door honger is de geschiedenis
ingegaan onder de naam Holodomor.

Op 22 juni 1941 viel Hitler de Sovjet-Unie, en
dus ook Oekraïne, binnen, in een oorlog die hij
nadrukkelijk betitelde als een vernietigingsoorlog.
Doelwit van vernietiging waren vooral de ander-
half miljoen Joden in het land. Massa-executies
en andere methoden van moord vonden plaats
in steden die wij tegenwoordig goed kennen uit
het nieuws: Odessa, Lviv, Kiev. 

Op 1 september 1941 trokken Duitse troepen de
stad Kiev binnen. Op 26 september verschenen
in alle straten Duitse plakkaten: alle Joden van
Kiev en omgevende dorpen moesten zich op
maandag 28 september om 8 uur verzamelen 
bij een grote begraafplaats, om te worden 
‘overgeplaatst’. Zij moesten documenten 

Stalin wilde de Holodomor geheim houden.
Een inwoner maakte in het geheim deze foto.

Het nu door Poetin beschadigde monument

2022 Demonstratie voor vrij Oekraïne.

Oekraïne bloedt opnieuw

7
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‘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.

Mijn moeder deed het al en haar moeder
ook. Het geld dat mijn vader en opa ver-
diende werd netjes verdeeld in potjes en
envelopjes om de maand goed door te
komen en niet aan het einde van de
maand nog dagen over te houden in
plaats van geld. Het was de tijd dat er
nog geen mooie Excel-spreads beston-
den, laat staan budgetteringsprogram-
ma’s van het Nibud. Men moest het van
ervaring hebben. Ervaring uit eigen
geschiedenis en ervaring uit de lessen
die van moeder op dochter werden
doorgegeven. Regeren is vooruit zien.
En is een huishouden niet wat een
landelijke regering doet in het klein? Op

die eerder genoemde potjes en envelop-
jes stonden de titels waaraan het geld
besteed diende te worden: boodschap-
pen, huur, verzekeringen, kleding, Nuts
(water en energie), afbetalingen (bijvoor-
beeld voor een wasmachine of fornuis),
sparen (indien mogelijk), traktement
(zondagsgeld voor vader en kinderen)
en ga zo maar door. Tegenwoordig is het
niet anders dan in vervlogen dagen, al
zal een huishoudbudget tegenwoordig
complexer zijn dan in vervlogen dagen.

Eric Menger, vader van vier kinderen en
van huis uit thuis in de chemische tech-
nologie, kan daar over mee praten. Hij
beleefde zijn diensttijd als foerier en
heeft een eigen bedrijf gehad, genaamd
“Intendance” (Intendance staat voor het
opzetten en  professionaliseren van Pro-
ject Management Offices (PMO). Gezien
de steeds snellere ontwikkelingen op
het gebied van projectmanagement,
zoals multiprojectmanagement, portfo-
liomanagement en de toename van de
complexiteit van, schreef hij er een boek
over: “Project Management Office als
serviceafdeling”. Samenvattend kan ge-
steld worden dat het runnen van een or-
ganisatie of bedrijf een zeer complexe
aangelegenheid is, waarbij de assisten-
tie en/of de ondersteuning meer als een
ondergeschoven kindje, een bijzaak,
wordt gezien, dan als een “must”. In het
boek wordt uitgelegd hoe daar verande-
ring in kan worden gebracht en welke
tools daarbij gehanteerd kunnen wor-
den. Want toen hij zelf op zoek ging naar

literatuur over dit onderwerp bleek dat
die niet voorhanden was. Zaak om dat
dan maar zelf ter hand te nemen.

“Het was een vreemd onderbuikgevoel
dat me bekroop. Ik werkte toentertijd bij
Philips als projectondersteuner, maar
had geen functieomschrijving. 
Er waren diverse managers binnen het
bedrijf die allemaal verantwoordelijk
waren voor diverse projecten. Ik wilde
toch graag inzicht krijgen in wat deze
mensen nu eigenlijk deden en waarom,
maar er was niets over bekend. Op zoek
naar informatie kwam ik enkel Engelse
literatuur tegen. Door deze te bestuderen
kreeg ik meer inzicht en begon een
eigen visie te ontwikkelen. Dat heb ik
proberen op te schrijven en verder uit te
werken. Het werd steeds omvangrijker,
het leek bijna wel promotiewerk.”

Eric geeft een vergelijking met de
Formule 1. In zijn boek maakt hij gewag
van het feit dat hij bij Jos Verstappen
mee heeft mogen kijken. 

“Stel er moet een set banden gewisseld
worden tijdens de race. Je ziet dan een
zeer goed ingesteld team van mensen
die precies weten wat ze moeten doen.
De een tilt de wagen van voor op (over
het werktuig hiervoor moet dus goed zijn
nagedacht!), een ander van achter, zodat
alle wielen van de grond komen. Daarna
boort de volgende de schroef van de
band los (voor iedere band een persoon)
en weer een ander haalt de band eraf

BOB: Bijzondere Ontmoetingen Beek

Ondersteunen van projectorganisaties
Eric Menger, schrijver van een boek over Project Management Office
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C     M Groep

Kiezers bedankt
voor uw stem

www.sociaalbelangbeek.nl

Wij zijn op zoek naar een
INTERIEURVERZORGSTER

voor 12 uren per week.
Lijkt het je wat om ons team
te komen versterken?

Stuur dan een mail naar 
info@c-mgroep.nl 
of bel naar 085-0150010 
en vraag naar Vince.

om vervolgens plaats te maken voor
weer een ander die de band op de
wagen zet, waarna  de schroef weer
wordt vastgezet. En dat alles binnen de
2 (!) seconden. Het team moet dus zeer
goed op elkaar zijn ingespeeld. Gaat er
ergens iets mis, kan het zo maar zijn dat
de race verloren wordt. En dan heb ik
het enkel nog maar over het daadwerke-
lijke wisselen van banden. Maar bedenk
dat die banden ook klaar moeten staan,
dat het nauwkeurig is vastgesteld welke
band waar moet komen (linksvoor of
rechtsachter), welke band (hard, soft of
medium) en ga zo maar door. Maar een
Formule 1-wagen is meer dan de ban-
den. Voor elk onderdeel zal een juiste
strategie bedacht moeten worden tot de
productie van het kleinste schroefje aan
toe. Daar zijn regels voor. En als die
regels veranderen, moet het gehele
(productie-, maar ook andersoortige)
proces worden aangepast. Een zeer
complexe, maar ook dynamische situa-
tie. En dan komt het zeker ook aan op de
rijder (de projectmanager), het samen-
spel tussen rijder en begeleiders in de
pits die via computers alles van de
wagen in de gaten houden. Maar ook de
voorbereidingen, boeken van hotels, ver-
voeren van materiaal, enz, enz, enz…”

Die complexiteit ziet Eric ook terug in
bedrijven en organisaties. De “board”
(het kloppend hart, zie het als bestuurs-
laag) moet worden ondersteund door
andere lagen die met projecten en pro-
cessen bezig zijn. Het is als het ware
een opbouwen van dominostenen die
constant met elkaar in beweging zijn,
maar ook van elkaar afhankelijk. 
Gaat het ergens mis, dan heb je zomaar
de kans dat het hele zaakje omvalt, als
je geen “beveiliging” hebt ingebouwd
(vroeger had je het televisieprogramma
waarin een hele sporthal werd volge-
bouwd met grote dominoschilderijen.
Die moesten allemaal omvallen, wat
niet altijd lukte. Daarom was er een

zogenaamde levensader ingebouwd,
die altijd doorging). 

“Grote organisaties bestaan uit zeer
complexe onderdelen die tezamen een
eenheid proberen te vormen. Denk hier-
bij aan onderdelen en al hun subonder-
delen als financiën (in- en verkoop),
communicatie, facilitering, personeel, in-
novatie en ontwikkeling, e.d. 
De laatste decennia kwam daar de auto-
matisering (ICT) bij.  In mijn visie pleit ik
ervoor om een project management of-
fice toe te voegen met als belangrijkste
taak hoe dit office de gehele projector-
ganisatie kan, nee beter gezegd moét,
ondersteunen. Zoals bij de bolide van
Max Verstappen moet dit office mede de
diverse projecten in de gaten houden
om het uiteindelijke product (wereld-
kampioen) te verbeteren.
Stilstand is achteruitgang en in de veran-
dering zit de “chance”, de kans tot suc-
ces. Het is een integraal systeem.”

PMO is een onbeschermde titel en het is
bijkans niet te leren, als enkel in de prak-
tijk. Projecten zijn namelijk geen routine
klussen. Altijd zijn er variabelen die

nopen tot aanpassing. Denk maar eens
aan politieke beleid dat steeds weer ver-
andert. Zeker als er verkiezingen zijn
geweest of als de wereldeconomie ver-
betert of verslechtert. Er bestaan veel
methodieken, maar de leergangen rich-
ten zich voornamelijk op algemeen-
heden. 

“Het is voornamelijk ‘learning on the job’
en je zult meerdere fasen moeten door-
lopen. Daarbij zul je ook je oog moeten
houden op commitment binnen het be-
drijf en zeker ook klanttevredenheid.
Daarin kan PMO onderscheidende taken
hebben met periodieke rapportages
mede gericht op efficiëntie.”

Uit dit verhaal moge duidelijk blijken dat
Eric een grote passie heeft voor dit on-
derwerp als het gaat om het zijn van
PMO als een volwaardig deel van een
organisatie. Eric geeft ook presentaties
en workshops. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via: eric.menger@mojeo.nl .

Roland Willems
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Zoals jullie vast wel hebben vernomen
zal Beek dit jaar wederom in sprookjes-
achtige sferen verkeren.
Op zondag 17 juli 2022 zullen Hans en
Grietje, Peter Pan, prinsen, prinsessen,
Elsa en vele anderen sprookjesfiguren
5 jaar na de vorige Sprookjestocht weer
terugkeren naar Beek.

In de vorige editie van de Nuutsbaeker
hebben jullie al een klein kijkje achter de
schermen kunnen nemen. In de tussen-
tijd zijn wederom de nodige stappen ge-
maakt. Zo is op 12 maart, tijdens de
‘NLdoet’ dag, het startschot gegeven
voor onze decorploeg om de komende
maanden weer betoverende decors te
bouwen. Het enthousiasme en vakman-
schap is weer als vanouds aanwezig. 

Ook was er 8 april een geslaagde ‘kick-off’
info avond voor onze vrijwilligers en komt
er nu een belangrijke mijlpaal in zicht,
namelijk de start van de voorverkoop!

Vanaf zaterdag 16 april (paaszater-
dag) is het mogelijk je kaartje voor de
Sprookjestocht te kopen. Hiermee krijg
je toegang tot een magische dag waarin
onze acteurs jullie meenemen in hun
sprookjeswereld. Een prachtige ervaring
voor jong en oud met dit jaar weer een
aantal nieuwe sprookjes! Op ons evene-
mententerrein is verder genoeg amuse-
ment te vinden voor de kinderen, waar-
door papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
even rustig kunnen bijkletsen.

Een kaartje voor de Sprookjestocht kost
slechts € 5,- p.p., dit maakt de Sprookjes-
tocht tevens het meest betaalbare
evenement voor het gehele gezin! 

Willen jullie erbij zijn zondag 17 juli?
Koop dan vanaf zaterdag 16 april je
kaartje(s)online via onze website 
www.sprookjestochtbeek.nl

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij 1 van
onderstaande voorverkoopadressen:
- Sjeunkes, Marktstraat 7, Beek
- Randy’s Bloemen, Wethouder

Sangerstraat 143, Makado Beek

Tot slot, wij als Stichting Sprookjestocht
proberen ook op het gebied van sprook-
jes met onze tijd mee te gaan en te ver-
nieuwen. Wij maken dan ook graag be-
kend dat Aladdin met zijn wonderlamp en
de bijbehorende charismatische geest dit
jaar voor de eerste keer naar Beek komen
om hun verhaal aan jullie te vertellen.  

We hopen jullie allemaal te zien in
onze sprookjeswereld!

Met magische groet,
Stichting Sprookjestocht Beek

Start voorverkoop Sprookjestocht!
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Handbalverenigingen in de regio verwelkomen maar wat graag nieuwe
(jeugd)leden. Het enthousiast maken van jeugd om zich aan te sluiten bij
verenigingen staat al jaren hoog op de agenda. Aanwas van jeugd heeft
voor verenigingen prioriteit, om zo de ontwikkeling van handbal en het
voortbestaan van de club te garanderen.  

Voor een handbalvereniging kan, net als
andere sportverenigingen, het aantrek-
ken en behouden van jeugd een uitda-
ging zijn. Ook het organiseren van een
kwalitatief goed technisch kader ver-
dient aandacht. 
Daarom hebben er in de afgelopen 12
maanden gesprekken plaatsgevonden
tussen de besturen van HV Sittardia, HV
BFC en Top Handbal Zuid-Limburg in
samenspraak met Platform Limburg
Handbal 2.0. Hieruit concludeerden zij
dat een intensievere samenwerking
wenselijk én noodzakelijk is. Om zo
handbal als sport voor de jeugd te blij-
ven stimuleren, talent te ondersteunen
en te kunnen blijven genieten van hand-
bal in de regio Zuid-Limburg.

Intensievere samenwerking

Breedtesport en topsport zijn en blijven
van elkaar afhankelijk. HV Sittardia, HV
BFC en Top Handbal Zuid-Limburg zijn
van plan om naar een intensievere sa-
menwerking toe te groeien. Platform
Limburg Handbal 2.0 is hierbij een be-
langrijke en zeer gewaardeerde partner.
Deze samenwerking is met respect voor

Intensievere samenwerking handbal Zuid-Limburg

de identiteit van de lokale verenigingen.
Iedere partij realiseert zich dat de
historie van ieders achterban en het
behouden van de verenigingsidentiteit
en -structuur gerespecteerd en behou-
den dient te blijven. 

Wat verandert er?

HV Sittardia, HV BFC en Top Handbal
Zuid-Limburg gaan samenwerken waar
nodig en blijven zelfstandig waar moge-
lijk. Er is geen sprake van een fusie, de
bestaande structuren blijven bestaan.
Ook financieel houdt elke partij zijn
eigen verantwoordelijkheid. Met ingang
van seizoen 2022-2023 wordt er voor
synergie gezorgd in het aantrekken en
behouden van jeugd in de D-, E- en F-
leeftijd, in de begeleiding en training van
het technisch kader en in de ontwikke-
ling van de individuele spelers. Daarbij
wordt optimaal gebruik gemaakt van de
faciliteiten die de Handbalschool aan-
biedt. Indien nodig gaan HV Sittardia en
HV BFC op team-niveau samenwerken,
zodat alle jeugdspelers op het niveau
kunnen blijven handballen dat bij hem of
haar past. 

Wat verandert niet?

Zoals al eerder aangegeven wordt er sa-
mengewerkt waar nodig, om elkaar zo te
versterken. 
De individuele partijen blijven zelfstan-
dig en in de lead daar waar mogelijk. De
verenigingen blijven de activiteiten orga-
niseren die zo kenmerkend voor hen
zijn. Bijvoorbeeld het jeugdkamp, het G-
team en rolstoelhandbal team, het Peter
Verjans toernooi en het BFC toernooi
van HV BFC en het recreanten team, sa-
menwerking NOAV heren C jeugd en het
ouder-kind toernooi van HV Sittardia. De
jongste (D-, E- en F-) jeugd moet lekker
in de eigen kern kunnen handballen, met
zoveel mogelijk vriendjes en vriendinne-
tjes van school. Elke partij behoudt
daarnaast zijn eigen bestuur, zijn eigen
leden en ALV. 

Top Handbal Zuid-Limburg blijft verant-
woordelijk voor tophandbal bij Limburg
LIONS en ondersteunt bij de aanwas
van jeugd (kwantiteit) en de ontwikkeling
van talent (kwaliteit) bij de verenigingen
in Zuid-Limburg. 

OCI Nitrogen omarmt 
Handbal-Talents-Plan.

Deze samenwerking wordt financieel
ondersteund door OCI Nitrogen. Dit met
het oog op vitaliteit en jezelf blijven ont-
wikkelen, zo legt OCI Nitrogen uit. “We
vinden als OCI dat je daar niet vroeg ge-
noeg mee kunt beginnen. Vitaliteit en
zelfontwikkeling is belangrijk op zowel
het speelveld als op de werkvloer. Vanuit
die visie hebben wij ons gecommitteerd
aan dit plan.” 
OCI wil op deze manier jeugdtalent on-
dersteunen in hun ontwikkeling en de
samenwerking tussen alle verenigingen
maatschappelijk versterken.
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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.

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

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

Op zondag 24 april vindt er te Kelmond
aan de Kelmonderstraat een rommel-
markt en straatfeest plaats. 
De rommelmarkt is geopend van 10.00 tot 15.00 uur. 

Naast de gebruikelijke marktkraampjes, die opgesteld zijn
langs de straat en de diverse binnenplaatsen van de boeren-
hoeves, zijn er ook enkele activiteiten georganiseerd. 
Op Kelmonderstraat 64 kunt u een kijkje nemen bij de boer-
derij van dhr. Coumans. Er is een plantjesmarkt, een expositie
van een keramisch kunstenaar en bij Kelmonderstraat 12 is
een kleine kinderboerderij. 
Het IVN zal aanwezig zijn met een voorlichtingsstand op num-
mer 33 en er is een expositie van aquarellen op nummer 37.
Om 14.00 uur wordt het straatfeest geopend ter hoogte van
nr. 40. Daar zal ook een hapje en een drankje verkrijgbaar zijn
en het geheel wordt verder muzikaal omlijst door de Effe
Wachte Band. Om 18.00 uur sluiten wij de feestelijkheden. 
De opbrengsten van het feest zullen gedoneerd worden
aan een goed doel in Oekraïne. 

Het is uiteraard ook mogelijk om met de auto te komen.
Daartoe zijn er twee parkeermogelijkheden. Het parkeerter-
rein van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Europalaan 24
zal die dag beschikbaar zijn en te bereiken via de Kapelweg.
Daarnaast zal er ook (beperkt) parkeerruimte beschikbaar zijn
onderaan de Kelmonderstraat nabij de Eerdshaag. 

Zie ook onze FB pagina “Rommelmarkt / straatfeest
Kelmond” voor de meest actuele informatie. 

Rommelmarkt en
straatfeest in Kelmond
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War…what is it good for? Absolutely nothing!

Dit lied zong Edwin Starr in 1970 en hij had het daarbij over de
oorlog in Vietnam die groteske vormen aannam en waarvan al
bijna zeker was dat deze door de VS als verloren beschouwd
mocht worden. Later werd het lied tijdens de Irak-oorlog nog
eens gebruikt door dj Laurent Garnier.

Het zijn bizarre tijden en wie zegt dat oorlog van alle tijden is,
heeft groot gelijk. Enkel komt het nu wel heel dichtbij. ‘Happy
X-mas, war is over’ en zeker het lied ‘Imagine’, beiden van wij-
len John Lennon, zijn al bijna utopisch te noemen wanneer de
bommen op amper duizend kilometer verderop de wereld tot
puin omtoveren, een bevolking desolaat achterlatend. We zien
de beelden op het nieuws en ervaren de waanzin van het mo-
ment, een moment dat we niet voor mogelijk hebben gehouden. 

Ik ben van de tijd van de Koude Oorlog, toen de dreiging ook
groot was, maar het bijna niet te bevatten was dat dé bom zou
vallen. 
De Varkensbaai, de bouw van de Berlijnse Muur, het IJzeren
Gordijn, het Bamboegordijn, Vietnam, de inval in Hongarije
(1954), het toenmalige Tsjechoslowakije (1968), maar ook
Polen in de begin jaren ’80 van de vorige eeuw. 
Ik heb het persoonlijk meegemaakt, maar nooit was de drei-
ging zo groot als nu met de gebeurtenissen in Oekraïne. ‘De
bom valt nooit’ zong Herman van Veen en hij vervolgde: ‘Wat
moeten we dan met zijn allen?’ en ‘Moeten we denken over
later?’ Het was een tijd van betrekkelijke ontspanning, die nu
opeens overhoop wordt gegooid. Ons leven is totaal ontwricht. 
Ooit protesteerden we tegen de plaatsing van
kruisraketten in Nederland, nucleaire wapens
in Woensdrecht en op de Veluwe. Ik had een
grote poster op mijn kamer, ‘Nee, tegen de
neutronenbom.’ Na Glasnost en Perestrojka,
de val van de Berlijnse Muur, de Nobelprijs
voor de Vrede voor Gorbatsjov, hebben we
ruim dertig jaar militaire ontmanteling gekend,
op enkele zogenoemde vredesmissies na, die
eigenlijk ook gewoon gevechtsmissies waren
(Scebrenica, Irak, Uruzgan).

Het leven gaat door en het zal gewoon door-
gaan. De mensheid heeft de gewoonte zich te
herstellen, na welke ramp dan ook. Of wij het
kunnen navertellen, doet even niet ter zake.

Alles zal daarom ook gewoon doorgaan. Misschien zal het
even stoppen, maar als ontspanning intreedt, neemt het leven
weer zijn gewone loop. 

Bizar, eigenlijk. We worden geconfronteerd met geweld.
Misschien wel met het einde van ons bestaan hier op aarde.
En toch gaat voorlopig ons gezapige leventje gewoon door.
Mijn club bijvoorbeeld blijft haar wedstrijdjes voetballen, even-
als alle andere BVO’s in Nederland en ook daarbuiten. 
De debatten over woningnood en koopkrachtverlies gaan ook
gewoon door. We maken ons enerzijds druk over een oorlog
en anderzijds proberen we het ergens ver weg te stoppen. 
We proberen een duit in het zakje te doen door spullen in te
zamelen, opvangplekken te realiseren en de helpende hand te
bieden. Dat is hard nodig ook, edoch zal de mens nooit leren
om preventief te handelen en oorlog verleden tijd te laten zijn.

‘Macht speelt met macht een dodelijk
spel. Laat alles wat ademt in vrede be-
staan” (Rob de Nijs, ‘Alles wat ademt’)

Mijn eigen zoon vocht in Uruzgan voor
een mooiere en betere wereld. Is die er
gekomen? Nee, eigenlijk niet. Maar wat
we van hem kunnen leren is een foto van
hem in gesprek en al spelend met een
klein Afghaans kind en een quote die hij
toentertijd naar mij mailde: ‘Pap, zolang
er nog een kind is dat naar je lacht, is
er hoop…!’

Roland Willems

“Zolang er een kind is dat naar je lacht…” 
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In de Nuutsbaeker van februari nam Thea Hoedemakers af-
scheid van haar winkel aan de Markt 25 in Beek. “Het laatste
paar schoenen is verkocht. De deur gaat op slot!”

Het spreekwoord, als één deur sluit, opent een andere, is in dit
geval zeer van toepassing. Op het pand van Thea hing
“verkocht” en iedereen was natuurlijk zeer nieuwsgierig.
Verkocht? Aan wie? Wat komt er in de plaats? Etc. Etc. 

We laten de “nieuwelingen” zelf aan het woord:

Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn Eddie en Anja
Brinkerink. Na 10 jaar in Susteren te hebben gewoond,  wonen
wij nu sinds 2018 met veel plezier in Beek.
Eddie heeft begin jaren 90 de stoffeerder school gedaan en is
verder in de praktijk opgeleid door zijn oom en heeft inmiddels
ruim 30 jaar ervaring als stoffeerder. Na 25 jaar voor een baas
te hebben gewerkt werd het tijd voor een volgende stap en is
hij in 2018 met veel passie gaan werken als ZZP’er. Anja werkt
in de thuiszorg.

Toen eind 2020 het pand van Thea Hoedemakers op ons pad
kwam, werden we meteen enthousiast. Onze droom was altijd
al om ooit een winkel te beginnen, maar dit was er tot nu toe
niet van gekomen.

Nu hebben we de stap gewaagd en openen we in
mei 2022 een gordijnen en vloeren speciaal zaak,
E.B. Stoffering.

We hebben enorm veel zin om deze nieuwe uitdaging aan
te gaan. Wij nodigen hierbij iedereen uit eens gezellig 
binnen te komen voor een kop koffie aan de Markt 25.

Tot ziens.

Groetjes Eddie en Anja

Als één deur sluit, opent altijd een andere

Als kinderfysiotherapeut ben ik geïnteresseerd in de 
ontwikkeling van het opgroeiende kind, voornamelijk op 
motorisch vlak, maar ook op het sociale- en emotionele 
gebied.

Ik kan helpen als de ontwikkeling van het kind niet 
zoals verwacht loopt.

Denk hierbij aan:
- een voorkeurshouding bij een baby
- moeite met het behalen van de motorische  
mijlpalen, zoals rollen, kruipen, lopen en rennen
- kinderen met een “onhandige” motoriek
- problemen met schrijven
- moeite bij de gymles
- pijn in nek, rug of andere fysieke klachten

Met de ouders bekijk ik de ontwikkeling van het kind 
en alles dat hierbij komt kijken. Samen zoeken we naar 

de mogelijke oorzaken en gepaste oplossingen.

FYSIOTHERAPIE GCN
Voor meer informatie: Gwenny Paulus, Kinderfysiotherapeut msc.

www.fysiotherapiegcn.nl of 046 4374664

KINDERFYSIOTHERAPIE
bij Fysiotherapie GCN
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Nu de carnaval alweer een tijdje voorbij is gaan we snel
richting Pasen. Voordat we het weten zitten we in 
september met onze prachtige 80 DAAG voorstellingen. 

Daarom hebben we een leuke actie voor jullie bedacht!

Vanaf paaszaterdag, 16 april tot en met vrijdag 22 april, zijn er
in het gebied tussen Genhout, Beek, Spaubeek en Schimmert
gekleurde paaseieren met het 80 DAAG logo verstopt. 
Ga op zoek en vind tijdens het wandelen een ei, maak een
leuke, grappige of gekke foto met het ei en tag ons 
(@theatergenhout) op de Facebook pagina van 80 DAAG. 

De maker van de meest ludieke foto wint twee kaartjes voor
de theatervoorstelling 80 DAAG. De winnaar wordt bekend
gemaakt op Facebook. 

We zijn benieuwd en kijken uit naar jullie foto’s. 
Veel plezier met zoeken! 
Kijk voor meer informatie en een kaartje van het zoekgebied
op onze Facebookpagina www.facebook.com/theatergenhout
of onze site www.80DAAG.nl.   

Leden en bestuur van Toneelvereniging Ons Genoegen

Paaseieren zoekactie 
80 DAAG
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Kom naar
één van de
informatie- 

avonden!

Ook in de gemeenten Stein, Beek en Meerssen willen we glasvezelinternet aanleggen, zodat ook jij 

straks de beschikking hebt over supersnel internet en haarscherpe televisie. Dat kan als 35% van

de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk én een abonnement afsluit vóór

1 juni 2022. Kom alles te weten over onze campagne, het aanbod en de aanleg van glasvezel

tijdens één van de glasvezel informatiemiddagen. Deze worden gehouden op:

• Dinsdag 12 april bij Gasterie Genhout Treft, Pastoor Lippertsplein 1 in Beek

• Woensdag 13 april bij Maaslandcentrum, Burgemeester Maenenstraat 45 in Elsloo

• Donderdag 14 april bij ’t Gäöls Heukske, Hulserstraat 77 in Geulle

• Dinsdag 19 april bij Café-Zaal ‘de Vos’, Vliegenstraat 56 in Bunde

De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Van 19.30 tot 20.30 uur vindt de presentatie plaats. Er is ruim 

de tijd om vragen te stellen.

We organiseren ook nog een online informatieavond die je vanuit huis via je computer, tablet of 

telefoon kunt volgen. Deze vindt plaats op donderdag 28 april om 19.30 uur. Meer info en aanmelden 

voor een online informatieavond kan via gavoorglasvezel.nl.

Bezoek een informatiemoment dat jou schikt en ga ook net als Jan Verschuur voor glasvezel... 

zo geniet jij binnenkort van supersnel en stabiel internet in jouw woonplaats.

gavoorglasvezel.nl

Jan Verschuur – Vader van een gezin

“Met glasvezel
kunnen we allemaal

tegelijk online!”
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Vind je het lastig om met de computer een afspraak
te maken bij de gemeente? 
Om online werk te zoeken bij het UWV? 
Of om digitaal huur- en zorgtoeslag aan te vragen?

Volg dan de cursus Digisterker bij Bibliotheek Beek. 

In deze cursus leer je om je weg te vinden op de sites van de
overheid. Ook leer je een DigiD aanvragen en gebruiken en we
laten je kennismaken met de digitale zorg.

Opzet Digisterker

De cursus bestaat uit vier dagdelen van
drie uur en vindt plaats in Bibliotheek
Beek. Aan de hand van een cursusboek
en onder begeleiding van gecertificeer-
de docenten worden alle onderwerpen
besproken. Je gaat ook zelf aan de slag met voorbeelden en
opdrachten.

Wat heb je nodig?

Een geldig e-mail adres en basiskennis van de computer.

Praktische informatie

De cursus begint op woensdag 25 mei om 9.30 uur. 
Deelname aan Digisterker is gratis, er zijn alleen eenmalige
kosten voor het cursusboek: € 14.

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

Wil je je aanmelden of heb je vragen? 

Meld je aan de balie van de bibliotheek 
(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
en vraag naar de Digisterker-cursus. 

Zelf overheidszaken via
de computer regelen?
Leer het in de cursus 
Digisterker bij Bibliotheek
Beek De Domijnen

IVN Spau-Beek
Genezen met kruiden 
verplaatst naar zondag 10 april
Op 10 april is een lezing bij IVN Spau-Beek over 
genezen met kruiden.

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

Aanmelden via Pdriessen7@gmail.com
Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’, 
in de kelder van het AZC Sweikhuizen.
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis)
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen.
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Woensdag 13 april Kruidenexcursie
met IVN Spau-Beek
Zoals deelnemers aan deze excursie wel weten, onkruid 
bestaat niet. Wij gaan deze avond op bezoek bij een aantal
voor de mens nuttige planten. Dat kan zijn omdat ze lekker
zijn om op te eten of als thee te drinken, of omdat gedacht
wordt dat ze medicinaal nut hebben, danwel op een andere
manier gebruikt werden of worden. 
Na afloop van de excursie zullen we nog thee maken van
wilde planten, om te proeven.
Ons zoekterrein is gelegen bij de Geleenbeek, nabij ons IVN
Natuurcentrum.
N.B. We gaan geen zeldzame kruiden plukken op dit terrein,
wel aanwijzen en bespreken.

Deelname is gratis.

Vertrekpunt: AZC Sweikhuizen. 
(voormalig Retraitehuis Spaubeek)
Start wandeling: 19.00 uur
Adres: Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
Informatie: Elly Graafmans 046-4374800

Hét adres voor het professioneel slijpen van al uw hout-, metaal- en
tuingereedschappen zoals: 

• Cirkelzagen (Widia) • Lintzagen • Boren • Heggenscharen 
• Kettingzagen • Maaiermessen  • Snoeischaren en nog veel meer!

Ook voor uw keukenmessen en scharen kunt u bij ons terecht.

Verder repareren en onderhouden wij alle merken grasmaaiers en andere tuinmachines. 

Kom langs bij JEAN DELBRESSINE
Spaubeekerstraat 43a  -  6191HN Neerbeek  -  06 - 128 733 60
delbressine-hrm@hotmail.com   www.delbressineslijptechniek.nl
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Aan het einde van het dorp
Genhout, op de voormalige
Spaanse grens, ligt een markant
wit vakwerkhuis. 
De huidige bewoner heeft dit huis
helemaal gerenoveerd. 
Bij de restauratiewerkzaamheden
vond hij een heksenpot uit 1580 in
de fundering van de kelder. 
Zo een aardewerk pot werd 
gevuld met urine, nagels en haren
om het kwaad af te wenden. 
De pot is gemaakt in Duitsland in
1580 en is van museale kwaliteit.
Het is bijna onvoorstelbaar dat in
die tijd zonder technische 
middelen, de heksenpot zo 
gedetailleerd kon worden 
gedecoreerd en zo mooi 
geglazuurd werd. 

Wie was de maker? 
Wie was Johan Freiher uit
Pommeren wiens naam onder het
wapen staat? 

Ingrid Henssen schreef er een 
gedicht over. 

De foto is van Ben Wouters. 

Verleden In-zicht 

Grens van het verleden, 
waar de Spaanse echo verbleekt
en het vakwerk spreekt. 
Op een fundament van het heden

ligt onder het eikenhout gebint
een heksenpot tussen de stenen.
De puurheid laat me wenen;
een schoonheid, die men niet verzint.

Stevig glazuur, beschermend zout
ademen een lucht van heksendampen. 
Angst en leed verkrampen.
Veiligheid, vertrouwd.

In de kan een leegte die ik niet ken.
Johan Freiher wie was jij, 
wat vertelt je wapen mij?
Zeg me wie ik ben.

Ik graaf verder in mijn brein
ik zoek een woord met een gezicht;
in-zicht in waar de geschiedenis ligt
geeft uitzicht op mijn ‘zijn’.

‘De Heksenpot’ van Genhout
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Identificatie            

Bandkeramische cultuur (*)

Toen de jagers langzaamaan boeren wer-
den veranderden de leefgemeenschappen.
Dat gebeurde zo’n 7000 tot 5000 jaar 
geleden. De jagers kwamen van verre en
vonden in de lage landen een nieuwe
vorm van bestaan. Ze leerden dat ze niet
achter hun voedsel aan hoefden te 
rennen, maar dat ze het ook zelf konden
verbouwen. Zo leerden ze dat ze dieren
ook konden domesticeren door een hek
om hen heen te zetten. Een simpele 
gedachtegang voor ons moderne 
mensen, maar voor hen een hele nieuwe
levenservaring. En bedenk dat die 
ervaring ook nieuwe kennis met zich
meebracht, tenten en hutten bijvoorbeeld
werden standvastige woningen. 
En meerdere woningen vormden kleine
dorpjes. Die dorpjes kenden hun eigen
wetten en regels, soms verschillend van
andere die amper enkele kilometers ver-
derop lagen. 
En zo vormde zich in ieder dorpje een
eigen identiteit. 
We kennen deze tijd nu als de band-
keramische cultuur en in Beek zijn er di-
verse voorbeelden van terug te vinden.

Maxima

‘Dé Nederlander bestaat niet!’ Dat zei 
koningin Maxima (toen nog prinses) ooit
tijdens een spreekbeurt ergens in den
lande. 
Het gevolg was dat ze een bak tegen-
werpingen over zich heen kreeg van 
mensen die meenden dat ze hier een
streep te ver ging. Zij voelden zich wel
degelijk Nederlander en begrepen niet
wat Maxima met haar quote eigenlijk 
bedoelde te zeggen. En in die zin: 
“Dé Beekenaar bestaat niet!”.

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

Maarten van Rossem

De gemeente Beek bestaat uit diverse 
kernen die ooit zijn gefuseerd. In die zin is
er natuurlijk ook hier sprake van meerdere
identiteiten. In het boek “van Rossem
houdt je scherp” van Maarten van Rossem
(bekend van televisieprogramma’s als Hier
zijn de van Rossems en als jurylid in De
slimste mens) schrijft hij het volgende als
het gaat om cultuur en identiteit: 
‘Het zijn virtuele constructies, ideologische
luchtkastelen die bijzonder eigentijds zijn’
en ‘De eindeloze, vaak vruchteloze discus-
sie over identiteit heeft weer geleid tot 
diverse andere identiteiten. Dat heeft tot
resultaat gehad dat er nu alom sprake is
van identiteitspolitiek; allerlei groepen 
hebben zich een identiteit aangemeten en
trekken daarmee ten strijde.’ En als laatste
de volgende zinssnede: ‘Zo leidt de 
identiteit van de ene groep onvermijdelijk
tot de identiteit van een andere groep en
vervolgens kan heerlijk en langdurig ruzie-
gemaakt worden, want identiteitsconflicten
leiden tot loopgravenoorlogen. Je identiteit,
dat ben je immers zelf.’ (**)

Appiah en Fukuyama

De Ghanees-Amerikaanse filosoof Kwame
Anthony Appiah zegt dat identiteitsfactoren
even vaag als ondefinieerbaar zijn. 
Kijk bijvoorbeeld naar het geloof, het 
christenzijn is nauwelijks te omschrijven.
Tevens zijn er binnen het christendom tal
van vertakkingen die ooit ergens in de 
geschiedenis zijn ontstaan, waar gemeen-
schappen vreemden voor elkaar zijn. En
hoeveel oorlogen zijn er niet uitgevochten
en worden er nog uitgevochten in naam
van de Heer? De behoefte aan identiteit
komt voort uit onzekerheid, erkenning en
respect, welke juist de onzekeren en de
verliezers nastreven (Francis Fukuyama).
Voeg daar items als trots en patriottisme
aan toe. 

Identiteit

Identiteit is iets als los zand dat soms aan-
een klontert tot een eenheid. In tijden van
crisis zie je dat verschillen in identiteit ook
kunnen verbinden (als er bijvoorbeeld
Olympische Spelen zijn staan we als één
achter onze Nederlandse schaatsers) om als
het beter gaat weer te verzanden in tegen-
overstellingen. Dat kun je soms merken in

verkiezingstijd. 
In die zin kun je Beek nog steeds zien als
een samenvoegsel van kernen. Dat ervaar
je als van de ene plek naar de andere moet
en ervaart dat er tussen de diverse kernen
nog steeds sprake is van landbouwgebied.
Met andere woorden, Beek is geen een
aaneengesloten agglomeratie. Een en 
ander mooi voorbeeld zijn bijvoorbeeld de
carnavalsverenigingen die iedere kern nog
heeft met haar eigen prins en gebruiken.
Dus nog steeds, dé Beekenaar bestaat niet.

Eenheid in verscheidenheid

Een identiteit moet groeien. Daar gaan
jaren, zo niet generaties overheen. Er is
veel dat Beekenaren verbindt. Er worden
meer dan genoeg (gezamenlijke) activitei-
ten georganiseerd die Beek-omvangrijk zijn.
En is het niet zo dat het bestuurlijk op
orde is en dat iedere kern zich in dat be-
stuur gehoord en vertegenwoordigd voelt?
Daar beginnen de eerste tekenen van een
gezamenlijke identiteit. Trots kan men
zeker op ons dorp zijn. En daar mag zeker
patriottisme bij komen kijken, mits het niet
gestoeld is op onzekerheid. In Beek 
erkennen en respecteren we elkaar en 
daarom maakt het niet uit van welke kern
je afkomstig bent. Persoonlijk heb ik nooit
gemerkt dat een inwoner van Beek zich 
verheven voelt ten opzichte van een 
inwoner uit Spaubeek of Geverik of vice
versa. Dat zie je niet overal (zie de concur-
rentie tussen Amsterdam en Rotterdam,
Arnhem en Nijmegen, Maastricht en
Kerkrade). We kennen die rivaliteit 
(gelukkig) niet. Wellicht onderscheidt de
Beekenaar zich in dat opzicht wel van een
ander. In die zin hebben we wel een 
gezamenlijke identiteit. 

Oeps,… 
dé Beekenaar bestaat dus wel degelijk! 

(*) wandel de Bandkeramiek-route:
https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-
zuid-limburg/routes-in-zuid-
limburg/detail/bandkeramiek-bk7-
beek/98872/ 

(**) Maarten van Rossem, VAN ROSSEM
houdt je scherp, 2020

Roland Willems
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Er was een aantal jaren geleden een groep jonge mannen
die met elkaar plezier wilden maken. Op welke wijze? 
Ze begonnen met zingen.

Het koor bestaat nog
steeds en is aan 
vernieuwing toe. Zijn er
mannen die de uitda-
ging willen aangaan en
de toekomst van dit
koor mede willen bepa-
len?
Sluit je dan bij ons aan. 
O ja, dit koor is
Mannenkoor Beeker
Liedertafel.

Eerst een snuffelstage,
kom als gastzanger meedoen aan twee projecten dit jaar.
Beiden staan in het teken van vernieuwing van ons reper-
toire en hebben als thema Modern – Klassiek.
Meer informatie is aan te vragen via 
secretariaat@beekerliedertafel.nl

Voor diegenen die nog even de kat uit de boom willen kijken:
Elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.30 uur repeteert het koor
in de muziekschool van Beek, Dr. Stassenstraat 88. 
Kom gerust naar het koor luisteren. 

Mannen, durft u deze
uitdaging aan te gaan?‘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

2452 KEER 
DANKJEWEL BAEK!

WIJ ZIJN ENORM DANKBAAR OM 
DE KOMENDE 4 JAAR ALS GROOTSTE 

PARTIJ TE KNOKKEN  #VEURBAEK
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Eetwinkel Het Cabrys is sinds 2020 in
actie voor KiKa. Eigenaar Pascal Vossen
verkoopt niet alleen goed gevulde kin-
derboxen voor dit goede doel, maar is
ook gestart met het inzamelen van
statiegeldflessen.  
Pascal en mede kinderbox initiatiefnemer
Patrick van den Aker, zijn een samenwer-
king aangegaan met de Beekse KiKa ma-
rathonloper Marcel Meeling, om zo ook
zijn actie voor KiKa te ondersteunen.
De flessenactie lijkt een enorm succes
te worden.  
De beide KiKa lopers ontvingen van
Pascal een cheque met de opbrengst
van de afgelopen maanden. De actie
heeft al het fantastisch bedrag opgele-
verd van 835 euro! 
“Een hele mooie bijdrage in de strijd
tegen kinderkanker”, aldus Patrick van
den Aker, die dan ook Pascal en alle
klanten van harte wil bedanken.  
Naast de door Eetwinkel Cabrys ver-
kochte flessen, kunnen ook andere
statiegeldflessen ingeleverd worden. De
strijd tegen kinderkanker wordt gewon-
nen door deze met zijn allen aan te gaan! 

Met meerdere boekenwurmen in
de familie stapelen de gelezen
boeken zich op.

Met een zoon die een boek per avond
uitleest en een grotere boekenkast heeft
dan menig huishouden.
Met een dochter die van elk boek ra-
zendsnel de plaatjes bekijkt en nu ook
begint met lezen.
Allemaal zijn we enthousiast over lezen
en willen we dit graag doorgeven.
Boeken zijn er immers om gelezen te
worden en boeken die we zelf heel leuk
vinden zijn geweldig om door te geven.

Vanuit daar werd het idee om een
minibieb te starten geboren.

Lezen voor jong en oud, lekker neuzen
tussen de boeken, elke dag even kijken
of er weer boeken zijn uitgeleend en of
nog nieuwe boeken bij zijn gekomen. 
En natuurlijk de leukste boeken snel
mee naar binnen om als 1e te lezen.

Kom dus gezellig langs op
Haardboomstraat 19 (bovenaan de
oprit naast de voordeur) om een
boek mee te nemen, te lenen, te
ruilen of te doneren.

Regelmatig zullen er tevens 
kleine presentjes in de Minibieb
aanwezig zijn, deze mogen uiter-
aard ook meegenomen worden.

De boekenkast is 24 uur per dag vrij 
toegankelijk voor iedereen.

21

Donderdag 12 mei 2022
Aanvang 20.00 uur BMV Spaubeek

Op donderdag 12 mei organiseert
ZijActief Spaubeek een muzikale avond
met medewerking van het Zangduo 
Op Ös! als de ABBA girls en DJ Maurice.

Het Zangduo Op Ös! bestaat uit de 
zangeressen Marie-José Soons en Brigitte Klinkers. Het duo is sinds 2010 zeer 
actief in de Vastelaoveswereld en zijn in het LVK-wereldje geen onbekende meer.
Daarbij hebben ze menig liedjeswedstrijd gewonnen met hun eigen liedjes 
gecomponeerd door Huub Lemmens en teksten van Herman Geenen en 
Lilian van Eijs of covers van nummers als ‘Tornero’ en ‘Does your mother know’.
Hun optredens kenmerken zich als zeer dynamisch en hun enthousiasme is 
aanstekelijk.  Door hun spontaniteit en interactie met het publiek weten de 
charmante dames van elk optreden een feest te maken.

Door hun jarenlange ervaring zijn zij niet alleen thuis in het Limburgstalige 
repertoire, maar beschikken ook over een volledig Duits èn Engelstalig repertoire
waaronder hun specialiteit ABBA! 

Op 12 mei komen beide dames naar Spaubeek als de ABBA girls en kunnen we
genieten van hun ABBA-repertoire.
Voor iedereen een feest van herkenning en wat is het heerlijk om mee te zingen 
èn te dansen op hits als Waterloo, Dancing Queen, Voulez-Vous, Mamma Mia én
natuurlijk de muziek van DJ Maurice. 

De avond is zowel toegankelijk voor leden 
(gratis) als voor niet-leden (€ 5 entree)

Aanmelden is wel verplicht en kan tot uiterlijk
10 mei bij: karinvanwesterhoven@gmail.com 
of 046-4433847

Minibieb Nirbik In actie voor Kika

Muzikale avond  
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Vier Beekse mijnwerkers in de dodencel
Aanleiding

Toen het Duitse leger in 1943 nederla-
gen leed aan o.a. het Oostfront, werd de
oorlogsindustrie opgevoerd en daarmee
ook de druk op de bevolking in de be-
zette gebieden.  
De Limburgse mijnwerkers werden ver-
plicht tot extra zondagen werken en ver-
lengde zaterdagdiensten. Ook elders in
Nederland werd de druk opgevoerd en
op 29 april kondigde het Duitse gezag
aan dat alle 300.000 oud krijgsgevange-
nen uit het voormalige Nederlandse
leger zich dienden te melden voor de
“arbeidseinsats” in Duitsland.
Dat was de directe aanleiding tot uitge-
breide stakingen in Twente, Friesland en
ook op de Limburgse kolenmijnen. Op
30 april ging ook de Staatsmijn Maurits,
waar mijn vader Winus Meijers als 20 ja-
rige mijnwerker ondergronds werkte,
plat. In een poging de stakingen te bre-
ken werden in de regio Hoensbroek/
Heerlen 7 willekeurige stakers, waaron-
der 3 mijnwerkers geëxecuteerd. Op
maandag 3 mei deed het Duitse gezag
de dringende oproep het werk te hervat-
ten onder dreiging van de doodstraf en
werd een lijst met stakers opgesteld. 

Opgepakt!

Ook Winus (Goswijn) Meijers stond,
samen met de Beekse mijnwerkers
Chris Pepels, Harie Lemmens en Fons
Kusters en ca. 30 andere Limburgse
mijnwerkers op die lijst. Op 3 mei be-
gonnen de Duitsers met de willekeurige
razzia’s onder de stakers. Winus, zijn
broer Harie en vader Philip zagen rond
18.00 uur een overvalwagen de Carmel-
straat binnenrijden en stoppen voor hun
huis op nummer 5. Vlug rende hij met
zijn broer naar de boomgaard van de

achterburen waar ze zich verstopten.
Vader Philip was niet zo vlug omdat hij
eerst de illegale radio nog wilde opber-
gen. Hij werd in plaats van zoon Winus,
meegenomen naar het politiebureau van
de Staatspolitie aan de Mauritslaan (vml
Marechaussee kazerne.) Tegen 19.30
uur kwam Philip thuis met het bericht
van de veldwachter dat Winus zich di-
rect moest melden anders zou hij wor-
den neergeschoten. Hij moest boter-
hammen meebrengen, dan werden de
arrestanten naar de mijn gebracht.  Toen
Winus bij de kazerne aankwam werd hij
samen met de andere arrestanten in de
overvalwagens gezet. Niet naar de mijn
maar naar de “sicherheidsdienst” in het
Witte Huis aan de Prins Bisschopssingel
in Maastricht. 

De Rechtszaak

Rond half 4 in de ochtend van 4 mei
werden de gevangenen naar een soort
van toneelzaal vervoerd. Op de bühne
zaten de SS-ers. Enkelen sliepen met
hun hoofd op de tafel.
Een groep van 6 mijnwerkers werd naar
voren geroepen. Gevraagd werd of je
had gestaakt, waarom je had gestaakt
en wie de aanstichters waren. Ja, je had
gestaakt omdat iedereen staakte en er
waren geen aanstichters. Vijf mijnwer-
kers werden veroordeeld tot de dood-
straf en een werd “wegens gebrek aan
bewijs” vrijgesproken. Daarna werden
de namen van  de 2de groep van 6 afge-
roepen. Ook hier weer 5 ter dood ver-
oordeelden en 1 wegens gebrek aan be-
wijs vrijgesproken. De 10 willekeurige ter
dood veroordeelden, waaronder de 4
Beekse mijnwerkers, werden afgevoerd
naar een klooster aan de Tongersestraat
en individueel opgesloten. 
Op de mijn was de staking gebroken,

iedereen ging snel aan het werk, uit
angst en in de hoop dat hun veroordeel-
de kameraden mogelijk toch minder
sterk gestraft zouden worden. 
Uiteindelijk zaten de Beekse mijnwer-
kers 16 dagen in de dodencel. Rond 21
mei werden ze in overvalwagens ge-
stopt met zwaar bewapende SS-ers.
Tussen Sittard en Echt werd gestopt en
moesten ze een dennenbos inlopen.
Winus dacht nu krijgen we een nekschot
maar nee, ze mochten “wassern”.

Kamp Vught

Kamp Vught bleek de plaats van be-
stemming. De stakers werden ingedeeld

22

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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bij de “roodpunten”  en kregen een rode
stoffen driehoek die ze op de linker
borst moesten naaien. Er was een sys-
teem van gekleurde driehoeken: geel
voor Joden, zwart voor zwarthandela-
ren, groen voor Duitse misdadigers, roze
voor homoseksuelen en rood voor poli-
tieke gevangenen. Omdat de mijnwer-
kers als vluchtgevaarlijk werden be-
schouwd mochten ze niet zonder
begeleiding naar buiten. Wie zich buiten
de barak waagde zou direct worden
neergeschoten. 

Winus vertelt over kamp Vught

“In het begin mochten we niets doen
maar uiteindelijk werden we ingezet om
bomen en stronken te rooien. De voe-
ding was, vooral bij deze zware arbeid,

ondermaats. Zondag was de vervelend-
ste dag. Dan moesten we stenen klin-
kers van buiten het kamp naar binnen
dragen, met militaire precisie in een rij
en om de 25 meter bewapende SS-er
met honden.” 

Na 3 maanden kregen de 10 ter dood
veroordeelden te horen dat de dood-
straf was omgezet in 15 jaar tuchthuis.
Dat was toch een hele opluchting! 
Al met al bleven Winus en zijn Beekse
kameraden een jaar in kamp Vught en
daarna volgde nog meer ellende van
zware dwangarbeid, mishandeling en
ondervoeding.
Op 24 mei 1944 werd een transport sa-
mengesteld en gingen de Beekse mijn-
werkers in veewagons naar Kamp
Dachau bij Munchen. Winus Meijers

werd vervolgens verschillende
keren overgeplaatst naar o.a.
Markirch, Saint Marie aux Mines
in de Elzas en naar Stephans-
kirchen bij Rosenheim. 
Rond 10 maart 1945 werd het
kamp Stephanskirchen haastig
ontruimd en vertrokken de ge-
vangenen in een “Todes-
march” richting Oostenrijk. 
Op een onbewaakt moment
wist Winus samen met een an-
dere gevangene te vluchten.
Enkele dagen trokken ze ’s
nachts richting de lichtflitsen
en ontploffingen waar ze het
front vermoeden. Daar kwa-
men ze uiteindelijk bij een
Amerikaanse legereenheid te-
recht. 

Omdat vrij reizen door Duits-
land niet was toegestaan wer-
den ze uiteindelijk vervoerd
naar het toen bevrijde kamp
Dachau waar Winus zijn Beek-
se kameraden terugzag. 
Het heeft nog tot begin juni

1945 geduurd voordat de mijnwerkers
weer terug waren in Beek.

Het herdenkingsbord werd na de oorlog 
uitgereikt aan de gevangen mijnwerkers
door het mijnbedrijf als eerbetoon en 
hing bij mijn ouders in de woonkamer.

Geïnteresseerd in het hele verhaal?
Stuur dan even een mail naar 
harriemeijers@gmail.com
Harrie Meijers, Neerbeek.

Bronvermelding:
* De (spaarzame)  verhalen die mijn vader

Winus Meijers aan zijn kinderen vertelde.
* Limburgs Dagblad artikel  “Uit het Zuiden

geen nieuws” door Jan van Lieshout
Jaargang 59, nrs. 96  en 97.

* Het boek “overleven in Dachau” van Leo van
der Tas die  samen met mijn vader Winus
aankwam in Vught en toevallig steeds in 
dezelfde transporten werd ingedeeld naar
Dachau, Allach, Markirch en
Stephanskirchen. Samen met Winus 
ontvluchtte hij tijdens de Todesmarch en
trokken ze samen op.

“Het gesproken verhaal op 
www.beeksverleden.nl 
onder “vier mijnwerkers in een dodencel”

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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Ze hingen in elk geval ook bij Evelyne, of
Eef, zoals ze zelf zegt. Totdat Eef, toen
een echte puber, besloot dat Wham en
Madonna lang genoeg hadden gehan-
gen. Ze wilde iets anders. 
Ze wilde een originele Eef kamer. Nu had
ze het geluk dat haar ouders haar de
vrije hand gaven en Eefs creatieve brein
begon te werken. Binnen no-time werd
haar slaapkamer omgetoverd tot iets
unieks. Vanaf dat moment had Eef de
smaak te pakken. Nooit meer een saaie
witte muur of de standaard meubels die
men werd geacht te kopen. 

De hobby wordt een passie

Die kans kreeg ze toen ze haar eerste
huis kocht. Ze kon helemaal los gaan en
dat deed ze dan ook. Bij elke lik verf en
elk uitgezocht meubelstuk werd ze
steeds enthousiaster. Er was zoveel te
ontdekken dat ze een dagtaak had aan
schuiven, veranderen, likjes verf hier en
daar. Het was meer dan een uit de hand
gelopen hobby. Het was een passie
geworden.

Als je het geluk hebt
om zo creatief te zijn
en dan ook nog een
partner vindt die han-
dig is en helemaal
met jou meedenkt,
ben je een zondags-
kind. Dat geluk had
Eef. Ze vond een man
die zich helemaal in
haar passie kon ver-
liezen en haar ideeën
ten uitvoer bracht.
Uiteraard bleef dat
niet onopgemerkt bij
familie en vrienden. 
Al snel werd Eef om
raad gevraagd. 

Ik wil een andere kleur op de muur, maar
ik weet niet welke. Wat past het beste bij
deze bank? Zou ik met mijn meubels
kunnen schuiven? Etc.

Eef stond de vragers met raad en daad
bij en ze kreeg steeds meer plezier in het
adviseren. Ze startte een Instagram ac-
count onder de naam @vleugje_eef waar
ze foto’s plaatste van haar eigen interi-
eur om anderen te inspireren. Super leuk
om te doen, maar het was nog altijd een
gepassioneerde hobby. Dat veranderde
toen een vriendin haar vroeg om eens
een kijkje te komen nemen in de kantine
van het bedrijf waar ze werkte, E-llis
Supply Chain Solutions, gelegen op het
industriepark bij Vliegveld Beek. 
Door de coronaperikelen was de kantine
vaak in gebruik als vergaderruimte, eet-
gelegenheid, rustplaats, maar de inrich-
ting zorgde niet echt voor sfeer.
Eef zei ja! Vol vertrouwen, maar toch
wel zenuwachtig, heeft ze de opdracht
aangenomen en het resultaat zorgde
voor vele complimenten en nog meer
opdrachten. Dat was de ommekeer in
haar leven.

Vleugje Eef wordt geboren

Na lang denken was de kogel door de
kerk. Eef realiseerde zich dat haar pas-
sie alleen maar groter werd en uiteinde-
lijk besloot ze om van haar passie haar
beroep te maken. Een grote stap, maar
onvermijdelijk. 
Ze stond 100% achter haar keuze, maar
als je een bedrijf begint, moet je wel een
pakkende naam hebben. En dat was al
zoiets. Een “bedrijfsnaam” gaat dan ook
niet over een nacht ijs. 
Maar Eef was niet voor één gat te van-
gen. Ze ging bij zichzelf te rade: “Heb ik
een bepaalde stijl?” Het antwoord was
nee! 

Een Vleugje Eef

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    

Wham en Madonna

Als je geboren bent in de jaren zeventig,
ben je waarschijnlijk van de Wham en
Madonna generatie. En de kans dat hun
posters aan jouw slaapkamermuren hin-
gen is dan ook groot. 
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Daar was ook de naam van het Insta-
gram account op gebaseerd.
Interieuradvies geven voor anderen gaat
ook om dát te doen wat de wensen van
die anderen zijn qua interieur. Het draait
niet om Eef ... het draait om de klant.
Ze had geen bepaalde stijl. Ze bekeek
alles vanuit een creatief oogpunt. Ze
vulde aan met een zweempje, een
sprankje, een tikje … een vleugje van
haar zelf. 

Een vleugje van Eef!

Ik heb het voorrecht gehad om met Eef
een gesprek te voeren in haar woonka-
mer. Voordat ik aan vragen toekwam,
heb ik eerst aandachtig rondgekeken en
ik was blij verrast. Allerlei stijlen zag ik

staan. Van modern tot retro en die com-
binaties waren voor elkaar gemaakt. Een
oude verweerde werkbank stond lijn-
recht tegenover een super moderne
keuken. En het klopte allemaal.
Eef vertelde me dat kleine subtiele ver-
anderingen vaak een grote impact heb-
ben. Ze stuurt haar klanten dan ook wel
eens linkjes van winkels, bedrijven,
kringlopen, marktplaats etc. om daar
eens een kijkje te nemen. Een nieuw in-
terieur hoeft geen kapitalen te kosten.
Maar ze “shopt” ook voor design als
klanten dat willen. Het volledig ont-
zorgen van een opdracht, denk aan ‘VT
wonen weer verliefd op je huis’, maar
dan wel rekening houdend met de wen-
sen van de klant, kan natuurlijk ook.
Met Eef kun je alle kanten op. 

Bent u nieuwsgierig geworden? 

Is de kantine van uw bedrijf ook toe aan
een make-over? Die witte muur mag wel
eens een kleurtje krijgen, maar welke?
Wil je samen gaan shoppen voor acces-
soires met een styliste omdat het alleen
gewoon niet lukt? Past dat antieke kast-
je van oma eigenlijk wel bij die moderne
inrichting? 

Dan kunt u wel een 
Vleugje Eef gebruiken. 

U kunt u haar mailen op 
vleugje.eef@gmail.com, 
bellen op 06-33474247 of via
www.vleugjeeef.com bereiken.

Christy 

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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SPAUBEEK – SPAUBEEK EN NOG EENS SPAUBEEK.
‘Tussen het Vrouwenbosch, het Spaubekerbos en het Stammenderbos
ligt het plaatsje Spaubeek (gemeente Beek) verscholen in het dal van
de Geleenbeek.

Een monografie is een beschrijving van
één plaats, in dit geval de voormalige
gemeente Spaubeek (1833-1982).
Het omvat o.a. de geologie, de geomor-
fologie, geografie, bodemkunde, hydro-

logie, ecologie, historie, cultuurhistorie
en archeologie. 
Deze achtergronden heeft de auteur
(Spaubeek, 1966-*) in de loop der jaren
verzameld en uitgebreid tot een boek

van meer dan 300 pagina’s.

De auteur behandelt uiteenlopen-
de onderwerpen uit verschillende
vakdisciplines, zoals, de schuur-
kerk en de schuilkerk, en het ver-
schil daartussen, de geologie en
de historie van Spaubeek. Verder
nog de bezienswaardigheden,
het openluchttheater, de kaart
van Rombaut en de perikelen die
hierbij horen, de heerdgang en
de ontginningsgeschiedenis, de
veldnamen en de kerken, kaste-
len en molens van Spaubeek. En
als laatste de sagen en legenden
die zich in en rond Spaubeek af-
spelen, zoals de bokkenrijders en
Vaar-Köbke.

De auteur heeft fysische geo-
grafie gestudeerd aan de Uni-
versiteit van Utrecht en neemt
jullie mee langs een virtuele reis
door alle cultuurhistorische
aspecten van Spaubeek. 
Hij geeft alleen snapshots, inkijk-
jes van diverse tijdperken waarin

Ruud Offermans: Monografie van Spaubeek

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

het landschap in Spaubeek is ontstaan.
Het zijn niet meer dan losse stukjes die
allen één geheel vormen van het huidige
landschap. Opgebouwd door vele gene-
raties Spaubekenaren die allemaal hun
hand hebben gezet tot de totstand-
koming van zoals het landschap er nu bij
ligt.

Dit standaardwerk van 
drs. Ruud Offermans is hardcover 
uitgevoerd met zo’n 140 kleuren 
illustraties op semi-glans papier en voor
€ 25,- te verkrijgen via: 046-4580100,
r.offermans@planet.nl of via de 
webshops. 

Veel leesplezier!

Veel mensen zijn in onze tijd opnieuw op zoek naar de betekenis
van het christelijk geloof. Ze ervaren dat er toch 'meer' moet zijn.
De Alpha-cursus wil in een open en gastvrije sfeer de mogelijk-
heid bieden om meer over het christelijk geloof aan de weet te
komen.

In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de
deelnemers (opnieuw) wat het christelijk geloof inhoudt. Elke
avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op
een ontspannen manier goed te leren kennen. 
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, in-
spirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp
centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine
gespreksgroepen.

Meer dan 29 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In
Nederland waren dat er ruim 250.000. Alpha wordt gegeven in
kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in
gevangenissen. Alpha is gratis, leerzaam en ook gewoon leuk! De
cursus is interkerkelijk en wordt door mensen uit verschillende
kerken georganiseerd. De cursus veronderstelt geen voorkennis.

In mei 2022 start op de maandagavonden in het
Maasland Centrum van Elsloo weer een Alpha. 
De eerste avond is op maandagavond 9 mei 2022.

Nieuwsgierig? Info en data vind je op 
www.beek-leeft.nl/alphacursus.php waar je je ook 
eventueel kunt aanmelden. 
Wil je eerst meer weten, bel ons gerust (06-40466498) 
of kijk eens op de website.

Alpha-cursus 046 van start in Elsloo
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Allewielekes Carnaval 2022in beeld
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1. Klaagmuur / 9de 
2. Het Vrijheidsbeeld / 5de 
3. Tot 1993 was dit Leningrad / 9de 
4. Hoofdstad van Nieuw Zeeland / 7de 
5. Prater Park / 4de 
6. “Sur le pont d’…….. / 5de 

7. Geboortestad van Sean Connery / 9de 
8. Poort van Engeland en de krijtrotsen /

2de  
9. Christusbeeld en Copacabana / 12de 
10. Stonehenge / 7de 

11. Kanalen en gondeliers / 6de 
12. Watersnoodmuseum / 9de  

13. 1999, het eerste Big Brotherhuis / 6de 
14. Venetië van Nederland / 2de 
15. The White House / 10de 
16. Alhambra / 6de 
17. Kröller-Müller Museum / 4de 
18. Hoofdstad van Hawaii / 7de 
19. De stad van “de muur” / 5de 
20. Harpa, het concert- en 

congrescentrum / 9de

21. Beeldentuin Vigelandpark / 4de 
22. Nederlands blauwe aardewerk / 4de

23. De luchthaven heet Barajas / 6de 
24. Trevi fontein / 4de 

25. Golden Gate Bridge / 4de 
26. Standbeeld Zefke Mols / 2de 
27. The Freedom Trail / 6de  
28. De Taj Mahal / 4de 
29. Dineren met Fado in Alfama / 8ste 
30. Sagrada Familia / 4de  
31. Abdij Saint-Victor / 6de 
32. Manneke Pis / 6de 
33. Reeperbahn/rosse buurt / 6de 
34. Burj Khalifa / 5de 
35. Geboorteplaats van Shakespeare /

13de  
36. Het terrein van Al Capone / 6de 

37. De 520 meter lange Karelsbrug / 2de 
38. Jaarlijkse stierenrennen / 6de  
39. Big Ben / 6de 
40. Sint-Pietersplein en de Paus / 12de 

41. Botanische tuinen Gardens By the Bay
/ 2de 

42. De moord op John F. Kennedy / 6de

43. Het 'Havana van Europa'/ 5de  
44. Hagia Sofia / 7de  
45. Ha’penny Bridge over the Liffey river /

2de 

46. Hoofdstad van Friesland / 5de 
47. Van Gogh schilderde hier het Gele

Huis / 4de 
48. De Petronas Twin Towers / 6de  

49. Het Anne Frank Huis / 9de 
50. Cementerio de la Recoleta / 5de  
51. Jazz, Mardi Gras en de Cajun / 4de  
52. Het Evoluon / 2de 

53. Piramide van Cheops / 3de 
54. Eiffeltoren / 4de 
55. Het Parthenon / 5de

56. Old Colony House / 3de 
57. The Strip en de Fonteinen van

Bellagio / 7de 
58. Kleine zeemeermin / 10de 
59. Bonnefantenmuseum / 5de 

60. Penny Lane en the Beatles / 2de 
61. Paleis Kungliga Slottet / 5de 

62. De vier stadsmuzikanten / 4de 
63. Wolkenkrabber The Elephant Tower /

6de 
64. Standbeeld van de Kleppermen / 3de 
65. Badplaats en Formule 1-racecircuit /

9de

66. De Domtoren / 4de 
67. Het huis Grimaldi / 5de 
68. De lotus tempel / 7de 
69. The Space Needle / 5de 

70. Robbeneiland en de Tafelberg / 6de 
71. Scheve toren / 4de 
72. De stad van Hollywood / 5de 
73. Rode Plein / 4de 
74. Efteling / 10de 
75. El Capitolio / 5de 

TUSSENDOORTJE
Oplossing maart:

Ik haat spelfouten. Je verwisselt twee letters en je hele bericht is geürineerd.

Wij feliciteren Mien Gorissen-Greven.
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: Stedentripjes. Welke stad zoeken we?

37 38 39 40 49 50 51 52 56 57 58 59

62 63 64 65 66 67 68 69

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

41 42 43 44 45 46 47 48 53 54 55

60 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 21 22 23 2413 14 15 16 17 18 19 20

70 71 72 73 74 75
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

April 1992, 18e jaargang nr. 4

... Verenigingsnieuws is altijd welkom. Zeker als het een 
uitzonderlijke viering is. Grootkoppig staat in deze editie
vermeld: “De Fanfare St. Antonius uit Genhout viert haar
75 jarig jubileum. Een mijlpaal om even bij stil te staan.”
Naast een foto van de fanfare uit de beginjaren staan een
hele rij jubilarissen. Ik wil u de namen niet onthouden als
eer aan hun muzikale inbreng. 
Aantal jaren lid: 
Jacq. Bruls,70 en erelid;
Harie Gorissen 60; Jan
Nijsten 40; Houb Gelissen
40; Hub Sproncken 25; Har
Gorissen 25; Hub Klinkers
25; Pierre Vroomen 25;
Miriam Vroemen 15; en
Math Lenssen 50 jaar 
muzikant. Een erelijst om
trots op te zijn. 
Uitvoerig is de levensloop
van de 75 jarige koninklijke
Fanfare St. Antonius op de
voorpagina geschetst. 
4 dagen feest voor de hele
gemeenschap staat op het
programma.

… De 25 jarige muziekschool hoopt in september een 
uitvoerige expositie te houden en doet een oproep om
oude foto’s ter beschikking te stellen. Het comité wil het
historisch overzicht zo compleet mogelijk maken.

… Voortgang Peter Treckpoelfeesten Beek, 4 t/m 13 septem-
ber 1992. Nog 4 maanden voor het grandioze spektakel.
De spanning begint langzaam toe te nemen.
- Ingewijden zijn nog steeds bezig meer informatie te 

achterhalen van Peter Treckpoel. 
- De gemeente heeft een bijdrage geleverd voor de 

vervaardiging van een blijvende herinnering. 
Dat zal een beeld worden waarvan het ontwerp reeds
door kunstenaar pater Math. Van Kampen is aangeleverd.

- Ook zal de KRO-TV op 6 september opnamen maken
van de historische stoet. 

- Het geweldige spektakel van klank- en lichtspel kan nog
enkele acteurs gebruiken. Meld u aan bij de assistent 
regisseurs Wiel Heijnen en Paul Janssen. 

- Er is nog veel werk aan het geveldecor. Centrum Beek
zal veranderen in een middeleeuwse veste.
Decorhulp naar Pierre Smeets. 

- Vele dames zijn doende om de 700 historische
kostuums te vervaardigen. Het Walram college
heeft 15 zeer rijke kostuums overgedragen. 
Dit was een afstudeeropdracht.  Merk dat alles op
volle toeren draait.

… Vanwege zijn verdienstelijk werk gedurende reeds
15 jaar, heeft onze redactionele medewerker, 
Theo van Winkel, de prestigieuze Becha Prijs in
ontvangst mogen nemen. Hij werd uitgereikt in het
heemkundemuseum door de heren Jacques
Aussems en Paul Mennens. Door intensief 
speurwerk in archieven en bij deskundige eigen
zeglieden, legde hij vele waardevolle gebouwen 

en landschappen in tekeningen vast en verstrekte daarbij
waardevolle beschrijvingen.

… Ook in deze editie heeft hij een mooi item uitgekozen om
er vragend in te duiken. “De gevelstenen vertellen hun 
verhaal”. Uitvoerig gaat hij in op de eerste gevelsteen in
Beek aan de Burg. Janssenstraat nl. van het eerdere
Palladium of Globe. Ook geeft hij uitleg over de steen van
het oprichtingsjaar van juwelier horlogerie Molin.
Aan het einde van zijn verhaal plaatst Theo van Winkel nog
een naschrift. “De eigenaar van Globe heeft plannen binnen
afzienbare tijd zijn uitgaanscentrum te verplaatsen naar
een lokatie die wat meer buiten een woonkern gelegen is in
Beek. Dit werd bij het ter perse gaan pas bekend.”

… Een uitgebreid feestprogramma ter ere van Koninginnedag
wordt ons voorgeschoteld van alle woonkernen van Beek.
Er is op donderdag 30 april genoeg te beleven.

… Een uitgebreide terugblik op het jubileum van de 40 jarige
EHBO in Spaubeek. Een onmisbare schakel in onze 
samenleving. 

… Kort nieuws: Uitleg en programma van de herdenking 
oorlogsslachtoffers op 4 mei a.s. 

… Beeker Liedertafel geeft, samen met het Limburgs 
symfonieorkest, een gala concert op 20 mei a.s.

… Ook heren handbal H.C. Delmach-Caesar Beek viert een
jubileum. 25 jaar geleden gingen zij van start.

… Beek kent een rijk en historisch verenigingsleven. En er is
weer een nieuwe loot aan de boom, n.l. “Beek Voiture”.
Het enige doel dat nagestreefd wordt is het organiseren
van old timer evenementen.

… De gemeentelijke berichtgeving beslaat weer enkele 
pagina’s. 
Enkele items die de aandacht vragen: Overlast van 
hondenpoep, Verkeersexamen basisscholen, Wijkbezoeken
gemeentebestuur, Overlast glasafval, Terugblik op 
boomplantdag, Autogordels verplicht, Gegevens over 
kapvergunningen. 
En als slot nog een persbericht: Het college van 
burgemeester en wethouders met overleg met de zittende
fracties, heeft besloten om 16.500 gulden (1 gulden per 
inwoner) beschikbaar te stellen om de ergste nood van de
door de aardbeving van 13 april j.l. getroffenen te ledigen.

En daar sluiten we ons bij aan!

Japo
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Oplossing van februari:
Het naambordje “Kelmond” ontbreekt.

Correcte inzenders: 
Rezie van Geneijgen, Sjeanne Haerden, Jolande Busio, Jo Cox, Lasse Swelsen,

Mery Kengen, Jo Nijsten, Crit Meijers, Harold Penners, Dean Justice,
Jo en Elly Klinkers, Jean Kengen, Willem Berendsen, Patricia Senden, Netty van
den Molengraaf, Sandra Akkermans, Jose Janssen, Wim en Berna Kempener,
Anja Ritterbeeks, Frits Luijten (die tot grote hilariteit van de redactie ook nog

terecht een hoofd tussen het groen ontdekte), Peter Swelsen, Harrie Verboort,
Guus Eijssen, Jos Smeets en Wiel Haagmans.

Bovenstaand wederom een foto.
Wat klopt niet aan deze foto? 

Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com en we vermelden u in de volgende uitgave.
In december trekken we uit alle goede inzendingen weer een naam en de gelukkige winnaar ontvangt een leuk presentje.

De foute foto van Loe

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl
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24 april Vrijmarkt en Straatfeest Kelmond. Georg. door BV Kelmond
24 april Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout 

14.00-16.00 uur 
24 april Open dag vrij-man, yoga & adem, body & mind

11.00-15.00 uur, Grootgenhouterstraat in Beek
7 mei Vlaaien en broden bakken zoals uw grootouders dat deden.

Oude Pastorie 11.00 uur tot 14.30 uur
9 mei Start Alpha-Cursus Maasland Centrum Elsloo
14 en 15 mei Carnaval des animeaux, feestelijke happening in de 

Sint-Hubertuskerk 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

21 mei Benefietconcert voor Oekraïne  Gemengd Koor Neerbeek
m.m.v. mannenkoor "Zangvereniging Oranje" uit Schinveld en
Youri Haagmans. 20.00 uur, Gemeenschapshuis Neerbeek 
en de toegang is gratis.  

22 mei Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout 
14.00-16.00 uur 

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

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

Evenementenrooster 
2022/2023

19 juni Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout 
14.00-16.00 uur 

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

17 juli Sprookjestocht Beek
17 juli Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout 

14.00-16.00 uur 
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.

11 dec. Jaarlijkse kerstmarkt, Gemengd Koor Neerbeek,10.45-17.00 uur
in het gemeenschapshuis in Neerbeek. De toegang is gratis.

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

VV Neerbeek Bloote Weg 21, Beek.

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

‘Vandaag begint de toekomst’ is de titel van de nieuwste expositie
van het Sint-Hubertuskunstcentrum in Genhout. De verhalende ten-
toonstelling staat volledig in het teken van Montfortaanse aanwezig-
heid in onze regio. 
Tientallen foto’s, authentieke dagboekverhalen, schilderijen en impo-
sante missiebeelden vertellen op een aansprekende manier de ge-
schiedenis van de Montfortanen. 
Bent u nieuwsgierig naar het leven achter de muren van kostschool
klein seminarie in Schimmert, of wilt u meer weten over een familielid
dat bij de Montfortanen aansluiting vond, dan is de tentoonstelling van
harte aan te raden. U zult er een schets vinden van het leven van een
Montfortaan van het moment van zijn roeping tot de voltooiing van zijn
Montfortaans werk. 
Omdat de heilige Montfort ook de stichter is van de congregatie van
de Dochters der Wijsheid, wordt ook aan het werk van deze zusters
aandacht besteed. 
Deze expositie wordt geopend op zondag 24 april om 14.00 uur. 
U bent van harte welkom. 

Vandaag begint de toekomst

Het gezin Muijtjens uit Beek, dat het geld van de missiebusjes
telt voor de Montfortaanse missionarissen. 
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Opkomstcijfers in Beek
In de gemeente Beek is 56,2 procent van de kiesgerechtigden

naar de stembus gegaan. Dat is 4,5 procent minder dan in 2018,

toen ging 60,7 procent van de kiesgerechtigden naar de 

stembus. Het opkomstpercentage in Beek ligt wel ruim boven

het landelijk gemiddelde, dat deze keer met een percentage 

van 50,5 procent historisch laag is.

Aantal stemmen
In onze gemeente hebben 7497 mensen hun stem uitgebracht. 

Zij stemden als volgt: 

- BBB-NDB kreeg 1825 stemmen 

- CDA kreeg 2451 stemmen

- Progressief Beek kreeg 1716 stemmen

- VVD kreeg 519 stemmen

- SBB kreeg 296 stemmen

- Belang van Beek kreeg 646 stemmen

Zetelverdeling
Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen is de

zetelverdeling in de raad als volgt: 

- CDA 6 zetels

- BBB-NDB 4 zetels 

- Progressief Beek 4 zetels

- Belang van Beek 2 zetels

- VVD 1 zetel

- SBB 0 zetels

Dit betekent dat we afscheid nemen van de 

raadsfractie Sociaal Belang Beek en Belang van

Beek verwelkomen als nieuwkomer in onze lokale

democratie. 

Beek bedankt alle kiezers voor hun stem!
De Gemeente Beek bedankt alle kiezers voor hun stem 
op 14, 15 of 16 maart. U heeft uw nieuwe raad gekozen!
Het CDA is met 32,7 procent van de stemmen de winnaar
van de verkiezingen. BBB-NDB kreeg de steun van 
24,3 procent van de stemmers en Progressief Beek voert
met 22,8 procent van de kiezers de derde plaats aan.  
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Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222

F 046 - 43 77 757

www.gemeentebeek.nl

De publieksbalie van het gemeentehuis is alleen

op afspraak te bezoeken.

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

Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

De afspraken kunnen gepland worden op maandag t/m vrijdag

van 09.00 tot 12.30 uur én woensdagmiddag van 14.00 tot 

19.00 uur.

Afspraken kunnen gemaakt worden via www.gemeentebeek.nl

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

telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Top 10 stemmentrekkers
Deze mensen kregen het vaakst een roodgekleurd vakje

voor hun naam:

1. Ralph Diederen (CDA) kreeg 581 stemmen

2. Thijs van Es (BBB-NDB) kreeg 556 stemmen

3. Hub Schoenmakers (BBB-NDB) kreeg 394 stemmen

4. Geert Ghijsen (CDA) kreeg 356 stemmen

5. Eric Heitzer (Progressief Beek) kreeg 353 stemmen

6. Nienke Vennik (Progressief Beek) kreeg 350 stemmen

7. Danny Pirson (Progressief Beek) kreeg 320 stemmen

8. Michael Theuns (CDA) kreeg 299 stemmen

9. Rob Schwillens (CDA) kreeg 275 stemmen

10. Marcel Meurkens (BBB-NDB) kreeg 215 stemmen
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Nadat de zetels over de partijen zijn 

verdeeld, heeft het centraal stembureau de

gemeenteraadleden benoemd. Een raadslid

kan in de raad komen door middel van de

volgorde van de kandidatenlijst, maar ook

door zelf voldoende voorkeursstemmen te

krijgen.

Na de verkiezingen formeert de gemeente-

raad het college en benoemt de wethouders.

Meestal neemt de grootste politieke partij

het voortouw bij de college-onderhandelin-

gen. Door de onderhandelingen kan het col-

lege verschillende samenstellingen krijgen.

Het college en de burgemeester vormen

samen het college van burgemeester en

wethouders en is het dagelijks bestuur van 

de gemeente. De wethouders hebben ieder hun eigen

verantwoordelijkheidsgebied, dat wordt de ‘portefeuille’ genoemd.

De burgemeester wordt benoemd door de koning, op voordracht van de minister van binnenlandse zaken. Onze burgemeester

is op 14 februari jongstleden opnieuw benoemd voor een periode van zes jaar. 
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Wat is een centraal stembureau?
In elke gemeente wordt voor de gemeenteraads-

verkiezingen een hoofdstembureau ingesteld. 

Het hoofdstembureau voor de gemeenteraad-

verkiezing is meteen ook centraal stembureau. 

De burgemeester is voorzitter van het hoofdstem-

bureau (en dus ook van het centraal stembureau).

De taken van het centraal stembureau zijn:
• registratie van namen (‘aanduidingen’) van politieke partijen

• in ontvangst nemen van kandidatenlijsten

• beoordeling van de geldigheid van de kandidatenlijsten en

de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten

• nummering van de kandidatenlijsten

• vaststellen van de verkiezingsuitslag

Het centraal stembureau komt al in februari bijeen om de gemeenteraads-verkiezingen in  goede banen te leiden.

Wat gebeurt er na gemeenteraadsverkiezingen? 
Op basis van de uitslag heeft het centraal stembureau van onze gemeente de zetels over de verschillende
politieke partijen verdeeld. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente.
In Beek zijn dat er 17.
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Alle partijen werken samen om Beekse inwoners en 

ondernemers van  gratis onafhankelijk advies te voorzien.

Deze adviezen variëren van advies over energiebesparende

maatregelen tot het verduurzamen van woningen. 

Daarnaast willen de samenwerkende partijen inwoners en on-

dernemers enthousiasmeren om duurzaamheidsmaatregelen

te treffen, met als doel een energie-neutrale 

gemeente in 2030. 

Voor het openen en bemensen van de winkel wordt door de

gemeente een bedrag van ruim 18.000 euro beschikbaar 

gesteld. Daarmee zijn de kosten voor de winkel aan de Markt

gedekt. 

Beek opent energiewinkel
De Gemeente Beek opent in samenwerking met 
De Groene Economie Limburg (mkb), WoonWijzer-
Winkel Limburg (WWWL) en ZOwonen een 
energiewinkel aan de Markt in Beek. Huurders,
woningeigenaren, Vve’s en ondernemers kunnen er
terecht voor energiebesparingsadvies en subsidies.
De winkel gaat medio april open.
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Bent u ouder dan 55 jaar en schrijft u zich voor 

1 oktober 2022 in bij het CDL voor een basiscursus?

Dan vergoedt de gemeente de helft van de kosten. 

Het CDL regelt dit voor u. 

Het cursuslokaal van CDL is gevestigd aan Stegen 35

in Beek. Het CDL is te bereiken via telefoonnummer 

06 - 18643916 of via de website www.cdl-beek.nl.  

Wilt u meer informatie over het cursusaanbod? 

Bel gerust of raadpleeg de website.

Gemeente Beek betaalt de helft van de kosten van een
basiscursus bij het Computer Doe- en Leercentrum

De gemeente Beek vindt het erg belangrijk
dat ouderen digitaal vaardig zijn. Wilt u
leren hoe u gemakkelijk gebruik kunt maken
van computer, tablet of smartphone? 
Volg dan een basiscursus bij het Computer
Doe en Leercentrum (CDL).
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Bestemmingsplan

Er wordt de komende periode door de gemeente een steden-

bouwkundige visie voor het terrein uitgewerkt. Een bestem-

mingsplanprocedure volgt hierna. Voor het verder uitwerken

van de randvoorwaarden en precieze inrichting van de bouw-

plannen wordt een halfjaar uitgetrokken.

De gemeenteraad heeft al meerdere keren een zogenoemd

voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikke-

lingen te voorkomen en overlast voor omwonenden tegen te

gaan. Door nu de handen ineen te slaan en toe te werken

naar het saneren van de fabriek, het toevoegen van natuur en

het realiseren van woningbouw slaat de gemeente drie 

vliegen in één klap.

Gemeente Beek en BTE Groep tekenen intentie-
overeenkomst Betonfabriek
Gemeente Beek en BTE Groep hebben een intentieovereenkomst getekend om samen te komen tot 
sanering van de betonfabriek in Kelmond en het realiseren van woningbouw op deze locatie. In de 
overeenkomst staan afspraken over het slopen, saneren en bouwrijp opleveren van de gronden.
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De kinderraad van Beek vindt het belangrijk dat kinderen die

iets heel bijzonders doen een kinderlintje krijgen. Net als ko-

ninklijke onderscheidingen tijdens de lintjesregen voor volwas-

senen is het kinderlintje een onderscheiding voor kinderen die

zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de

Beekse gemeenschap. Wie kunnen een kinderlintje krijgen?

• Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.

• Kinderen die in de gemeente Beek wonen en 

actief zijn of iets zeer bijzonders hebben gedaan.

• Kinderen die niet in Beek wonen, maar wel in

onze gemeente actief zijn of iets zeer bijzonders

hebben gedaan.

• Kinderen die een voorbeeld zijn voor andere 

kinderen.

• Er moet een goede bedoeling achter zitten.

• Het is belangeloos.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website

van NJOYBeek.nl onder het kopje kinderlintje. 

Daar staan ook voorbeelden en er is een digitaal 

inschrijfformulier. Wij als kinderraad gaan samen

met de burgemeester beslissen welke inzendingen

een kinderlintje kunnen krijgen. 

De kinderburgemeester reikt jaarlijks samen met de kinder-

raad het kinderlintje uit op 1 juni ‘De dag van het Kind!’

PS… Bewoners, ouders, leerkrachten, trainers, verenigingen,

opa’s en oma’s van deze bijzondere kinderen houdt het 

geheim voor degene die u opgeeft tot de dag van de uitreiking!

Bewoners, ouders, leerkrachten, trainers, verenigingen, 
familie en vrienden opgelet!

De Beekse kinderraad presenteert het
kinderlintje!

Bewoners, ouders, leerkrachten, trainers, verenigingen, opa’s en oma’s van bijzondere kinderen graag
jullie aandacht voor dit bericht! 
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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 Mijnstreek 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.

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

De behandeling van de aanvragen vindt plaats na de indien-

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

aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, waardoor niet

alle aanvragers in aanmerking komen voor een mantelzorg-

waardering 2021. Wacht daarom niet te lang met het indienen

van de aanvraag. Gestreefd wordt de mantelzorgwaarderingen

2021 voor 1 augustus 2022 uit te betalen aan de mantelzorgers.

Mantelzorgwaardering 2021 gemeente Beek 
De Gemeente Beek spreekt graag een blijk van waardering uit aan mantelzorgers voor hun zorg en inzet
voor 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. 

Wat is sporthal 2 op Sportlandgoed De Haamen 

mooi geworden! Na een flinke indoorverbouwing is

onze sporthal helemaal klaar voor de toekomst. 

En met een nieuw bestuur aan het roer, ziet die er

prachtig uit!  

Dat wordt genieten voor sportminnend Beek. 

En ook het aanbod aangepast sporten wordt er

voortaan tot in de puntjes gefaciliteerd en verzorgd.

Want in Beek zeggen we: Iedereen Kan Sporten!

Heropening De Haamen
Wat een feest!
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Na de opening zullen er voor de Carmelwijkbewoners weer

regelmatig activiteiten plaatsvinden in deze mooie speeltuin.

Deze speeltuin is er echter niet alleen voor de kinderen uit de

wijk, iedereen is hier van harte welkom.

Voor de spelende kinderen is er (als de blokhut open is) altijd

gratis ranja. Papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, tantes en

ooms en alle mensen die graag willen komen kunnen voor 

50 cent een kopje koffie of thee kopen als de blokhut open is,

maar natuurlijk ook een lekker ijsje. Alle prijzen worden altijd

zo laag als mogelijk gehouden, zodat iedereen kan mee-

genieten. Eigen consumpties zijn natuurlijk ook toegestaan,

behalve alcohol, dat hoort simpelweg niet in een speeltuin.

Daarnaast organiseert het WOP, dat staat voor Wijk 

Ontwikkelings Plan, “De Carmel” ook regelmatig activiteiten

waar alle speeltuinbezoekers van kunnen genieten. 

Benieuwd naar deze activiteiten? Meld u dan aan voor de

groepsapp via decarmelwop@gmail.com of 0640589703.

Vrijwilligers gezocht
Het WOP is op zoek naar vrijwilligers, met name

mensen die in het speeltuinseizoen op het einde van

de dag de speeltuin willen sluiten. Helpt u ook mee, 

al is het maar een week gedurende het seizoen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer. Wilt u

helpen bij de activiteiten, dat is natuurlijk ook heel fijn,

dan kunt u ook via bovenstaande gegevens contact

met ons opnemen.

Speeltuin De Speeltrein gaat weer open!
Traditioneel gaat ook dit jaar speeltuin De Speeltrein, gelegen tussen de twee Rooseveltlanen in Beek,
open op Paaszaterdag. De Paashaas heet dan rond de klok van 13.00 uur alle kindjes weer welkom om
een seizoen lang te komen spelen.
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DELTA Fiber gaat het glasvezelnetwerk pas aanleggen

als minimaal 35 procent van de bewoners van de lande-

lijke kernen zich op het netwerk wil laten aansluiten. 

In de praktijk wordt dit percentage vrijwel altijd 

gehaald. Vanaf 21 maart is DELTA Fiber een 

wervingscampagne gestart om de behoefte onder de

Beekse inwoners te peilen. Het aanleggen van een

glasvezelnetwerk neemt gemiddeld vijf weken in 

beslag. DELTA Fiber verwacht in het najaar met de

aanleg te beginnen. 

Concreet gaat het om het aansluiten van 789 

adressen in de kernen Genhout, Klein-Genhout, 

Kelmond en Geverik en om 26 woonadressen in 

het buitengebied. 

Genhout, Geverik en Kelmond krijgen snel internet
De Gemeente Beek en glasvezelbedrijf DELTA Fiber hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend
voor de mogelijke aanleg van snel internet in de kleine Beekse kernen en het buitengebied. Alle seinen
staan op groen, maar het netwerk wordt pas aangelegd als genoeg inwoners er belangstelling voor 
hebben. 
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Tijdens de jaarlijkse vrijwilligers-

actie NLdoet op 11 en 12 maart

hebben honderd vrijwilligers 

een klus geklaard bij twintig ver-

schillende Beekse verenigingen

en stichtingen.

NLdoet 

Gemeente Beek Informatiepagina | april 2022

Een Tiny Forest (mini bos) is een prettige plek voor mens en

dier, stimuleert de biodiversiteit, neemt stikstof op, dient als

buurtairco en werkt als een spons tijdens grote hoeveelheden

regenwater. Daarnaast dient het als buitenleslokaal met een

belangrijke educatieve functie.

Dankzij cofinanciering van Provincie Limburg zijn er de afgelo-

pen jaren al 25 Tiny Forests door IVN Limburg aangelegd. 

Meer informatie: www.ivn.nl/tinyforest

BMV Spaubeek heeft een Tiny Forest!
Gedeputeerde Geert Gabriëls, basisschooldirecteur Lyan Schreurs en wethouder Rob Schwillens 
hebben op 17 maart bij de Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek een Tiny Forest geopend.
Samen met de kinderen van de school zijn 600 inheemse bomen en struiken geplant. Ook buurtbewoners,
sponsoren, IVN Spau-Beek en IVN Limburg deden mee. 
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Het is de derde keer dat het Levensbomenbos aan het 

Beekerveld, ingeklemd tussen de Adsteeg en Geverik, 

is uitgebreid. 

In het Levensbomenbos staan geadopteerde

bomen, waarmee mensen een speciale 

gebeurtenis in hun leven vieren of gedenken.

Denk daarbij aan de geboorte van een kind, 

de oprichting van een eigen bedrijf of ter nage-

dachtenis aan een dierbare. Er zijn ook mensen

die een levensboom adopteren om zo een 

positieve bijdrage te leveren aan het milieu en 

klimaat. In het Beekse Levensbomenbos staan

nu in totaal 1469 bomen.   

Levensbomenbos opnieuw uitgebreid
Op zaterdag 12 maart is het Beekse Levensbomenbos opnieuw uitgebreid. Het was een dag waar veel
mensen naar hadden uitgekeken. Er werden maar liefst 319 levensbomen geadopteerd. Met een lach en
een traan. Het was wederom ontzettend bijzonder.
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Op zaterdag 19 maart, tijdens de Landelijke 

Opschoondag, hebben 175 inwoners op meerdere

plekken in de gemeente hun handen uit de mouwen

gestoken om Beek nog schoner te maken. 

De sfeer zat er goed in en er is veel zwerfvuil 

opgeruimd, maar liefst 97 zakken vol.

Samen houden we
Beek Schoon
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