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Van de Redactie
We zijn aanbeland in september met als
prachtige openingszin:
Komen de pluimen aan het riet,
bedenk het is nazomer en geniet.
Aangezien het me nog altijd niet gelukt is om
slapend rijk te worden, groet ik u dus wederom als eindredactrice.
Dag lieve lezers, ik hoop dat u genoten hebt van uw vakantie,
het weer en van elkaar.
Wij, de redactie, gaan weer met frisse moed beginnen en proberen u op
elk literair vlak te entertainen.
De editie die u nu in handen heeft, voldoet hieraan op alle fronten.
Een Nuutsbaeker met een lach:
U kunt gaan “schieten”, feestvieren, “rommelen”, genieten van wandelingen,
dansoptredens, ogen te kort komen in het kunstcentrum Genhout,
smakelijk lachen om het avontuur van Vocal Chord, alvast gaan sparen voor
het Glazen Café 2019 en goedkeurend knikken bij de zomeractiviteiten van
een actieve wethouder. Misschien bent u wel winnaar van het “Tussendoortje”
of heeft u een prijs gewonnen bij de donateursactie van de Kon. Harmonie
St. Caecila.
Het kan zo maar gebeuren.
Maar ook een Nuutsbaeker met een traan:
We hebben afscheid genomen van Frans Augustus en Ien Hennekens-Pesch,
beiden verbonden aan de redactie.
Deze september-editie is een Nuutsbaeker van uitersten.
Namens de redactie wens ik u ontspanning, inspanning en een mooie nazomer.
En vooral niet vergeten: Niemand is verantwoordelijk voor het weer, wel voor
zijn eigen buien.
Tot volgende maand.
Christy, eindredactie
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Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij
8 sept. 2019
13 okt. 2019
10 nov. 2019
15 dec. 2019
12 jan. 2020
9 febr. 2020
15 mrt. 2020
12 apr. 2020
10 mei 2020
7 juni 2020
9 aug. 2020
13 sept. 2020
11 okt. 2020
15 nov. 2020

2

Verschijningsdatum
week 40 - 2019
week 45 - 2019
week 49 - 2019
week 2 - 2020
week 6 - 2020
week 10 - 2020
week 15 - 2020
week 19 - 2020
week 23 - 2020
week 27 - 2020
week 36 - 2020
week 41 - 2020
week 45 - 2020
week 50 - 2020

30 sept. t/m 5 okt.)
(4 t/m 9 november)
(2 t/m 8 december)
(6 t/m 11 januari)
(3 t/m 8 februari)
(2 t/m 7 maart)
(6 t/m 11 april)
(4 t/m 9 mei0)
(1 t/m 6 juni)
(29 juni t/m 4 juli)
(31 aug. t/m 5 sept.)
(5 t/m 10 oktober)
(2 t/m 7 novemer)
(7 t/m 12 december)

Meesterslager gespecialiseerd in:
BARBECUE, BUFFETTEN,
BELEGDE BROODJES, MAALTIJDEN

Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl
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BoereBlaosFestijn en
Oktoberfest in Klein-Genhout!
Zaterdag 14 en zondag 15 september, twee dagen volop muziek
voor jong en “oud” in de schuur van fam. Senden in Klein Genhout.

Op zondag 8 september organiseren
een aantal jubilerende verenigingen het

LAURENTIUSFEEST

In samenwerking met De Limburgse Boereblaoskapel zet Boer Frans de
poorten wijd open voor het Oktoberfeest en het BoereBlaosFestijn.

Het is een nieuwe activiteit in het Spaubeekse.
Gedurende deze dag zullen er in en rondom
de markt in Spaubeek diverse activiteiten zijn
met onder andere het burgervogelschieten en
de Laurentiusboom opzetten. Er zal een nieuwe vlag van Spaubeek worden gepresenteerd
en er zijn diverse activiteiten voor jong en oud.
De aanvang van het Laurentiusfeest is om
11.00 uur met ontbijt met spek en ei.
Let Op: Degene die wil deelnemen aan het
burgervogelschieten dient een geldig paspoort of ID-kaart bij zich te hebben. Schutterij
St. Laurentius Spaubeek wil de regelgeving
rondom het schieten strikt volgen.

Zaterdag 14 september wordt gestart met het 5e Oktoberfeest.

Vanaf 20.30 uur zal partyband “De Rosentaler” de bezoekers vermaken met
een aantrekkelijk “auf geht’s” programma.
Deze 14 koppige Noord-Limburgse partyband staat garant voor de juiste
Oktoberfeeststemming. Als u komt in Lederhose en Dirnd’l zou dit prachtig
zijn, maar het is natuurlijk niet verplicht. Entreekaarten in de voorverkoop
kosten € 10,-. Voor voorverkoopadressen zie onze website.
Zondag 15 september het alom BoereBlaosFestijn.
Door de muziekliefhebbers wordt het BoereBlaosFestijn omschreven als een
van de toonaangevende kapellenfestivals in Nederland en België. KleinGenhout wordt dan ook omgetoverd tot het ware “Walhalla” van de blaasmuziek. Van 11.30 tot 19.30 uur kunt u non-stop genieten van maar liefst 6
blaaskapellen uit Nederland en Duitsland. Voor het eerst heeft de organisatie
een topper van “boven de grote rivieren” weten vast te leggen.
Ook kunt u tussen 12.00 en 13.30 uur deelnemen aan de gebruikelijke muzikale BoereBrunch. Soep, diverse koude en warme gerechten incl. koffie en
thee staan op het menu. Hiervoor dient u zich wel vooraf in te schrijven.
Alle festiviteiten vinden plaats op de karakteristieke boerderij van Boer / muzikant Frans Senden aan de Kleingenhouterstraat 42. Ruime, gratis, parkeergelegenheid aanwezig in de directe nabijheid van de feestlocatie.
Op de website: www.boereblaoskapel.nl of onze facebookpagina’s leest u
alle info over het feestprogramma, voorverkoop en brunchdeelname.
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met boer Jack Nijssen
tel. 0031-(0)6-38646214 of via het tabblad “contact” op de website.
Auf geht’s Buam.
Tot ziens, tot “Boe” in Genhout.
3
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Garagesale Proosdijveld Zuid
Na het succes van voorgaande jaren organiseert
Buurtvereniging Proosdijveld op zondag 29 september voor
de derde keer een garagesale!
Deelnemers kunnen vanuit hun eigen garage, voortuin of een tent op
de oprit op een leuke manier hun 2 de hands spullen te koop aanbieden.

Explosion Beek
in Action
Tijdens deze spetterende middag zullen wij
onze beschermheer installeren, dit onder
het genot van verschillende optredens.

Bezoekers zijn vanaf 9.00 uur van harte welkom om gezellig te komen
snuffelen tussen alle spullen.
Zoekt u iets “bijna” nieuw, of net iets ouds; het is er allemaal te vinden!
Ook zullen op enkele adressen lekkere versnaperingen worden
aangeboden. De entree is uiteraard gratis.
Alle deelnemers krijgen een
herkenningsteken en een plattegrond voor de bezoekers, zodat
u geen adres hoeft te missen.
Buurtvereniging Proosdijveld
Zuid nodigt u dan ook van
harte uit om een kijkje te
komen nemen op zondag
29 september van
9.00 uur tot 14.00 uur.

In de pauze zal er een tombola zijn met leuke prijzen
voor jong en oud.
De hoofdprijs is een all you can eat mand.
Iedereen is van harte welkom om dit heugelijke
moment met ons te delen.

De deelnemende straten zijn:
Maastrichterlaan – Oranjesingel – Siekendaalstraat – Julianalaan –
Emmastraat – Wilhelminastraat – Hendrikstraat – Beatrixstraat –
Marijkestraat – Irenestraat – Bernhardstraat – Margrietstraat –
Prof. Spronckpark – Proosdijstraat – Heuvelstraat – Kakebergweg –
Stationstraat (even nummers)
Café De Keulsteeg
De Keulsteeg 43 , 6191HR Neerbeek
29 september 2019
Aanvangstijd: 14.30 uur - Entree = Gratis
Explosion Beek

G

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website of bel:
ELSresidentie | Tel. 046 - 46 000 40 | www.elsresidentie.nl
4
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Verzorgd wonen in het
stadspark van Sittard

afdeling Beek en omstreken

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.

september 2019 - NB no. 8:Layout 1

22-08-2019

09:11

Page 5

In memoriam: FRANS AUGUSTUS
18 juni j.l. ontvingen wij het droeve bericht dat
de heer Frans Augustus was overleden.
Een veelzijdig en markant mens was voorgoed
uit Beek vertrokken.
Wie was Frans Augustus:
Frans Augustus stond aan de wieg van de
Nuutsbaeker die in 1974 van start ging.
Hij ontpopte zich, als leraar, dé figuur om de
zaak met correcties onder controle te houden.
Met een staf aan redacteuren, fotografen en
drukkerij, J. Aussems, H. Augustus, S. Nijsten,
H. Dewez, H. Le Rutte, T. van Winkel,
R. Holthuis en T. Janssen, wisten zij een
maandblad voor Beek te starten dat het
gemeentenieuws en andere wetenswaardigheden bij de lezers bracht.

Alle medewerkers bij het 10-jarig bestaan van de Nuutsbaeker. Geheel rechts Frans Augustus

31 Jaar heeft hij de taak als hoofdredacteur ingevuld.
In een tijd zonder computer. Waar nog alles met de typemachine moest worden aangeleverd, met de rode potlood
gecorrigeerd en weer getypt bij de drukker aangeleverd
diende te worden.
Ook heeft hij een 9-tal jaren een boekwerk uitgegeven
“Beek in Beeld” met fotomateriaal uit de Nuutsbaeker van het
afgelopen jaar.
Zijn persoonlijke rubriek “Ernst of Luim” was een topper.
Met een glimlach alles op de korrel nemen.
Maar Frans was niet alleen bij de Nuutsbaeker. Hij was ook
een verenigingsman.
Zo was hij lid van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia, van
de toneelvereniging Jan van Makske, medeoprichter en
bestuurslid van toneelvereniging Het Nieuwe Masker, lid van
KNVRO (Ned. Reserve officieren), lid schuttersvendel res.
Officieren Maastricht, medeorganisator activiteiten buurt-

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 minderdraagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op
velerlei terreinen.

vereniging Proosdijveld-Zuid, voorzitter ponyclub
De Bergruitertjes Beek-Ubbergen, organisator zomerkampen
Cath. Labouréschool Beek, lid van de EHBO vereniging Beek,
cursusleider jeugd EHBO Cath. Labouré-school Beek,
lid regelingscomité carnavalsoptochten Beek, bestuurslid
Woningvereniging Beek, bestuurslid Stg. Cultuurcentrum
Asta, lid bridgeclub Beek, lid kanarievereniging “Vogelvreugd”
Spaubeek, lid visclub “De Zonnebaars” Beek, lid hengelsportver. “Haal Op” Hoensbroek en decorbouwer/schilder
carnavalswagen en decor sleuteloverdracht gemeentehuis
Beek.
Een man die zich nooit verveelde.
Frans mag met recht een veelzijdig mens genoemd worden.
Bovendien was hij een geweldig mens om mee samen te werken en iets te realiseren.
Frans, we zullen je missen.
Redactie en stichtingsbestuur Nuutsbaeker

Wilt u de waarde weten van uw woning?
Bel dan nu voor een gratis waardebepaling
van uw woning! 046-4810346

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

lassoo.nl
5
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Wisseling van de wacht bij CDA Beek
Het CDA Beek krijgt een nieuwe fractievoorzitter.
Per 1 augustus aanstaande neemt Michael Theuns (Beek, 25) het voorzitterschap van de
vijfkoppige fractie over van Rob Schwillens (Spaubeek, 60). Dat heeft de fractie unaniem
besloten tijdens haar fractievergadering.
Schwillens blijft wel gewoon aan als gemeenteraadslid. Het is overigens niet de eerste keer dat
Rob Schwillens het stokje overdraagt aan de jongere generatie. Eerder deed hij dat ook al in 2013
ten gunste van de destijds 22-jarige Ralph Diederen, huidig wethouder en politiek leider van het
CDA in Beek.
Toen Diederen na de verkiezingen van 2018 wethouder werd, nam Schwillens het roer in de fractie weer terug over. Vanaf het begin echter met de intentie om ook in deze raadsperiode weer
nieuwe gezichten naar voren te schuiven. “We hebben voor de verkiezingen flink geïnvesteerd in verjonging en nieuwe gezichten op
de kandidatenlijst. En dat heeft zich geloond. Met die ontwikkeling
gaan we daarom verder, onder andere door nu het fractievoorzitterschap door te geven aan een nieuwe generatie. En samen met de
rest van de fractie heb ik er alle vertrouwen in dat dit bij Michael in goede handen is”, aldus
Schwillens.
Theuns zelf, in het dagelijks leven werkzaam als bestuursadviseur van gedeputeerde Hubert
Mackus bij de Provincie Limburg, is verheugd met het gekregen
vertrouwen: “Ik ben Rob dankbaar dat ik anderhalf jaar bij hem
heb mogen afkijken en ben natuurlijk nog lang niet uitgeleerd.
Daarom ben ik ook blij dat Rob gewoon blijft binnen de fractie.
Maar bovenal ben ik blij dat er in de partij ruimte en vertrouwen
Veur Baek
wordt gegeven aan een nieuwe generatie, waaronder mezelf.
Nu is het zaak om dat vertrouwen ook waar te gaan maken.”

Advertorial

‘Vernieuwd uitvaartcentrum in Beek
schept intiem huiskamergevoel.’
BEEK - Het uitvaartcentrum in Beek staat in het teken van ‘leven’.
Donkere kleuren hebben plaatsgemaakt voor lichte, warme tinten.
Smaakvol aangekleed met kunst en planten. Dit is een impressie
van het vernieuwde uitvaartcentrum dat coöperatie DELA deze maand
opent in Beek.
Huiselijke ambiance
De inrichting van dit uitvaartcentrum is huiselijk en warm. De twee
eigentijdse kamers zijn voorzien van comfortabel meubilair. Een ﬁjne
omgeving waar u in alle rust herinneringen kunt ophalen en nieuwe
herinneringen kunt maken. Een persoonlijk afscheid dat past bij de
overledene staat centraal in het vernieuwde uitvaartcentrum.

6

Voor leden en niet-leden
DELA is een coöperatie zonder winstoogmerk. Dankzij de kracht
van ruim drie miljoen leden kan zij gezamenlijk inkoopvoordelen
realiseren voor een persoonlijke uitvaart. Daardoor zijn de prijzen eerlijk
en is de kwaliteit van een hoog niveau. De dienstverlening is beschikbaar
voor iedereen, ook voor niet-leden. Nabestaanden ontvangen na
de uitvaart kosteloos nabestaandenzorg. Een consulent kijkt dan
samen met de nabestaanden aan de hand van de persoonlijke
situatie wat er allemaal moet gebeuren en waar zij hulp kunnen
gebruiken.
Nabestaanden ervaren de uitvaartverzorging van coöperatie DELA als
erg prettig en beoordelen deze met een 9,1.

Kwaliteitsslag
‘We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in uitstraling en comfort voor alle

Inloopochtend

gasten die gebruik maken van ons uitvaartcentrum’, zegt locatiemanager
Ellen Rienstra. ‘Ons uitvaartcentrum beschikt over twee familiekamers,
waaronder een 24-uurskamer. Hier kunnen nabestaanden op elk moment
van de dag of nacht bij hun overleden dierbare zijn.’

Op zaterdag 14 september organiseert het uitvaartcentrum een
inloopochtend voor leden en niet-leden. Iedereen, jong en oud, is van
harte welkom om een kijkje te komen nemen tussen 10.00 en 13.00 uur
aan de Prins Mauritslaan 5 in Beek.
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30 JAAR
GELEDEN…..
15e jaargang nr. 8 ( september 1989)
... Veel aandacht voor een nieuw gebouw in Beek.
BEDRIJFSGEBOUW GEMEENTEWERKEN –BRANDWEER.
Een creatie van architect John Wehrung. Hij geeft hiermee uitdrukking aan de slogan van Beek: “Beek een gemeente met een kleine naam maar een grote toekomst.”
Helaas moest het buitenbad van Beek hiervoor wijken,
maar de brandweer heeft nu ook een centrale ligging ten
opzichte van de diverse kernen van de gemeente. De
opening aan de Haamen door burgemeester van
Goethem en pastoor Mutsaerts van Neerbeek.
9 januari start nieuwbouw, 17 maart eerste steenlegging
en 9 september 1989 opening nieuwbouw brandweer.
Het voor het gebouw geplaatste kunstwerk “OPTIMISTIC
FLY” werd vervaardigd door de plaatselijke kunstenaar
Jo Ramakers. (Tussen haakjes, kosten van het hele project: 2 millioen gulden.)
... Deze keer op de praatstoel kunstenaar en leraar Jo
Ramakers uit Beek.
Onze redacteur schetst Jo als “eine echte Limburgse
Jong.” Joviaal, goedlachs met een levendige gemeenschapszin. Ambitieus en ernstig in zijn kunstzinnige
vormgeving. Zowel zijn grootvader als zijn vader waren
artistiek aangelegd. In de oorlog verdween het atelier,
maar daarna zette zoon Jo de traditie voort.
Enkele recente werken zijn het monument “samenwerking” bij het WGO in Spaubeek, de “Baeker Pottentaot”
bij het gemeentehuis en als laatste “ Optimistic Fly” bij de
brandweer.
... Door het hijsen van de vlag werd officieel gestalte gegeven aan de fusie van LHNO, LAO en LTO in Beek. Lager
huishoudelijk nijverheidsonderwijs, Lager agrarisch onderwijs en Lager technisch onderwijs gingen nu samen
onder één naam verder.
De nieuwe school heet nu Scholengemeenschap
Proosdijveld met meer dan 500 leerlingen.
... Er is weer een uitgebreide nabeschouwing van de
jaarlijkse TOUR DE SJPAS in Spaubeek.
En er zijn geen uitslagen bekend, want het ging alleen
voor “DE SJPAS”.
En daar zijn de organisatoren Herman Kusters,
Wim Stienen, Henk Smits, Toon Ophelders, Jo Arnzt en
Vic Janssen grandioos in geslaagd. Tot volgend jaar.
... En vriend Frans Ramaekers is nog altijd in de Baeker
sjpraok in de ban van de sigarenmaeker. Hij puft er lustig
op los.

Japo
... De wens van buurtvereniging Het Baeker Heukske is in vervulling gegaan. Speeltuin “Os Heukske” is feestelijk geopend. Speciaal Bart de Jong werd in het zonnetje gezet.
Hij zal zorg dragen voor het onderhoud van de speeltuin.
... Ieder maand kans op 2 dagen Parijs. Inclusief busreis,
hotel met ontbijt en excursie.
Besteed voor 5 gulden bij kaasspecialist “Fromagerie TRES
BON” in de Elsstraat. Dat is pas reclame.
... De burgemeester kondigt aan dat er een nieuw politieburo
gaat komen in het Raadhuispark in het verlengde van het
gemeentehuis. Dat zal dit jaar nog gebeuren. De boeven
moten nog even wachten.
... Wie van cijfermateriaal houdt kan paginagroot de uitslagen
verkiezingen tweede kamer 1989 gemeente Beek L raadplegen. Stemmen 10473 van de 12770.
Er waren 18 partijen. 2 stemmen kregen de VC.N en Soc.
Partij. 4 stemmen kregen Real. Ned en V.M.P. (Van je familie
moet je het hebben.)
.... Over stemmen gesproken: Bent u nog in vakantiestemming?
Ik wel... ik kan niet wennen...
Groetjes Japo

Altijd een
scherpe
hypotheekrente
door meerdere aanbieders
Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs
in onze winkel

gratis
oriëntatiegesprek

... En Jacques Aussems is nog steeds in de ban van
150 jaren Belgisch en Nederland Limburg.
“Beek keert terug in het Koninkrijk der Nederlanden”. Een
gevarieerd en leerzaam verhaal dat aangeeft hoe Limburg
op eigen pootjes ging staan.
... De samenwerkende huisartsen hebben een telefoonlijn in
gebruikgenomen om in noodgevallen te raadplegen.
Deze spoedlijn is aangevraagd door de artsen:
Houthackers en van Rens; Ariens en Heijmans; Eijck,
Muris en Winten-Huisnan; Rozenstraten en Tolk, met het
nummer 04490-71234

Beek, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat
17
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VEFATOMOTKE
De spetterende jubileumprijs
2 matrassen
70 x 200 cm 639.00
80 x 200 cm 659.00

90 x 200 cm 699.00
100 x 200 cm 819.00

Andere maten ook mogelijk !

Dekbed, 1-persoons
Uw
Adviesverkoopprijs 222,- voordeel
Onze prijs
72,-

149,95

ELLIS, 151 cm breed
Adviesverkoopprijs 556,Onze prijs

399,-

Uw
voordeel
157,-

1 persoons van 222,- voor 149,95
2 persoons van 399,- voor 269,95
lits-jumeaux van 420,- voor 289,95

1 persoons van 134,- voor 99,95
2 persoons van 219,- voor 109,95
lits-jumeaux van 255,- voor 189,95

Dekbed, 1-persoons
Uw
Adviesverkoopprijs 134,- voordeel
Onze prijs
34,-

95,95

151 cm breed

van 556,-

181 cm breed

van 615,-

200 cm breed

van 659,-

225 cm breed

van 725,-

250 cm breed

van 747,-

voor 399,voor 499,voor 535,voor 589,voor 607,-

Dekbed TEXEL, 1-persoons
Uw
Adviesverkoopprijs 190,- voordeel
Onze prijs
41,-

149,-

1 persoons van 190,- voor 149,2 persoons van 309,- voor 209,lits-jumeaux van 419,- voor 249,-

VEFATOMOTKE
MEUBELEN
Printhagenstraat 3
6191 PS Kleingenhout (Beek)
Tel. (046) 437 30 44

Openingstijden:
Maandag gesloten
Di. t/m vr. van 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 11.00 - 17.00 uur

www.vefato.nl

Wij bezorgen uiteraard de grote artikelen GRATIS bij u thuis!
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Zomerstages: Baek opnieuw ontdekken
Als wethouder loopt mijn agenda al snel vol met vergaderingen en overleggen.
Tijdens de rustige periode in de zomer, is dit een uitgelezen kans om er op uit
te trekken en Baek opnieuw te ontdekken.
Daarom deed ik een oproep: ik zoek zomerstages in Beek!
Dat leidde tot tal van reacties en heel wat mooie ontmoetingen met inwoners
die zich op veel fronten inzetten.
zien hoe de deelnemers genieten:
”De mensen genieten en zingen uit volle
borst liedjes van vroeger. Daar word je
toch blij van?”
In onze gemeente zijn het afgelopen
jaar diverse kroegen of andere
particuliere accommodaties verdwenen.
Dat zorgt voor veel verenigingen voor
gedwongen verandering.

In Genhout bijt ik de spits af bij
voetbalvereniging GSV’28.
Een groep vrijwilligers knapt samen de
kantine op. Wanneer ik op maandagmiddag binnenloop, zit het nieuwe plafond er al bijna helemaal in. Ik schilder
die dag samen met Jos en Petra de
muren en kozijnen. Petra vertelt me dat
ze niet uit Genhout komt. Ze voetbalde
eerst bij de Geulsche Boys, maar het
damesteam kwam over naar GSV’28 en
dat bevalt nog steeds goed. Ze is inmiddels al jaren in Genhout actief, nu
onder andere als penningmeester.
In Beek stap ik op de huifkar van
de GON, een van de vele
ouderenverenigingen die onze
gemeente rijk is.

Hen en Jo organiseren samen huifkartochten voor ouderen. Vandaag nemen
we de deelnemers aan de dagopvang
bij Huize Franciscus mee door de holle
wegen in Beek, Genhout, Spaubeek,
Kelmond en Neerbeek. Hen en Jo doen
dit regelmatig. Ze genieten zelf als ze

Zo ook bij Koninklijke Harmonie
St. Caecilia. Als zomerstage help
ik hen mee met de grote verhuizing van Café Auwt Baek naar de
muziekschool.
Meer dan 50 jaar was Auwt Baek het
thuishonk van de vereniging, maar met
frisse moed verhuizen ze naar een
nieuw onderkomen. Uit alle hoeken van
Auwt Baek komen instrumenten, kostuums (van ijsberenpak tot sombrereo’s)
en partituren tevoorschijn. “Wie wat
bewaart, die heeft ook wat”, vertelt
Sef Mullens met een grijns.

verschonen (die taak ging aan mij voorbij), de kleintjes naar bed en door naar
de BSO. Het is hard werken bij
BieNeeke maar Renée doet het graag.
”Ik vind het vooral belangrijk voor het
dorp dat er een goede BSO en kinderopvang is.”
Verder doe ik
een rondje
mini-stages
bij diverse
ondernemers
aan de Markt
in Beek.
Na een
poetsklus bij
Patroushka mag
ik als model
poseren in de
nieuwste pakken
bij Castelijn. Een
hele ervaring,
aangezien mijn
enige modelervaring zo’n
twintig jaar geleden was: een communiemodeshow lopen bij De Lapjeskat.
We drinken een kop koffie en ik praat
met José Castelijn over wat hen drijft
als ondernemers, over de nieuwe zaak
‘Market Eight’ en hun continue drijfveer
om de klant centraal te stellen en te
vernieuwen.
Dit verslag is veel te kort om recht te
doen aan alle bijzondere ontmoetingen.
En ik heb, terwijl ik dit schrijf, nog niet
eens alle stages doorlopen. Toch deel ik
deze ontmoetingen graag met iedereen.
Want door deze ontdekkingstocht door
Beek en vooral langs alle Baekenaren
die zich als ondernemer, vrijwilliger of
op welke manier dan ook inzetten voor
onze gemeenschap, ben ik nóg trotser
op Baek dan ik al was. En ik kijk er nu al
naar uit om na mijn vakantie met al die
mensen samen verder te bouwen aan
‘os sjwaone Baek’.

We gaan de berg weer op naar
Genhout. Want ik mag een dag
meelopen met Renée Lucassen
bij haar kinderdagopvang en
BSO ‘BieNeeke’.
Eerlijk gezegd verwachtte ik nogal
wat hectiek: 15 kinderen in één
ruimte terwijl de temperatuur buiten
ver boven de dertig graden stijgt.
Maar dat blijkt helemaal niet het
geval. De kinderen zitten rustig te
spelen en wanneer we samen pizza
gaan bakken, zorgt Renée er met alle
gemak voor dat alle kinderen een
taak krijgen. Dan snel opruimen, een
paar flesjes geven, een aantal luiers
9
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START TO RUN
Na de vakantietijd, wordt het tijd
voldoende weerstand te krijgen voor
de komende winter. Dit kun je doen
door aan je conditie te werken en de
buitenlucht op te snuiven.
Op woensdag 18 september 2019
start dan ook weer een nieuwe
START TO RUN op de atletiekbaan te
Beek.
START:
Woendag 18 september 2019 om 18.00
uur. De training duurt altijd tot ongeveer
19.30 uur. In totaal 12 weken lang en
vindt plaats op de atletiekbaan in Beek.
De laatste woensdag sluiten we het
Start to Run programma af met een officieel geklokte 5 of 3 km. Deze wordt
gelopen op de atletiekbaan in Beek.
PROGRAMMA:
Les 1: Ontvangst met een consumptie
in de gezamenlijke kantine van VV
Neerbeek. Praktische zaken als voeding, kleding , schoeisel en blessurepreventie met trainingsopbouw worden
besproken en vragen beantwoord.
Hierna maken we ons klaar voor onze
eerste training, met warming up, programma en cooling down. Na de training krijgen jullie uitleg over de eerste
trainingsweek en wordt het schema per
email toegestuurd.
Les 2 t/m 11: opbouwend schema tot

het lopen van 3 of 5 km.
Les 12: Afsluiting met het lopen van een
3 of 5 km., diploma uitreiking met een
consumptie en gezellig samen zijn.
Tevens zal er informatie verstrekt worden over de mogelijke overstap naar de
atletiekvereniging AV Caesar en de mogelijkheden die hier bestaan.
KOSTEN:
65,00 euro over te maken op nr: NL05
RABO 0104 9022 64 t.n.v. AV Caesar
Beek onder vermelding van start to run
en je naam.
Dit bedrag dient voor de start van de
start to run op de rekening van AV
Caesar te staan.
INSCHRIJVEN:
elsrovers@gmail.com
(trainster). Vermeld naam,
adres en woonplaats en als het
kan je emailadres. Op die manier
kan er voordat de cursus begint een

Traditioneel ramen wassen
voor particulieren en bedrijven
Streeploos ramen wassen inclusief
kozijn en houtwerk plus vriendelijke
service met een glimlach.
Onze passie voor het vak
is duidelijk zichtbaar!

10

aantal vragen gesteld worden, waardoor
de introductie minder tijd in beslag
neemt en we eerder met lopen kunnen
beginnen.
TRAINER (s) :
Start to run wordt gegeven door een
gediplomeerde looptrainer opgeleid bij
de Ned. Atletiek bond, die tevens als
maatschappelijk werker kennis heeft
van geestelijke en verstandelijke en
lichamelijke beperkingen. Er bestaat de
mogelijkheid dat ook een 2e gediplomeerde trainer de training mee gaat
begeleiden. Ook EHBO en reanimatie
kennis is aanwezig.
Aarzel dus niet en durf je
loopschoenen aan te
trekken en ervaar hoe
gezond het lopen kan zijn
voor geest en ledematen.
Voor meer informatie:
Els Rovers, te bereiken op
Elsrovers@gmail.com of 06-42282403.

IVN Spau-Beek
‘Route van
de bevrijders 1944’
Op zondag 29 september een
interessante wandeling met
IVN Spau-Beek samen met de
Heemkunde vereniging Beek,
'Route van de bevrijders 1944'.

Periodiek ramen laten wassen
kan bij ons vanaf 4 keer per jaar
middels een vaste planning
zonder contract.

We maken een wandeling langs
oorlogsmonumenten en andere
plekken die belangrijk waren in
september 1944, zoals de
verdedigingsheuvel in het
Mariabos.

www.comfortandclean.nl
www.facebook.com/comfortenclean
of bel met 06 - 25493478

Vertrek 13.30 uur
Oude Pastorie 25
6191 HW Beek
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Doe mee met de sponsorloop voor Harambee
In september 2019 bestaat Stichting
Harambee 25 jaar. Het doel van
Harambee is het ondersteunen van jongeren in Kenia door het betalen van
schoolgeld. Zo kunnen jongeren een
opleiding volgen, om zo een betere toekomst in eigen land te hebben. Om
geld in te zamelen voert Harambee met
een 20-tal enthousiaste vrijwilligers diverse activiteiten uit. Zo worden er
voorlichtingen gegeven op scholen,
Afrikaanse spullen verkocht op multiculturele markten en recycle –workshops
gegeven, o.a. bij NJOY. Harambee betekent Samen Vooruit!
Gastlessen
In september krijgen kinderen van diverse basisscholen gratis gastlessen over
onderwijs in Kenia en gaan kinderen knutselen voor
Harambee. De vrijwilligers bezoeken de scholen met mooi
lesmateriaal, presentaties en
ideeën voor activiteiten die de
kinderen kunnen uitvoeren.

wordt gegeven om 11.00 uur. Aan het
einde van de loop ontvangen de deelnemers een verrassing. Aansluitend zal
het totale ingezameld bedrag worden
bekend gemaakt. Iedereen, jong en
oud, is welkom om mee te lopen!
Gezellige middag
Na afloop van de sponsorloop is het
nog de hele middag gezellig in het
Scouting Gebouw Ooshaka met vele
leuke activiteiten, muziek, optredens,
lekker eten en drinken en een
Afrikaanse markt, kortom allerlei activiteiten voor jong en oud.
Wij hopen dat veel mensen uit Beek enthousiast zijn en willen deelnemen aan
onze jubileum activiteiten.

Sponsorloop met de
burgemeester
Op zondag 6 oktober is er als
afsluiter van de gastlessen een
gezellige sponsorloop. En niemand minder dan
Burgemeester Christine van
Basten-Boddin, samen met
wethouders Diederen;
Schoenmakers en Hodzelmans
lopen mee! Wethouder Van Es
zal het startschot lossen.
Op 6 oktober is iedereen vanaf
10.15 uur welkom op het
Ooshaka scoutinggebouw. We
verzorgen een warming up
vanaf 10.45 uur, het startschot

Mocht je willen meedoen aan de
sponsorloop?
Stuur dan een mailtje naar
harambee@live.nl of een berichtje naar
06-20833587. We sturen je dan een
sponsorbrief en – formulier.
Deelname aan de sponsorloop is gratis,
evenals het bezoeken en genieten van
een gezellige middag.
Kortom:
hou ZONDAG 6 OKTOBER vrij
voor het
HARAMBEE JUBILEUM FESTIVAL
Meedoen of meehelpen?
Als er organisaties of personen zijn die
graag een bijdrage willen leveren aan
het feest, met bijvoorbeeld een optreden of een leuke activiteit, neem dan
gerust contact met ons op! Als er nog
vrijwilligers zijn die willen meehelpen,
dan horen we dat graag. Neem ook
eens een kijkje op onze facebookpagina
of website. Een donatie aan Harambee
kan natuurlijk ook altijd, ons rekeningnummer is NL08 RABO 011 4564 574

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT
Iedere donderdagmiddag
GRATIS INLOOPSPREEKUUR
van 16.00 tot 18.00 uur (zonder afspraak)
Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij een bibliotheek bij u
in de buurt!
(www.dedomijnen.nl)

mr. W. de Vilder
mr. J.F.C. Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mw. mr. A.B.J. van Daal

Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
info@keulersadvocaten.nl
www.keulersadvocaten.nl

Niemand kan vluchten voor zijn hart.
Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.
Paulo Coelho

Ook indien u een uitvaartverzekering hebt afgesloten
kunt u gebruik maken van onze diensten.

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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LEMMENS-HOVER

The Road to Glazen C

AUTOSCHADE
Autoschade Lemmens - Hover
Sinds 1954 een begrip in vakkundig schadeherstel

• Personen en bedrijfswagens
• Alle verzekeringsmaatschappijen
• Gratis* vervangend vervoer *exclusief brandstof

NEXIA AUTOCOLOR
LID
EUROGARANT
ALPHA 1 PARTNER
SCHADE GARANT
BEDRIJF
Stationsstraat 16, 6191 BD Beek
tel. 046 - 437 14 85
e-mail: lemmens-hover@divinet.nl
fax 046 - 437 99 99

VAN ALLE
MATEN THUIS

Vanaf nu t/m november kun je in de Nuutsbaeker
“the road to Glazen Café 2019” volgen.
In 2017 haalden Koen Harbers, Remco Pijpers en Silvan
Falchi € 14.470,80 op voor het goede doel Make-A-Wish
Nederland door zich 72 uur op te sluiten in “het Glazen Café”.
Dit café was D’n Dobbele Vônck dat voor deze gelegenheid
werd omgebouwd tot pop-up radiostudio. Diverse bekende
artiesten traden op tijdens de actiedagen en Beekse verenigingen, basisscholen, ondernemers en vrijwilligers droegen
allemaal hun steentje bij door acties te organiseren, geld in te
zamelen en platen aan te vragen.
Dit jaar komt Beek FM met het Glazen Café terug en in deze
rubriek nemen we je mee in de voorbereidingen, de acties die
opgestart worden en de ontwikkelingen die gemaakt worden.
Welkom bij The Road to Glazen Café 2019!

DA M ES 33 - 45 & HEREN 37-50

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur
MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

Voor al uw automaterialen
Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.
AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.
Stationsstraat 43B - 6191 BC Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

Kick-Off
Op vrijdag 10 mei werd het Beek FM seizoen officieel afgetrapt middels het Beek FM Gala Diner.
Tijdens een volledig uitverkochte editie die plaats vond in de
Protestantse Kerk in Beek (Koningskerkje) werden de onthullingen gedaan voor Beek FM 2019. Om de avond in stijl te
laten verlopen werd er een exclusief 5-gangen diner geserveerd door Mrs. Robinson. Met een keuken op locatie, 7 koks
van Mrs. Robinson en 12 vrijwilligers in de bediening hebben

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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n Café 2019!
we 80 personen kunnen voorzien van dit exclusieve diner op
een unieke locatie. Diverse artiesten gaven een magisch effect
aan de avond en de eerste opbrengsten voor het nieuwe
goede doel werden hiermee binnen gehaald.
Onthullingen
Tijdens het Gala Diner werd onthuld dat Remco Pijpers, Silvan
Falchi en Rick Wouters de 3 nieuwe DJ’s zijn die zich gaan opsluiten in het Glazen Café. Dit gaat plaatsvinden van woensdag 20 t/m zondag 24 november en duurt daarmee 24 uur langer dan de editie in 2017.
Tijdens de actiedagen maken de DJ’s non-stop radio (te volgen via beekfm.nl en de lokale omroepen) en mogen ze (buiten
2 fruitshakes per dag) niet eten en geen alcohol nuttigen.
Dit alles voor het goede doel en om zoveel mogelijk geld in te
zamelen. Dat geld zal dit jaar deels gedoneerd worden aan het
Nationaal Ouderenfonds.
Beek FM gaat 96 uur in de strijd tegen eenzaamheid. Daarom
blijft buiten de donatie aan het Nationaal Ouderenfonds een
bedrag over waarmee we lokaal projecten kunnen financieren
die zich inzetten tegen eenzaamheid onder ouderen.

zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. Het
Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt.
Daarom belooft de stichting iedereen die met hun meedoet
dat ouderen blijven genieten. Ze verbinden mensen en organisaties om samen eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen aan te pakken. En dat sprak ons erg aan. Na de afgelopen
editie van het Glazen Café is er onder de vrijwilligers een enquête gehouden. Hier kwamen een aantal goede doelen naar
boven waaronder het Nationaal Ouderenfonds, dat was dus
nog meer reden om te kiezen voor het Nationaal
Ouderenfonds.

Waarom het Nationaal Ouderenfonds?

Acties

Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel.
Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs,
ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten zij zich in
voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere

De komende tijd gaan we met het hele Beek FM team op pad
om diverse acties op te starten en om basisscholen, verenigingen, ondernemers en vrijwilligers aan te sporen dit ook te
doen, in deze rubriek zullen we jullie daarvan op de hoogte
houden. Heb je nu zelf een leuk idee of plan om
een actie op te starten? Ga dan naar
beekfm.nl/kom-in-actie. Hier kun je je actie
aanmelden en zal een van onze actiehelden
contact met je opnemen over hoe wij met ons
team je actie kunnen ondersteunen (denk hierbij aan social media aandacht, copywriting
enz). Op beekfm.nl kun je sowieso al meer informatie vinden over de actie, je aanmelden als
vrijwilliger of terugkijken naar de aftermovie
van 2017. We streven ernaar om er met zijn
allen een fantastisch evenement van te maken,
net zoals 2 jaar geleden met als einddoel een
mooi bedrag op te halen in de strijd tegen eenzaamheid.
Wordt vervolgd…
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KBO, AFDELING BEEK
MUZIEKCURSUS
2019

WORKSHOP VEILIG
INTERNETBANKIEREN

Onderwerp: “OPERALAND”
Docent: De heer Maurice Wiche

KBO/Seniorenvereniging Beek i.s.m. CDL en
Rabobank Beek nodigen u uit op dinsdag 24
september 2019, 14.00 uur in de Stegen 35,
Beek, voor een workshop veilig
internetbankieren.

Data:
donderdag 19-9, 26-9, 3-10, 10-10, 24-10
’s morgens van 10.00-12.00 uur
Locatie:
Verenigingslokaal, Stegen 35,
6191 TR BEEK
Kosten:
bij 20 deelnemers: KBO-leden € 25,- en bij
25 deelnemers € 20,- (+ € 2,50 koffiegeld)
niet-leden € 30,- (+ € 2,50 koffiegeld)
Programma :

Uitslag loterij
Donateursactie 2019
van de
Koninklijke Harmonie
St. Caecilia Beek
De trekking van de loterij werd
verricht op donderdag
1 augustus 2019 bij
Notariskantoor Pas.
Hierbij zijn de volgende prijzen
gevallen:

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

prijs op lot nr. 0903
prijs op lot nr. 1554
prijs op lot nr. 0138
prijs op lot nr. 0658
prijs op lot nr. 2725
prijs op lot nr. 0471
prijs op lot nr. 2378
prijs op lot nr. 1296
prijs op lot nr. 2267
prijs op lot nr. 0026

Prijswinnaars kunnen contact
opnemen met
de heer Sef Mullens,
tel 046- 4376703.

Les 1. Giacomo Puccini (1858-1924) Madama Butterfly.
Les 2. Pjotr Iljitsj Tsjajkovski (1840-1893) Eugen Onegin
Les 3. Hector Berlioz (1803-1869): Symfonie
Fantastique. (Naar aanleiding van
Berlioz- jaar)
Les 4. Erich Wolfgang Korngold (1897 –
1957) -Die tote StadtLes 5. Francis Poulenc ( 1899 – 1963) –
Opéra Dialogues des Carmelites.

Aanmelden vóór 15 september a.s.
bij R. Kiers tel: 046 - 437 33 47
e-mail: roel.kiers@gmail.com

Regelmatig treft u berichten aan over
veranderingen in het betaalverkeer. Betalen
met contant geld vindt steeds minder plaats.
Internetbankieren en betalen met de
smartphone krijgen de overhand.
Niet iedereen kan die ontwikkelingen goed
overzien.
KBO/Senioren Beek, CDL en Rabo
organiseren daarom een workshop waarin
wordt aangegeven wat er zoal kan en hoe u
daar toegang toe kunt krijgen.
Na afloop van de presentatie is er
ruimschoots gelegenheid tot het stellen van
individuele vragen.
Indien u wil deelnemen graag een bericht
naar mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com

BOOTCAMP

Beek

START
vanaf 16 september
elke maandagavond om 20u00,
samenkomen bij Fysiotherapie GCN BEEK
Kerklaan 11B, 6191 GM Beek
Contactpersoon:

Lincey van Neer

Deze uitslag is onder voorbehoud van typefouten.

Lincey@fysiotherapiegcn.nl
+31 (0)46 4374664
Bootcamp Beek is opgericht in samenwerking met Fysiotherapie GCN.
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Tussendoortje EHBO Vereniging Spaubeek e.o.
Inschrijving EHBO cursus 2019

Oplossing:

Vroeger kletste je
met de buurman,
nu chat je met een
Oezbeek.

Na de succesvolle cursus van vorig seizoen waarin we negen nieuwe
EHBO’ers hun diploma mochten overhandigen zal de EHBO Vereniging
Spaubeek ook komend seizoen een
EHBO cursus in het MFC Spaubeek
verzorgen.

(alle antwoorden zijn makkelijk te
vinden via Google)

Het EHBO diploma gaat verder dan het
BHV certificaat; zo wordt u vertrouwd
gemaakt met het aanleggen van diverse
soorten verbandmateriaal; leert u typische symptomen te herkennen en snel
doeltreffende eerste hulp te verlenen.
We besteden in deze cursus speciale
aandacht aan hartmassage en beademing van zowel volwassenen én kinderen. U weet na de cursus raad met o.a.
verslikking bij (klein)kinderen en volwassenen. Kortom in alle situaties bent u in
staat uw medemens in nood te helpen.

Opgenomen in de galerij van
eeuwige roem:
Tiny Jetten, Nellie Joha,
J.M.M. Wijnen, Henriette Speetjens,
Saskia Bruijnen, Daisy Janssen,
Ingrid Kock, Stephanie Franssen,
Harrie Huveneers, Sander Wierikx,
Doree Ramaekers, Marianne
Schwachöfer, Gastonne Tilmans,
Kitty Steijns, John Gorissen, Ria
Smeets, Ton Louis, Conny Bakkeren,
Kalinka Peperkamp, H. Knops,
Annet Mertens, Marielle van Hoven,
Elly v.d. Sluis, Andre Willé,
Mariska v.d. Kamp, Wil Theunissen,
Janet van Oost, Louis Erckens,
Thea Willems, Peter Lenaerts,
Rezie van Geneijgen en
Elly Coumans.

In de cursus ligt het accent vooral op
oefenen, oefenen en oefenen en een
persoonlijke benadering door onze instructrice Claudia. Alle uitleg is duidelijk
gericht op wat u in de oefeningen nodig
hebt.
Ook voor diegenen die hun verlopen
EHBO certificaat willen vernieuwen, is
door de oefen-aanpak de cursus
interessant, zodat u het examen op
perfecte manier kunt doorlopen. De
vele veranderingen in EHBO techniek
zullen u verbazen, zodat het de moeite
waard is om mee te doen.
We starten de EHBO cursus dit jaar op
woensdag 23 oktober met de eerste
van de twaalf lessen, telkens op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in
het MFC Spaubeek. We sluiten af met
het examen op 12 februari 2020.

Via een random kiesprogramma op
internet kwam als winnaar uit de bus:
Ingrid Kock.

De cursuskosten, 149 Euro, kunt u
geheel of gedeeltelijk bij vrijwel alle
ziektekostenverzekeringen declareren
(zie voor details uw ziektekostenpolis)
en omvat een EHBO cursusboek,
examenkosten en 1 jaar lidmaatschap
van EHBO vereniging Spaubeek e.o.

Van harte proficiat.
Stuur een mailtje naar de
nuutsbaeker@gmail.com met uw
adresgegevens en wij zorgen ervoor
dat u een leuk presentje ontvangt.

Aanmelden kan door een mailtje naar
Lène Mevis te sturen:
mevis-knops@kpnplanet.nl of via een
bericht op facebook:
www.facebook.com/ehbospaubeek/

Iedereen hartelijk bedankt voor het inzenden.

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 WOONPRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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Programma van het Computer D
Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔
✔
✔
✔
✔
✔

Postkantoor

Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Wenskaarten
Lotto / Staatsloterij
Pasfoto Service

Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek
Tel. 046 - 436 24 24
www.readshop.nl
beek@readshop.nl

Servicepunt

Voor gedetailleerde informatie over planning, prijzen en
voorwaarden zie:
www.cdl-beek.nl of U belt 06 - 186 439 16,
of e-mail naar planning1.cdl.piw@gmail.com
Leslokaal en post adres:
T.a.v. CDL - Stegen 35 - 6191TR - Beek-Lb

Naast cursussen in ons leslokaal bieden we ook
ondersteuning voor iedereen met computer / tablet /
smartphone problemen.
Deze inloop ondersteuning is weer meer uitgebreider dan
voorheen en ons advies is gratis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

Voor inlichtingen: bel 06 - 186 439
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r Doe en Leercentrum start in september
Ons nieuwe cursus/workshop programma 2019 - 2020,
met nieuwe en geactualiseerde inhoud.

Zesde keer de
nationale
Zwem4daagse
Zin om lekker baantjes te trekken
en heb je minimaal een A diploma
of een begeleider bij je?
Doe mee!
13 - 14 - 15 en 16
september 2019 is het
zover.
Voor de zesde keer
organiseert zwemvereniging Becha de
nationale Zwem4daagse in Beek.
Doe mee met de
Nationale Zwem4daagse.
Dit houdt in dat er 4 avonden achter elkaar, een van te voren bepaalde afstand
gezwommen gaat worden.
De Zwem4daagse is bedoeld voor jong
en oud. Kinderen die nog geen diploma
hebben, maar al wel een beetje kunnen
zwemmen (de zogeheten ploeteraars),
mogen ook meedoen. Voorwaarde is
wel dat één van hun ouders mee
zwemt.
Op zaterdag is er gratis disco zwemmen
voor deelnemers. Introducés zijn dan
ook welkom maar betalen dan € 2.50.
Als alle banen gezwommen zijn wordt
er op maandag een medaille uitgereikt.
Aanmelden:
Op zwem4daagse.nl kunt u zich
aanmelden onder kopje: ik doe mee.
U typt dan Beek en Limburg in.
Klik op De Haamen en u krijgt een
inschrijfformulier om in te vullen.
Tot de 13e september.

Dealer van o.a.:

Wij hebben het garvo dealerschap van de heer Delbressine mogen overnemen.

Daarom in september 10% welkomstkorting op alle garvo producten!
Uw Dierenspeciaalzaak in Nuth aan de Markt 12 • Eigen parkeerplaats achterom
17
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Acteertalent gezocht voor de Jeugdzitting 2020
Die in groep 1 t/m 8 zitte. De hoofs zelfs neet
op ein Baeker sjwoal te zitte. Ederein dae in
de gemeinte Baek woont kènt mèt doon.

Eder jaor is d´r weer de Jeugzitting van de Baeker
Pottentaote. Eine geweldige middig veur en mèt ôs
sjnaake en breumelkes en natuurlik auch veur alle
anger Pottentaote en Pottentaotinnekes.
Ôs Baeker Jeug deit geweldig hun bès om d´r eine
sjwaone daag van te make.
Op zôndig 12 jannewarie 2020 gaon veer d´r weer
get sjieks van make. Geweldige acteurs, decors en
op ´t hwoagtepunt van deze middig wurd de nuuje
Jeugprins van de Pottentaote oetgeroope dae
´t nuujt seizoen geit regere.
Daorom zin veer es Jeugzittingcomité op zeuk nao jonges en
maedjes die mèt wille doon aan dees zitting.
Veer zeuke:

- Acteurs
- Dansers
- Figurante

Om de toneelsjtökskes en denskes in te
sjtudere wurd minimaal 4 kjaer geoefend.
Wienae en woo dat wurd nog bekend
gemaak.
Ver zouwe ´t geweldig vènge este mèt wils
doon! Meld dich online aan via
´t insjriefformulier datse kèns vènge op:
www.pottentaote.nl.
Of print ´t insjriefformulier oet, vul ´t in en duu ´t in de
breevebös veur 4 november 2019 op Emmastraot 18,
6191 XR in Baek.
Bie vraoge kènt gr mailen nao: jeugdzitting@gmail.com.
Allewiel!

Jeugzittingcomité Baeker Pottentaote

ADVERTENTIE

IVN Spau-Beek
IVN Fruitwandeling
Zondag 22 september 14.00 uur
vanaf kasteel Genbroek in Beek.
Deze wandeling is in het bijzonder
bedoeld voor basisschool kinderen
en hun ouder(s) en/of opa’s en
oma’s. Maar uiteraard is elke wandel- en fruitliefhebber welkom.
We wandelen vanaf kasteel
Genbroek naar Kelmond.
Daar bezoeken we een hoogstamboom fruitgaard, alwaar de ladder al
klaar zal staan. Iedereen plukt daar
zelf zijn eigen appeltje en/of peertje
en smullen maar…
We plukken misschien nog een
stukje fruit voor onderweg en dan
wandelen we weer terug naar Beek,
waar we rond 16.00 weer terug
zullen zijn.
juni 2019

Stop
vlieghinder
boven ons
Zuid-Limburg!
Petities.nl

Vertrek om 14.00 uur vanaf
parkeerplaats bij het
kasteel Genbroek in Beek
Adres:
Kasteel Genbroekstraat 18, Beek
Voor info zie
www.ivnspaubeek.nl
of
René v.d. Heuvel
06 - 53738966

Zoek: Vlieghinder Maastricht Aachen Airport
stopgroeiMAA.nl + sjoenenstil.nl + omwonendenMAA.nl
Stop vlieghinder boven ons Zuid-Limburg
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Jutta Maria Böhnert en Carla Maffioletti,
beter bekend als het duo Almeh Luz
concerteren in de Kunstkerk van Genhout
Op 6 oktober 2019 kunt U genieten van het duo Almeh Luz
in de Kunstkerk van Genhout. Benedict Sars zal voor een deel
de beide dames begeleiden op een prachtige Grotrian
Steinweg vleugel die door Piano – Technica uit Beegden voor
onbepaalde tijd in bruikleen is gegeven aan de kunstkerk.
Het concert in de kunstkerk van Genhout begint om 15.00 uur.
De kerk is open vanaf 14.30 uur. De entree bedraagt € 12,50,
maar U kunt kaarten verkrijgen in de voorverkoop voor € 10,-.
Voorverkoopadressen: Schoenmode Hoedemakers, Markt 25,
Beek en Bloemenhuis Manjefiek, Hoofdstraat 41, Schimmert.
U kunt ook kaarten bestellen per e-mail bij
wubaghs@gmail.com of telefonisch: 046 - 4375457.
Geïnspireerd door het Arabische woord “Almeh”, dat in het
oude Egypte vrouwelijke kunstenaars aanduidde die werden
opgeleid in zang, voordracht en dans, en het Portugese woord
“Luz” (licht). De twee musici Jutta Maria Böhnert en Carla
Maffioletti kozen het als de naam van hun duo.
Beide zangeressen zijn thuis op de grote podia van de wereld.
Jutta Maria Böhnert heeft een uitgebreide ervaring als operazangeres, maar ook als concertzangeres heeft zij internationaal naam gemaakt. Als operazangeres verbond zij zich aan
o.a. de Staatsoper en de Komische Oper in Berlijn, de
Deutsche Opera- am-Rhein in Düsseldorf, het Opernhaus
Köln, het Bolshoi Theater in Moskou en het Luzerner Theater.
Carla Maffioletti is voor ons het meest bekend als ‘leading
soprano’ bij de wereldberoemde violist André Rieu en zijn
fameuze Johann Strauss Orkest. Maar ook zij heeft als operazangeres vele mensen in vervoering gebracht.
Zij was o.a. verbonden aan het Luzern Theater in Zwitserland
en het Stadttheater te Giessen, Duitsland. Onlangs maakte
Carla Maffioletti nog een groot Opera Tournee in haar vaderland Brazilië.

en door haar voor gitaar en zang bewerkte arrangementen die
de schoonheid en het unieke karakter van de gepresenteerde
aria’s en liederen benadrukken.

Als het duo ‘Almeh Luz’ brengen ze een uitzonderlijk persoonlijk en intiem programma.
Samen brengen ze bekende liederen uit Brazilië, Spanje,
Frankrijk en Duitsland, maar ook eigen composities van Carla

Benedict Sars zal ten dele de beide dames begeleiden,
maar hij zal U ook specifiek kennis laten maken met de
prachtige Grotrian Steinweg vleugel door het spelen van
enkele prachtige piano composities.

Be-aware-mindfulness
Op woensdag 25 september
starten we een nieuwe
basiscursus mindfulness.
De overige data zijn:
2, 9, 23 en 30 oktober,
6, 13 en 20 november.
Locatie: OBS de Kring,
Hubertusstraat 70, Genhout.
Kosten: € 300,Voor meer info en om in te schrijven:

www.be-aware-mindfulness.nl of mail naar info@be-aware-mindfulness.nl
19
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Beekse Operaformatie Vocal Chord blikt terug op de n
Wij zijn de klassieke formatie Vocal
Chord: bestaande uit tenor Pascal Pittie,
mezzo sopraan Lien Haegeman, counter
tenor Rob Meijers en sopraan Daphne
Ramakers en proberen een brug te
slaan tussen klassieke en pop muziek.
Na allen cum laude de klassieke zang-

en operaopleiding te hebben afgerond
en een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in het 'normale' operavak was er
de behoefte om een nieuwe uitdaging
aan te gaan. Plannen werden gesmeed,
repertoire werd gearrangeerd en theater
shows gepland.

Vocal Chord - Where opera
meets pop!
In de jaren die daarop volgden hebben
meerdere hoogtepunten zich afgewisseld. De cd's ' Vocal Chord in Concert'
en ' A Christmas Fantasy' , het winnen
van de cultuuprijs Beek 2013, het openen van de ‘Tour de France’ in Utrecht,
het grote boks-gala in Roermond, de terugkerende flashmobs bij Schmidt zeevis te Rotterdam, de vele theatershows
in de Benelux en natuurlijk onze optredens bij het RTL programma ‘Bussines
Class’ van Harrie Mens.
Afgelopen februari werden we benaderd
door het team van Endemol Shine met
de vraag of we onze medewerking wilden verlenen aan het nieuwe RTL 4
format All Together Now. Een show
waar de deelnemers optreden voor 100
muziek professionals uit alle takken van
de muziekbusiness, aangevoerd door
Jamai.
Het doel: er voor zorgen dat zoveel mogelijk van ‘de 100’ opstaan
en uit volle borst meezingen.
Oei … uit volle borst meezingen?
Uhm?… ja leuk, maar wij zingen klassiek… opera?!
Niet echt iets om mee te zingen ‘bie
Truus aan de bar van de Benelux’, toch?
Een lied over een vlieger, of ‘get van
Beppie’… Ja, dat snap ik, maar om nu
het ‘parelvissersduet’ op te zetten aan
het einde van de avond, of met z'n allen
‘o mio babbino caro’ mee te lallen als
laatste nummer vóór het bruidspaar
vertrekt…. Nou… ík zie het nog niet zo
gebeuren.
Stel je voor: de line up van de 11de van
de 11de op het vrijthof... tussen de
Geliënde met ‘de meiste sjpass’ en Spik

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel
Burg. Janssenstraat 14a
6191JC Beek
Tel. 046 - 4371692

www.electrolemmens.nl
20

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl
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e nieuwe hitsensatie van RTL 4 ‘All Together Now’
en Span met ‘veer telle aaf’, staat Vocal
Chord met Una furtiva lagrima uit de
opera elisir d'amore van Donizetti ...
haha … nee … nee!! Dit moeten we écht
niet doen … of toch?
En ja dames en heren, het werd tóch!
Na goed overleg werd er toch besloten
om deel te nemen aan het programma.
En dan niet zo zeer omdat wij de “meezing factor” hebben, maar meer, om het
hele avontuur te zien als een uitdaging.
Hoe ver kunnen wij als ‘underdog’
komen in een meezing programma?
Kunnen we mensen ontroeren die niet
van klassieke muziek houden?
En hoe reageert het publiek thuis op
Vocal Chord?
Ons avontuur begon op de markt in
Beek bij Geertjan en José Castelijn waar
de heren in het nieuw werden gestoken.
Daarna was er een tussenstop in Stein,
bij Arno op de Camp (Kerani Music)
om op muzikaal vlak de puntjes op de i
te zetten, om vervolgens onze weg te
vervolgen richting Amsterdam!
De repetitie bestond vooral uit wachten,
wachten en nog eens wachten.
Maar na vijf uren, zes zakken chips, acht
kratjes cola, negen facebookfilmpjes

met snollebollekes en dertien lachstuipen, was het dan éindelijk onze beurt.
Eindelijk mochten wij met de crew mee
lopen door de donkere gangen van de
Amsterdamse showbusiness om te repeteren en het introductie filmpje op te
nemen. Ondanks onze nuchterheid
voelden we alle vier een gezonde spanning ontstaan, vooral om het feit dat je
geen idee hebt wat je te wachten staat.
Echter deze spanning verdween als
sneeuw voor de zon toen we tevergeefs
met z'n vieren op een veel te klein bankje probeerden te zitten en de slappe lach
zijn intrede deed. De toon was gezet!
Na dát moment stonden we bij de crew
bekend als die gezellige Limburgers...
ook niks mis mee toch?
‘s Avonds was het dan eindelijk
zover: Showtime.
Met klamme handjes liepen we de
bühne op... en dan tóch weer even die
zenuwen... Stel je voor dat er maar 3
mensen opstaan? Stel je voor, ze vinden
het niks, stel je voor? Ach weet je... gewoon je best doen, gewoon dátgene
doen wat we altijd doen ... even nog snel
een group hug en dan gewoon genieten.
Gewoon, zingen vanuit je hart!

En wat was het heerlijk, ‘de 100’ waren
laaiend enthousiast en er zijn maar liefts
90 mensen opgestaan en hebben meegezongen tijdens onze vertolking van
Nessun Dorma uit de opera Turandot
van Puccini. Wauw!!!
We hebben mensen geraakt die niet van
opera houden, rappers die een traantje
hebben weggepinkt, volkszangers die
bedolven werden onder het kippenvel
en rockers die even geen woord konden
uitbrengen... kortom, ons doel hadden
we meer dan bereikt!
En sindsdien stonden we bij de crew bekend als die gezellige Limburgers met
die fantastische stemmen!
Daar is helemáál niks mis mee toch?
Wat een ervaring, wat een publiciteit,
wat een waardering van de jury, van medelimburgers, maar vooral ook heel veel
mensen door het hele land.
Het was het allemaal meer dan waard.
Wij hebben genoten van deze muzikale
uitdaging en dit smaakt zeker naar
meer!
Houd de tv in de gaten want wie weet
binnenkort meer Vocal Chord bij RTL4.
Groetjes
Pascal, Rob, Lien en Daphne
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In Memoriam

Ze kwam, ze zag, ze overwon.

Krònkelpaedje

Wij, de redactie, waren dolblij met onze nieuwe
collega, IEN HENNEKENS - PESCH.
Haar ideeën waren creatief, “Krònkelpaedje” zou haar
vaste rubriek worden.
Het eerste avontuur kunt u hierbij lezen.

Eigenzinnig, gedreven, druk, energiek en plezierig chaotisch
zo zie ik Hans. Zijn hele huis vlakbij het centrum van Beek,
staat ten dienste van hem en zijn creativiteit. Van boven tot
beneden, van garage tot tuinhuis (zijn atelier).

Groot was dan ook de verslagenheid toen wij het
bericht kregen dat ze was overleden.
Ien Hennekens - Pesch was ineens haar eigen
Krònkelpaedje opgelopen.

We lopen samen de garage in. Mijn mond valt open en ik kom
ogen tekort; rekken met verfstoffen, handgereedschappen,
ovens, glazuren, boeken, een koelkast die gevuld blijkt met soorten klei, om enkele benodigdheden te noemen. Materiaal dat
Hans’ honger naar het kunstzinnige moet stillen. Van de vloer tot
de nok zit de ruimte volgestouwd. “Ik heb nog net anderhalve
meter om mijn fiets te stallen”, verzucht Annelies, zijn vrouw.

Wij wensen haar familie veel sterkte en willen met
onderstaand eerbetoon bewijzen dat ze een geweldige
schrijfster was, die wij zeer zeker gaan missen.
Ien, ongeacht waar jouw Krònkelpaedje naar toe
kronkelt, het komt vast en zeker uit op een mooie plek.

“Alles is voor mij een leerproces”, vertelt Hans, onderweg alweer
naar zijn atelier achter het huis, “van veel heb ik verstand alleen
elektro gaat me boven mijn pet, dat laat ik maar doen. Mijn beroep was 3D-tekenaar. Ik ontwierp machines voor de verpakkingsindustrie. Als tekenaar breng je als het ware tekeningen tot leven omdat de derde dimensie erbij genomen
wordt, n.l. de diepte en daardoor zijn tekeningen draaibaar
te bekijken.
Als klein menneke liep ik al rond met een tekenblok. Was
altijd aan het schetsen, zag overal figuren in. Later veranderde die tekenblok in een fototoestel om foto’s te gebruiken als inspiratie voor knutselwerk zoals fotorealistisch computerwerk.
Lang voor mijn pensioen in zicht kwam,” zegt de nu 65
jarige Hans, “besloot ik in België een 4- jarige opleiding
tot glazenier te gaan volgen. Omdat het een uitstervend
beroep is lag daar voor mij een uitdaging en het handmatige of artisanale daarin sprak me aan.
Bij ambachtelijke producten is namelijk elk exemplaar
uniek doordat de ambachtsman individuele aandacht
geeft aan het materiaal.”
In zijn atelier tovert Hans onder uit een lade en enorm
gebrandschilderd raamwerk tevoorschijn - De SMID - dit
is zijn eindexamenstuk. Het is een onderdeel uit een
glas-in-lood raam binnen een Spaanse kathedraal van
de hand van Maumejean, dat in zijn geheel ‘de industrie’
uitbeeldt. Hans kopieerde de gehele foto en maakte van
het onderdeel zijn brandschilderwerk in glas-in-lood.
“Deze kunstvorm onder leiding van Jos Vos beviel me zo
goed dat ik achter mijn huis een atelier ofwel werkplaats
creëerde waarin ik mijn ontwerpen, ook nu nog, laat ontstaan voor eigen plezier. Alles wat ik creëer is hobby, niks
voor de verkoop”.
We lopen van het atelier via de keuken naar de woonkamer.
“Nog een hobby van me is koken”.
Dertig jaar zwaaide Hans de pollepel in huize Opstal en
maakte de meest extravagante en exquise gerechten,
waarvoor hij 2de hands boeken aanschafte. “Maaltijden
uit boeken die zichzelf terugbetaalden” zegt hij, “want

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl
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HANS OPSTAL: Creatieve duizendpoot
we waren het altijd unaniem met elkaar eens: uit eten gaan is
nergens voor nodig, alles is in huis”.
In de kamer staat een accordeon prominent aanwezig te zijn.
Hans mag er graag de wals musette en andere wijsjes op spelen. Muziek, ook een passie van hem, heeft nog een andere
route. ’n Dozijn aantal jaren blies hij zijn partij mee als saxofonist binnen fanfare St. Callistus in Neerbeek.
“Na afloop van de opleiding tot glazenier miste ik ‘het gedoe’
en de creativiteit eromheen en besloot puur voor het leuke
over te gaan op een andere vorm van kunst en volgde een 3jarige cursus pottenbakken. Dat is iets heel anders met een
eigen techniek. Ik haalde daarvoor nieuw gereedschap en materiaal in huis waaronder een draaischijf.”
Een van de eerste opdrachten binnen de cursus luidde: maak
een theepot!
Hans maakt een kunstig zwart theekannetje. Een complex

werk dat hem goed lukt. Zo’n potje bestaat uit nogal wat onderdelen. Om de kleur zwart goed te krijgen gaat het potje een
poos een brandende ton in. Hans krijgt plezier in de theepot
en maakt ze in alle maten en kleuren.
“Het werken in gedeeltes en de moeilijkheidsgraad is net wat
ik zoek,” zegt Hans.
“Voor een overleden familielid maakte ik onlangs een urn,
dacht na over mijn eigen lichamelijke situatie momenteel en
het tijdelijke en het eeuwige. Mijn as bij mijn verscheiden in
het zwarte theepotje, mijn eerste werkstuk, is dat een optie?
Alles bij het potje is immers afsluitbaar en mocht het kannetje
te klein blijken dan zou mijn rest-as uitgestrooid kunnen worden op een plek in het mooie veld rondom Beek.
Hoe langer ik erover nadenk hoe beter die gedachte me bevalt.”

Ien Hennekens-Pesch

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Expositie Beeld van Afrika in het Sint Hubertus
Kunst Centrum in de kerk van Genhout
De ene expositie is net opgeruimd en de
volgende staat alweer klaar in de expositie ruimte van het Sint Hubertus kunstcentrum te Genhout. Er worden vele
kunstwerken en bezienswaardigheden
getoond die in de missie periode verzameld zijn door paters Montfortanen.
Deze zijn in Afrika onder andere actief
geweest in Kameroen, Malawi, de
Congo, Zimbabwe en Nigeria. Ze deden
dit met veel succes. Was de
Montfortaanse gemeenschap samen
met de zusters der liefde in het begin
van de vorige eeuw ongeveer 100 leden
sterk, inmiddels opereren over de gehele wereld ongeveer 2500 confraters en
zusters. Met de Heilige Montfort als
voorbeeld stelden zijn volgelingen altijd
de mens en niet de leer centraal. In de
vorige eeuw zwierven de Montfortanen
uit naar verre landen, inmiddels komen
ze van verre naar ons toe.
Beleef in onze expositie het verschil in
cultuur, begeef je in de wereld van de
Dogon met hun indrukwekkende maskers; sta oog in oog met dieren uit de
rimboe; bewonder de prachtige houtsnijkunst en maak kennis met het volk
van Zimbabwe en Malawi.
Na het grote succes van de kruisententoonstelling is het Sint Hubertus Kunstcentrum er opnieuw in geslaagd een gevarieerde expositie in te richten. Dit maal
is het thema: “Beeld van Afrika”.
Curator, pastoor, Montfortaan J. van
Oss is oprecht geïnteresseerd in de traditionele Afrikaanse kunst. Deze voorliefde heeft ermee te maken, dat veel
van zijn collega Montfortanen als missionaris werden uitgezonden. Bij terugkeer naar Nederland werden er vaak
mooie stukken meegenomen. Zo zijn
honderden beelden van brons uit
Kameroen en Nigeria, beelden van hout,
opaal en kalebassen, leer, terracotta en
Zuid-Afrikaanse keramiek in het
Montfortaans Erfgoed terecht gekomen.
Voor de expositie Beeld van Afrika werden 200 objecten uit de verzameling van
de Montfortanen geselecteerd. De achtergrondinformatie is de moeite waard.
U ontdekt niet alleen de verschillende
kanten van dit veelzijdige continent,
maar ook de leefwereld van de mensen.
In de tentoonstelling gaat het vooral om
de mensen achter de objecten, de mensen en hun geloof.
In de dagkapel van de Sint-Hubertus24

kerk trekken de grote schildpad, dierenvellen en bewerkte hoorns de aandacht
op een soort van podium. De vitrines zijn
geordend ingericht met volkstaferelen,
maskers, dieren en geloofsuitingen. De
interessante beschrijvingen en de verhalen van de missionarissen brengen de
beelden tot leven. Al met al heeft het
Sint Hubertus Kunstcentrum weer een
mooie tentoonstelling neergezet die ook
voor kinderen heel aantrekkelijk is.
De bezoeker krijgt een mooi beeld van
Afrika.

Wilt u de expositie bezoeken, dan
bent u welkom tijdens de opening
op zondag 21 juli van 14.00 uur
tot 17.00 uur en verder elke
derde zondag van de maand tot
en met oktober.
Bezoek en rondleidingen zijn verder ook
op afspraak mogelijk
(Piet Slangen 0622903440,
Rianne Gelissen 0647258562 of
aanmelden via onze website
www.sinthubertuskunstcentrum.nl).

in de N
Voor vragen bel 06 - 208 797 75 of mail: t
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Natasja de Bloemenfilosoof

van Spaubeek, 2015-2019

Natasja Olislagers vestigde zich op 2 januari 2015 met haar bloemenzaak Enjoy
Flowers in Spaubeek op Bongerd 1. Op
10 augustus j.l. sloot ze haar winkel om
deze 3 weken later in Geleen op
Rijksweg Noord 29A te heropenen.
In die tijd heeft zij Enjoy Flowers met
stipte klantgerichtheid en met liefde
voor alles wat leeft en groeit (mens,
bloem, plant en dier) uitgebouwd tot een
steeds verrassend assortiment van hoogwaardige bloemen en planten, fraaie cadeau-artikelen en meeneemboeken, met
een rustgevende koffiecorner.
Op zich is dit alles misschien geen wapenfeit, ware het niet dat Natasja in deze
jaren in alle stilte werkte aan rust, communicatie en respect binnen de gemeenschap. Dit deed zij, met haar onverstoorbaar opgeruimde karakter, door
open te staan voor alle verhalen van
haar klanten, door te horen, te zien en te
zwijgen, door via korte vragen de mensen zelf over levenskeuzes te laten nadenken, met ruimte voor iedereen.
Zo heeft zij in Spaubeek en tot ver daarbuiten verbinding tot stand gebracht,
verbinding die in onze maatschappij
vaak ontbreekt maar erg hard nodig is.
Deze verdienste van Natasja heeft haar
klanten ertoe gebracht om haar hartelijk
te bedanken en haar het predicaat van
Natasja de Bloemenfilosoof toe te
kennen.

Wij wensen het team van Enjoy Flowers alle succes toe in Geleen, wetend dat
Natasja haar predicaat ook daar zal uitdragen!

Cursus ‘Ontdek’ van start in
de Muziekschool van Beek
Vanaf september organiseert Beek Leeft
een informele en geheel vrijblijvende
ontdekkingscursus van vijf avonden in
de Muziekschool van Beek.

Door kapelaan H. Horstman is op 6 augustus j.l. dit predicaat via een mooie
oorkonde aan haar uitgereikt.

Adverteren
Nuutsbaeker?
: truus@janssengrafimedia.nl

De cursus wordt geleid door Alex van
Nes uit Genk (Belgie). Hij weet, met zijn
ervaring, op een aansprekende manier
de cursusdeelnemers te boeien en aan
het denken te zetten.
De data van de
avonden zijn:
16, 23 en
30 september,
7 en 21 oktober 2019.
Alle avonden
bijwonen is niet
verplicht, maar wel
wenselijk.
De avonden starten
om 20.00 uur en
zullen tot ongeveer
21.30 uur duren.

De ontdekcursus is bedoeld voor iedereen die het interessant vindt om na te
denken over de grote vragen in het
leven, zoals: Bestaat God überhaupt?
Waarom toch die Bijbel? Waarom is er
zoveel rottigheid in de wereld? en: Wie
is Jezus en hoe komt het dat Hij zoveel
invloed had? De ontdekcursus wil in een
open en gastvrije sfeer de mogelijkheid
bieden om meer over deze pittige vragen aan de weet te komen.

De cursuslocatie is de Muziekschool in
Beek (Doctor Stassenstraat 88, Beek).
De entree voor deze avonden is gratis;
een vrijwillige bijdrage is wel welkom.
Heeft u interesse in deze gratis cursus?
Neem dan contact op met dhr. Peter
Baan, telefoonnummer 06-40466498.
E-mailen kan ook via
beek-leeft@solcon.nl.
25
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in beeld
KVW bedankt allen,
die, op welke wijze dan ook,
de kinderen een onvergetelijke week hebben bezorgd.

Cafetaria het Heukske
Wij zijn de hele week geopend!

Theo en Marion Schroijen

Wolfeynde 24 • 6191 EB Beek • 06-38293817

Geopend van 16.00 uur tot 21.00 uur - DINSDAG GESLOTEN

Wij doen nu ook thuisbezorgen via thuisbezorgd.nl
26
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Wie kent Wie

Aflevering 160

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto?
Wat we weten: Gerardus Majella school, Molenstraat Beek
Reacties kunt u sturen naar de Heemkundevereniging, waarvan de werkgroep
bereikbaar is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het kan natuurlijk ook per e-mail naar: foto@heemkundebeek.nl

WIE KENT WIE JULI/AUGUSTUS - AFL. 159
Estrella Meijs-Heuvelsland:
Zelf was ik ziek deze dag, ik sta er dus niet op, maar de foto is gemaakt in het
schooljaar 1978/1979, in de klas van meester Voncken. Toevallig hebben we met onze
6e klas, waarvan een groot deel van de mensen ook op deze foto staan, in november
2018 een reünie gehouden. Erg leuk om (bijna) iedereen weer te zien.

WIE KENT WIE JUNI - AFL. 158
Staande van links naar rechts:
1. Bert Nijsten / 4. Harie Lacroix /
6. Gil Lacroix / 9. Pie Lacroix /
10. Gus Gelissen / 13. Lei Lacroix /
14. Hub Lacroix
Zittend van links naar rechts:
2. Willie Sangers / 4 Wijnen
(Achter de Kerk) / 7. Sjeng Sleypen

Op de foto staan van links naar rechts, van boven naar beneden:
- Jolanda Wetzelaer (nu Derhaag), meester Voncken
- Karin Theunissen, onbekend, Sandra Dohmen, Brigitte Breuls (nu Albertz), onbekend,
Eric Bruls, Norbert Pijls, Marcel de Clercq, John Jessen, Angelique Bours (nu Wolfs).
- Onbekend (rode t-shirt),
Monique Walter (nu Bos),
Esther Pijpers, Erik Raemaekers,
Liliane van de Berg, Vicki Justice
(nu De Lannoy), Patrick Hermans?,
Pascal Bouwens, Erik Heuts,
John Vroemen, Jolanda Cremers,
Sylvia Collard (nu Gorissen)
Rij met handen op knieën:
Roger Schepers, Paul Lemmens,
Gerard Kruis, onbekend,
Lilian Paulissen, Cissy Kersten.
27
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Van Nuutsbaeker groen/blauw naar DHL rood/geel
En nee, dit heeft niets te maken met carnaval, maar alles met het jaarlijkse uitstapje van de Nuutsbaeker familie.
De groen/blauwe kleuren van de
Nuutsbaeker werden een middag verwisseld voor het rood/geel van DHL.
De redactie en het stichtingsbestuur arriveerden, met aanhang, 21 juni j.l. op
het parkeerterrein van DHL. Een paar
sportievelingen met de fiets, maar het
gros per auto.
We werden hartelijk ontvangen door
Roel Klomp en Robbin Simenon. Zodra
we door de deur naar binnen gingen,
klonk er een piep en uiteraard werd dit
door ondergetekende een aantal malen
herhaald. (je kunt het vergelijken met
knuffels waar je op moet duwen en die
dan spontaan beginnen te zingen. Die
vragen er gewoon om…, toch?)
Onder het genot van een kop koffie en
een heerlijk stukje vlaai kregen we tekst
en uitleg en een interessant filmpje te
zien. Op de meeste vragen die Roel
stelde, wisten we uiteraard allemaal…
géén antwoord. (Tja, je kunt niet alles
weten).
Want zeg nu niet dat u weet wat DHL
betekent. (DHL Worldwide Express werd
in 1969 in de Verenigde Staten opgericht en is genoemd naar de drie oprichters Dalsey/Hillblom en Lynn)
Nadat Ron Lennertz, manager van het
nieuwe Express Service Center, op de
geur van de koffie en de verse vlaai afkwam en zich bij ons aan tafel voegde,
vertelde Roel geamuseerd verder en
mochten we naderhand vragen stellen.
Ik moet u eerlijk bekennen dat ik geen
enkele vraag meer weet, want luisteren
is niet echt mijn sterkste kant.
Enfin, na de briefing werden gele hesjes

uitgedeeld en vertrokken we naar de
loods om alles met eigen ogen te bekijken.
Een deur die slechts enkele seconden
open bleef zorgde voor hilariteit onder
de “jonkies” van de Nuutsbaeker, want
ze hadden de “oudjes” nog nooit zo snel
zien lopen.

Na een paar meter hield hij het voor gezien en betuigde zijn respect bij Stefan,
de fietskoerier.

In de loods aangekomen, vertelden Roel
en Robbin boeiende weetjes en we kregen steeds meer respect voor het hardwerkende personeel.
Kers op de taart was de enorme lopende band, die me deed denken aan “Een
van de acht” van Mies Bouwman. (voor
de junioren, dit was een TV programma
in de jaren 70)
Bovendien kriebelde het om niet een
“rondje” te maken op die lopende
band, maar helaas, ik mocht niet…

Namens de redactie en het stichtingsbestuur wil ik Roel, Robbin en Ron (niet
K3, maar R3) nogmaals bedanken voor
de interessante en humoristische middag.
We hebben genoten.

De rondleiding was ten einde en onder
gniffelend gelach, “rende” iedereen weer
door die deur die zo snel dicht ging.

Dank jullie wel.
Christy

Ook het “persoonlijke hoekje” werd
geweldig bevonden. Hier wordt
elke morgen een gebed…, eh, nee,
grapje…, briefing gehouden en
mag het personeel zijn zegje doen.
Misschien zou dit in meer bedrijven moeten gebeuren. Voor het
moreel en de animo is dit helemaal
niet verkeerd.
Nadat we alles aandachtig hadden
bekeken, gevoeld, geaaid, aangeraakt etc. alsmede vragen hadden
gesteld, gingen we naar buiten
omdat de fietskoerier, Stefan van
Bokhoven, in aantocht was.
Een ieder stelde zich deze fiets
voor als een fiets met enorme zijtassen, maar alles was minder
waar. Onze George, de sportieveling die sowieso al met de fiets
was gekomen, wilde uiteraard wel
eens een stukje fietsen. Dit bleek
helemaal niet zo eenvoudig.

Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een

LIGIER of MICROCAR

ƌƵƚǌĞŶ

ƵƚŽ͛Ɛ

^ƚĂƟŽŶƐƚƌĂĂƚϭϭϱ
ϲϭϵϭĞĞŬ
ϬϰϲͲϰϯϳϭϳϮϳ
ǁǁǁ͘ĐƌƵƚǌĞŶͲĂƵƚŽƐ͘Ŷů
vanaf

ǁĞƌƵŝůĞŶƵǁŚƵŝĚŝŐĞĂƵƚŽŽĨďƌŽŵŵŽďŝĞůŝŶͻŐƌĂƟƐƉƌŽĞĨƌŝũĚĞŶŵŽŐĞůŝũŬ
28

€ 299permaand

inclusief onderhoud en
ALL RISK verzekering

september 2019 - NB no. 8:Layout 1

22-08-2019

09:14

Page 29

John Cuypers uit Beek afgestudeerd aan de
Genkse Academie voor Beeldende Kunst & Media
Op 30 juni 2019 was het dan zover, dat onze plaatsgenoot John Cuypers het zogenaamde Leerbewijs
Basiscompetenties met Specialisaties Beeldende en Audiovisuele Kunsten kreeg uitgereikt.
Een welverdiende proficiat hem toegewenst.
John Cuypers is als beeldend kunstenaar vooral bekend als de
ontwerper van het veelgeroemde Kleppermenbeeld, staande in
het plantsoen hoek Gundelfingenstraat/Adsteeg. Dat hij zich
daarna nog aanvullend liet scholen aan de Genkse Academie
wijst op zijn ambitie om nieuwe uitdagingen op te zoeken. Dat
komt goed tot uitdrukking in het Juryverslag van de ‘eindejaarspresentatie specialisatiegraad’, waarin met betrekking tot
John’s ingeleverde kunstwerken zijn perfectionisme en raffinement wordt geroemd. Deze elementen tekenen de kunstenaar
helemaal.
Een kleine maquette charmeert door haar speelsigheid en de
kunstenaar heeft op zijn eigen typische wijze zijn idee op groot
formaat gerealiseerd. In al die strakheid suggereert de kunstenaar toch een soort luchtigheid. Tot zover het juryverslag.
Moge van de kunstenaar nog meer objecten de openbare ruimte in de gemeente Beek opsieren.

Afgestudeerden aan de Genkse Academie voor Beeldende Kunst & Media.
Geheel links John Cuypers

Project ‘De straten van New York’ van John Cuypers als afstudeerwerkstuk aan de Genkse Academie voor Beeldende Kunst & Media

29
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De foute foto van Loe

Oplossing van de juli/augustus editie:
Waar: De molen in Genhout Wat is er fout: er missen 4 tochtgaten.
Correcte inzenders:
Tom van den Abeele, Rezie van Geneijgen, Crit Meijers, Jo Nijsten, Lily Peters,
Harrie Huveneers, Doree Ramaekers, Mia Drummen, Maria Demandt,
Marianne Schwachöfer, Netty van den Molengraaf en Astrid Knops.

Bovenstaand wederom een “foute” foto.
Onze vraag: Wat ontbreekt op 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.

BACK2BALANCE
-

Tabak & Sigaren
Speciaal Bieren
E-Smoking
Stoere woonspullen
Noveenkaarsen
Pasfoto service voor officiële documenten
Shop in Shop van www.usadump.nl

•
•
•
•
•

Bindweefseltherapie
Medical Taping
Therapeutische massage
Dry Needling
Reflexzonetherapie
Roger van den Eijnden
Neuromusculair therapeut

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl • www.backtwobalance.nl
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Evenementenrooster
2019 - 2020
4 september
7 september
7 september
8 september
9 september
10 september
11 september

13 t/m 16 sept.
14, 15 en 17 sept.
14 september
15 september

15 september
26 september
28 september
29 september
29 september
2 oktober
5 oktober
5 oktober
5 oktober
6 oktober
6 oktober
9 oktober

15 oktober
20 oktober
23 oktober
24 oktober
27 oktober

Presentatie boek ‘Een mensenleven geleden’, 20.15 uur zaal
Woonzorgcentrum Franciscus. Organisatie Heemkundevereniging Beek
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.
Herfsttintentocht start MFC ’t Roadhoes org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
Garagesale Proosdijveld Zuid, aanvang 9.00 uur
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.
Zwem4daagse
Bevrijdingsfeest
Oktoberfest “de ROSENTALER” aanvang 21.00 uur in de Boerenschuur in
Kleingenhouterstraat 42 6191 PP Genhout Beek.
Boereblaosfestijn met verschillende kapellen aanvang 11.30 uur.
Van 12.00 tot 13.30 uur een heerlijke boerebrunch, aanmelden hiervoor
bij Ingrid Wouters, Tel. 06 - 36043619
Vriendenviering: Francis Chorum Kamerkoor Rekem, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Partyband Tonca Asta Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia
Route van de bevrijders in 1944, een wandeling vanaf de Oude
Pastorie, org. IVN Spau-Beek en Heemkundevereniging Beek, 13.30 uur
Garagesale Proosdijveld Zuid
KVG Het hoe en waarom van ons bloed door Yvonne Henskens en René
van Oerle. Woonzorgcentr. St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.
Veiling mer dan Angesj door Auwt Prinse Sjpaubik van 19.00-22.30 uur
in MFC Spaubeek, en daarna afterparty
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert - duo Almeh Luz in de Sint Hubertuskerk Genhout, aanvang 15.00 uur
Harambee Jubileumfestival, 11.00 - 18.00 uur, Ooshaka Scouting Beek
Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Vriendenviering: Gemengd Koor Paluda Hoensbroek, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
KVG De lezing Ambassadrice van Antarctica door Ethel Borggreven.
Woonzorgcentrum St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
Kienavond in MFC ’t Roadhoes, org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
33e Herfstwandeltocht WC Kon. Harmonie St. Caecilia Beek,
start Ooshaka Molensteeg Beek

30 oktober

31 oktober
4 t/m 7 nov.
6 november
10 november
12 november
2 november
2 november
2 november
17 november
27 november

28 november
30 november
1 december
7 december
7 december
7 december
11 decemer

15 december
15 december
15 december
21 december
22 december
31 december

Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Winterkleding beurs in MFC ‘t Roadhoes
org. fanfare St. Caecilia Spaubeek
KVG Muzieklezing door Maurice Wiche.
Woonzorgcentrum St. Franciscus, Om de Toren 1, Beek, 19.30 uur
Roger Wijnen ATB Toertocht
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.
Fanfare St. Caecilia Spaubeek organiseert een galaconcert in het kader
van 75-jaar bevrijding van Limburg.
Vriendenviering: Zanggroep Feeling Young Born, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout
Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.
Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Gulden Humor. Mondial, aanvang 20.00 uur. Org. Baeker Pottentaote
Lezing ‘Hoe vieren jullie kerst? Kersttradities wereldwijd’ door Ingrid
Henssen-van Hees in de de Oude Pastorie, aanvang 11.00 uur
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.
Kroningsavond van de 68e Lichtkoningin in het Asta Theater
Kinder knutsel activiteiten vanaf 4 jaar in Oude Pastorie.
Aanvang 13.30 tot ± 15.30 uur. Aanmelden bij de Pastorie aanmelden, of
via Facebook. Er zijn maximaal 25 plekjes en er is een vrijwillige bijdrage.
Vriendenviering: Vocal Group Magan Gulpen, 9.30 uur, St.- Hubertuskerk,
Genhout
Kerstmarkt, org. Gemengd Koor Neerbeek. Locatie: gemeenschapshuis
Oos Heim Neerbeek. Van 10.45 uur-17.00 uur. Toegang gratis.
Kroningsmis 68e Lichtkoningin om 10.00 uur in de St. Martinuskerk.
Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’.
Aanvang 20.00 uur in Brasserie-Restaurant De Poort.
Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in Asta Theater,
aanvang 14.30 uur m.m.v. o.a. Kim Savelsbergh, sopraan.
Oliebollenactie Markt Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia

2020
28, 29 mrt, 3,4, 5 april Toneelvereniging Ons Genoegen brengt haar voorstelling ten tonele.
naam van het stuk is nog niet bekend, locatie is (hopelijk) Zaal Vroemen.

Natuurgeneeskundige

Gezondheid Energie Wel-Zijn

Greetje Heus

Heb je voldoende energie om je wensen te volgen?
Heb je klachten die jou afremmen of juist
te hard laten doorrennen?
Heb je het gevoel dat het anders moet;
en hoe dan?

E.E.N.® therapeut
Lid beroepsvereniging VBAG
en
koepelorganisatie RBCZ

Bel me vrijblijvend of kom eens langs met jouw vraag,
klacht of ziekte.
Dan kunnen we samen bekijken wat ik voor jou kan betekenen.
Mobiel: 06 - 221 404 09
www.natuurgeneeskunde-beek.nl
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222
F 046 - 43 77 757
www.gemeentebeek.nl

Openingstijden (vrije inloop)
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Woensdag: 14.00 - 19.00 uur
Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/gembeek

Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00
tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt
worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels,
eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent
gedrag, aan- en afmelden hond, aanvraag hondenpenning / diftarpas /
incontinentie en leerlingenvervoer.

Beek Herdenkt!
Beek werd 75 jaar geleden, op 17 september 1944, door de
Amerikanen bevrijd! Dat vieren we van 13 tot en met 17 september
met afwisselende evenementen voor jong en oud.

First Miles to Liberty Tour - Fotografie: Eric Smeets
Activiteiten:
26 augustus t/m 4 oktober:
4 september 20.00 uur:
13 september 19.30 uur:
14 september 20.00 uur:
15 september 12.00 uur:
17 september 18.30 uur:

Expositie door Heemkundevereniging, Gemeentehuis Beek
Boekpresentatie ‘Een mensenleven geleden’ in woonzorgcentrum Franciscus Beek.
Liberty Party voor jeugd van 11 t/m 15 jaar in Mondial.
Theatervoorstelling ‘Ein Doàdgewoon Verhaol’ in Asta Theater Beek.
First Miles to Liberty Tour, Maastrichterlaan Beek.
Herdenking en Bevrijdingsfeest in de openlucht, Martinuskerk Beek.

Meer informatie: www.facebook.com/Beekherdenkt
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GIPS-project op basisschool De Kring
‘Leerlingen ervaren hoe het is om een beperking
te hebben’.
“Hebt u een leuke man?” “Bent u verder wel gelukkig?”
En: “Heeft u nog gewoon werk?”
Het zijn zomaar wat vragen van achtstegroepers van basisschool De Kring in Genhout. De vragen worden gesteld aan
Anny, Peter, Jo, Nancy en Yolanda, die alle vijf een beperking
hebben en vandaag met het Gehandicapten Informatie
Project Scholen (GIPS) op de basisschool zijn. Zij laten de
leerlingen in een tweetal lessen ervaren hoe het is om met
een beperking te leven. En dat doen ze met voorlichting en
superleuke educatieve spelletjes.
Zo is er een heus winkeltje ingericht waarin leerlingen ervaren
hoe het is om boodschappen te doen met een visuele beperking. En wordt er een ‘wie van de drie’-quiz gespeeld waarbij
diverse hulpmiddelen de revue passeren. En iedereen mag
aan het vijftal vragen wat hij wil. Er wordt gelachen en met
verbazing geluisterd. Denkbeeldige barrières, aannames en
vooroordelen verdwijnen zo als sneeuw voor de zon. Is de intentie van het project het creëren van wederzijds respect en
begrip, dan slaagt ze daar met vlag en wimpel voor.
De visueel beperkte Anny Eggen zegt het zo: “Mensen die mij
voor het eerst ontmoeten, zien vaak eerst mijn beperking. Dat

ik iets niet kan wat veel andere mensen wel kunnen. Maar
raken we in gesprek en leer je me beter kennen, dan ontdek
je dat ik gewoon Anny ben en niet mijn beperking. Dat ik net
als jij meedoe en erbij hoor, alleen dat ik daar wat extra hulp
bij nodig heb.”
Jong geleerd is oud gedaan, vinden ze bij GIPS.
Anny: “Daarom geven we deze lessen op basisscholen.
We vinden het belangrijk dat jonge mensen ervaren dat wij
gewone mensen zijn, met gewone levens. Dat onze dromen
en wensen niet zoveel verschillen met die van henzelf en hun
families. Dat we niet zielig zijn, maar vaak sterk. En dat we
met begrip en hulp van onze omgeving al een heel eind
komen. Als we ze dat hebben kunnen bijbrengen dan hebben
we ons doel bereikt.”

GIPS staat voor Gehandicapten Informatie
Project Scholen.
GIPS wil bijdragen aan een juiste beeldvorming over
gehandicapten bij kinderen. GIPS richt zich op kinderen
omdat de jeugd de toekomt heeft. Het GIPS-project
bestaat in Beek inmiddels al 25 jaar. GIPS bezoekt
tevens scholen in de gehele Westelijke Mijnstreek.

Collecterooster 2020 beschikbaar
Wanneer u als instelling, vereniging of stichting voor een goed
doel geld wilt inzamelen, hebt u een collectevergunning nodig.
Bij de verlening van de vergunning let de gemeente niet alleen
op het doel van de inzameling en de achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste tijdstip en locatie van collecteren. Om spreiding in collectes te garanderen is er door het
Centraal Bureau Fondsenwerving een landelijk schema opgesteld van perioden waarin landelijke verenigingen collecteren.

Plaatselijke instellingen of verenigingen kunnen hun collectes
organiseren in de vrije perioden. Een collectevergunning
wordt afgegeven voor één kalenderweek, zijnde maandag tot
en met zaterdag. Het landelijke rooster voor 2020, aangepast
naar de Beekse situatie, kunt u terugvinden op
www.gemeentebeek.nl > Inwoners > Alle producten > C >
Collecte. Hier vindt u ook de (beleid)uitgangspunten die de
gemeente hanteert bij het uitgeven van collectevergunningen.
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NJOY zoekt creatief talent voor Kids magazine
NJOY is voor een nieuw Kids magazine op zoek naar creatieve kinderen uit groep vier tot en met acht
die op woensdag 18 september van 14.00 – 15.30 uur willen brainstormen over een nieuw magazine.
Het Kids magazine is een tijdschrift voor kinderen uit Beek, door kinderen uit Beek.
Tijdens de eerste brainstormsessie krijgen de kids meer
informatie en wordt er samen bedacht hoe het tijdschrift eruit gaat zien, hoe het
gaat heten etc. Bij deze eerste bijeenkomst zijn ouders ook van harte welkom.

De kids die het leuk vinden
kunnen zich opgeven om in de redactie te komen. Zij
gaan dan op pad om de leukste reportages te maken en
interviews af te nemen. De kids redactie wordt begeleid
door Katinka de Bats (KidsClub Home),
Koen Vanspauwen (PiW), Milan Dijkstra (NJOY), Sarah
van Eummelen en Noor Wishaupt.
Aanmelden
Aanmelden voor de brainstormsessie op 18 september
is gewenst. Ga naar de website van NJOY
(www.njoybeek.nl) en klik op inschrijven om uw talent
aan te melden.

Subsidie energiebesparing eigen huis weer mogelijk
Goed nieuws voor woningeigenaren die hun huis willen isoleren. Het is weer mogelijk om gebruik te maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor woningeigenaren en bewoners. Deze regeling stimuleert de eigenaar

én bewoner van een woning om energie te besparen.
Woningeigenaren kunnen vanaf begin september hun
subsidieaanvraag indienen. Voor de exacte datum en alle
voorwaarden, raadpleegt u best de website www.rvo.nl/seeh.

Dag van de ouderen op 2 oktober
Op woensdagmiddag 2 oktober wordt de ‘Dag van de ouderen’ georganiseerd.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Entree:
Aanmelden:
Vragen?

2 oktober 2019
13.45 tot 16.45 uur (Deuren open 13.15 uur)
Gemeenschapshuis Neerbeek
€ 2,00 (incl. kopje koffie/stuk vlaai of cake)
Vóór 16 september via de eigen vereniging
waarbij geldt: vol = vol.
Neem contact op met dhr. Ubachs via
telefoonnummer 06-20660447.

Programma:
13.15 uur
13.45 uur
14.00 - 14.15 uur
14.15 - 15.00 uur
15.00 - 15.15 uur
15.15 - 15.45 uur
15.45 - 16.30 uur

Deuren open
Welkom door wethouder Thijs van Es
Optreden cliënten Centrum Weng Neerbeek
René Haustermans
Pauze
John van Bilzen (buutereedner)
René Haustermans

Dag van de ouderen wordt georganiseerd door:
Vereniging voor ouderen Neerbeek, Zonnebloem Neerbeek, Zonnebloem Spaubeek, Seniorenvereniging /KBO Beek, Senioren
Genhout, Gemengd kerkelijk zangkoor Genhout, Zij-Actief Spaubeek, GON, Hoeskamer Genhout en KVG.
Deze verenigingen organiseren samen met de gemeente Beek onder de werktitel Vitaal Beek activiteiten voor senioren.
Door samen te werken worden de mogelijkheden van alle verenigingen benut met als doel om de vitaliteit van senioren in de
gemeente Beek te bevorderen.
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Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Zorgt u voor een naaste? Kom dan mee-praten
Zorgt u voor een
ander of maakt u
deel uit van een
gezin waar extra
zorg nodig is? Kom
dan op 17 oktober
met Steunpunt
Mantelzorg-WM in
Beek meedenken
en praten over wat
u nodig hebt om
goed te kunnen
(blijven) zorgen.
Het Steunpunt
Mantelzorg nodigt ambtenaren, Wmo-consulenten en andere
professionals, zoals wijkverpleegkundigen, uit om met elkaar
te praten over belangrijke zaken rondom mantelzorg.
Een greep uit de vragen die aan bod komen: hoe kan een
gemeente optimaal ondersteunen, welke rol is hierin voor de
professional weggelegd, wat heeft de mantelzorger nodig?
Het is de bedoeling dat ieder van elkaar leert en op een
positieve manier naar elkaar luistert.

De deelnemers gaan die middag in kleine groepjes in gesprek
onder het genot van koffie en vlaai. Doet u liever niet actief
aan het gesprek mee, maar wilt u vooral komen luisteren, dan
bent u ook van harte welkom.
Thema:
Datum:
Locatie:

samen op de koffie met professionals, ambtenaren
en mantelzorgers.
donderdag 17 oktober van 13.30 tot 16.00 uur,
inloop vanaf 13.00 uur.
aula PIW, Molenstraat 158 Beek, bereikbaar via
parkeerplaats.

Bent u geïnteresseerd en wilt zich aanmelden voor deze
bijeenkomst? Neem dan contact via mantelzorg@piw.nl of bel
met Astrid Vermeulen (046-4575700). Meer informatie over
onze activiteiten vindt u op www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
onder de kop ‘Activiteiten’.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast mogelijkheden voor de reguliere sporters en
recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

Succesvolle sportclinics voor mensen met een beperking in De Haamen
In een mooi samenwerkingsverband tussen
De Haamen, Trainingscentrum Aangepast Sporten
(TAS), Bijzonder in Beweging en Adelante heeft
woensdag 10 juli jl. een eerste succesvolle sportclinic
plaatsgevonden, speciaal voor mensen met een beperking. Doel van de clinics is toewerken naar structureel
sport- & beweegaanbod én deelname voor mensen met
een verstandelijke en lichamelijke beperking.

Clinic voor mensen met een verstandelijke beperking
Maar liefst 30 enthousiaste mensen met een verstandelijke
beperking vanuit Daelzicht en Talent, hebben deelgenomen
aan de eerste Multi Sport- & Beweegclinic op het Sportlandgoed De Haamen. Deze clinic werd begeleid en
georganiseerd door professionals vanuit Stichting
Bijzonder in Beweging, met ondersteuning van Fontys
Sportkunde studenten.
Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking,
werden deze woensdagmiddag binnen en buiten uitgedaagd
met diverse aangepaste sport- & beweegactiviteiten.
Binnen werden zaalsporten en beweegactiviteiten aangeboden zoals; basketbal, badminton, hockey en voetbal.
Buiten werden er nog een viertal andere uitdagende sporten beweegactiviteiten aangeboden waaronder; rugby,
touwtrekken, handboogschieten en een verfrissende
waterestafette vanwege het lekkere weer.
Begeleiders van zowel Talent als Daelzicht waren het
erover eens: “De clinic was uitdagend, goed georganiseerd
en vooral leuk". Jan-Wouter, bewegingsagoog Bijzonder in
Beweging: “We kijken terug op een geslaagde eerste clinic.
Het plezier straalde van de gezichten af. Een initiatief dat
voor herhaling vatbaar is”.
36

Clinic voor mensen met een lichamelijke beperking
In de andere sporthal werd de Multi Sport- en Beweegclinic
gehouden voor mensen met een lichamelijke beperking.
De clinic stond onder deskundige begeleiding van een
bewegingsagoog van Adelante. Aan de clinic deden
22 mensen mee van SGL, Adelante en deelnemers van de
reguliere groep. Zij kregen diverse sport- & beweegactiviteiten aangeboden in een circuitvorm. Met onder meer
tafeltennis, boksen, zittend en
staande beweegvormen, coördinatie-, kracht- en lenigheidsoefeningen.
“Het is erg lastig om in een
grote groep rekening te
houden met alle individuele
mensen. Maar toch is het ons
gelukt om een goede clinic
neer te zetten waar alle
mensen op eigen niveau aan hebben kunnen deelnemen”,
aldus Dick Mastenbroek bewegingsagoog bij Adelante.
Doorstroom naar bestaand aanbod
Het doel van deze clinics is om mensen met een beperking
kennis te laten maken met diverse sport- en beweegvormen. Maar daarnaast ook de doorstroom naar reguliere
activiteiten en verenigingsaanbod te stimuleren. Eén van
de reguliere activiteiten zijn de Multi Sport- en Beweeg
groepen op de woensdagmiddagen.
Zo organiseert de Stichting Bijzonder in Beweging vanaf
september een Multi Sport- en Beweeginstuif voor mensen
met een verstandelijke beperking. Elke woensdagmiddag
(van 15.00 tot 16.00 uur) kunnen mensen hier terecht om
lekker een uur te sporten en kennis te maken met verschillende sporten, spellen en andere beweegvormen. Inschrijven of meer informatie: www.bijzonderinbeweging.nl.
Adelante in samenwerking met het TAS organiseert ook
elke woensdagmiddag een Multi Sport- en Beweeggroep
voor mensen met een lichamelijke beperking. Men kan hier
van 13.30 tot 15.00 uur op een verantwoorde manier kennis maken met sport en bewegen onder begeleiding van
een deskundige bewegingsagoog. Inschrijven of meer informatie: www.dehaamen.nl.
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Nieuw seizoen Sportlandgoed
De Haamen
Hét sportlandgoed dat voor iedereen iets te bieden heeft.
Recreatief bewegen, sporten in competitieverband, bewegen
voor ouderen of (top)sport voor mensen met een beperking:
dat kan hier allemaal. Wij nodigen u uit om in beweging te
komen. Gezond bewegen staat bij ons voorop!
Op maandag 19 augustus, na een periode van groot onderhoud, is het nieuwe seizoen van start gegaan bij Sportlandgoed De Haamen. Een overzicht van alle sport- en
beweegactiviteiten van De Haamen vindt u op www.dehaamen.nl.

GROOT ONDERHOUD
ZWEMBAD DE HAAMEN
De zomer stond voor Sportlandgoed De Haamen in het
teken van groot onderhoud in en rondom het zwembad.
Niet alleen het zwembad maar ook de gymzalen en
sporthallen kregen een grote onderhoudsbeurt. In een
periode van zes weken liep het zwembad leeg, werden er
verschillende werkzaamheden uitgevoerd en liep het
zwembad weer vol. Een korte terugblik.
Op vrijdag 12 juli, de zomervakantie was inmiddels in volle
gang, werd het water uit het zwembad gepompt. Het startsein
van het groot onderhoud in en rondom het zwembad van
De Haamen. Na het weekend was alles droog en konden de
verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden. Het maken
van de verlichting, het vervangen van tegels bij de douches,
het verwijderen van oude kitranden, nieuwe kitranden plaatsen,
schoonmaken van wateroverloop en roosters, het poetsen
van de zwembad tegels, reinigen van afvoerputjes, grote
schoonmaak van kleedlokalen en de ruimtes voor minder
validen. En natuurlijk de onderhoudswerkzaamheden in de
machinekamer.
Ook de gymzalen Proosdijveld, Klinkenberglaan en Spaubeek
kregen een onderhoudsbeurt. Net als de sporthallen van
De Haamen, de horeca en andere ruimtes. Een behoorlijke
klus die ruim vier weken in beslag nam. Daarna was het weer
tijd om het zwembad te vullen met water. De dagen die
daarop volgden moest het gehele systeem weer op gang
komen. Uiteindelijk was op maandag 19 augustus het zwembad weer operationeel voor de start van het nieuwe seizoen.
Dank aan alle medewerkers die het onderhoud hebben
verzorgd!

Ontdek wat sport met u doet
tijdens de Nationale Sportweek
Van vrijdag 20 t/m zondag 29 september vindt de Nationale
Sportweek plaats. In deze speciale week kun je op
verschillende manieren ervaren wat sport met u doet.
Train een keer gratis mee bij een sport die u altijd al wilde
proberen. Of ervaar wat Sportlandgoed De Haamen te bieden heeft. Want in Beek willen we sport en bewegen voor
iedereen mogelijk maken, van jong tot oud, een leven lang.
Bring-a-friend actie De Haamen
Net als vele verenigingen, sportbonden en andere sport- en
beweegaanbieders organiseert De Haamen een initiatief om
meer mensen kennis te laten maken met het sportlandgoed
én de verschillende activiteiten.
In de Nationale Sportweek houden wij daarom een leuk
promo-actie. Elke klant mag een vriend(in), familielid of kennis
meenemen naar één van onze activiteiten. Deze persoon mag
echter nog geen bestaande klant zijn van De Haamen.
U als bestaande klant en de persoon die u meeneemt mogen
– in deze week– eenmalig gratis deelnemen aan de activiteit.
Deze actie geldt op al onze activiteiten m.u.v. de reguliere
ABC-zwemlessen en het zwemmen+ programma. Deze actie
duurt van maandag 23 september tot en met zondag 29 september.
“Op deze manier willen we dat mensen elkaar gaan stimuleren om (meer) te gaan sporten en bewegen. De Nationale
Sportweek is daarvoor bij uitstek een goed initiatief om daarbij
stil te staan. Nieuwe klanten kunnen door mee te doen, zelf
ervaren hoe leuk de activiteiten zijn en wat sport met hun lichaam doet”, aldus Glenn Dahmen, programmacoördinator
De Haamen.
Dit zijn de geldende activiteiten:
• Aquajoggen/aquarobics;
• Fit & Vitaal;
• Recreatief Zwemmen;
• Ouder-kindzwemmen;
• Sport en Spel lessen;
• Multisport- en Beweeggroep;

Meer informatie of vragen
De Haamen (De Haamen 1, Beek)
T : 046 436 01 80
E : info@dehaamen.nl
W : www.dehaamen.nl
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Waarnemend wijkagent stelt zich voor
Onlangs is Joyce Saive als waarnemend wijkagent aan de slag gegaan in de
gemeente Beek. Joyce is ongeveer 18 jaar werkzaam bij de politie: de laatste
twee jaar in het Basisteam Westelijke Mijnstreek en daarvoor een aantal jaren
in Stein. De komende maanden zet zij zich, samen met collega Ingrid van
Boekholdt, in voor de inwoners van de gemeente Beek.
Naam: Joyce Saive
Is wijkagent in: Beek-Oost
Dit maakt mijn werk bijzonder: Het is een afwisselend beroep.
De politie staat voor waakzaam en dienstbaar. Dit probeer ik ook uit te stralen in
mijn functie als waarnemend wijkagent.
De vraag die inwoners mij het vaakst stellen is: Wat kan een wijkagent voor
mij betekenen?
De tip die ik wil geven is: Mocht u vragen hebben neem contact met mij op of
mocht u mij tegen komen in uw wijk, schroom dan niet en spreek mij aan.

Vacatures vrijwilligerswerk
De Vrijwilligerscentrale WM van Partners in Welzijn bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk zoeken en
organisaties die vrijwilligers nodig hebben. De Vrijwilligerscentrale onderhoudt een actueel vacaturebestand en biedt
een scala aan mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Een greep uit het aanbod van de Vrijwilligerscentrale WM:

Spreekuur Vrijwilligerscentrale WM in Beek

• Maatje voor ouderen in Beek en/of Stein gezocht (V1548)
Met het Maatjesproject brengen we kwetsbare senioren in
contact met vrijwilligers van Partners in Welzijn die het leuk
vinden om senioren te bezoeken en/of samen iets te
ondernemen. De vrijwilliger ondersteunt senioren die zich
eenzaam voelen of een ondersteuningsvraag hebben.

Voor mensen die op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk zijn er
diverse inloopspreekuren in de gemeente Beek.

• Coördinator hartcollecte (V2221)
De coördinator organiseert de jaarlijkse hartcollecte van de
Nederlandse Hartstichting in Spaubeek. Het werk van de
coördinator wordt vergemakkelijkt als de persoon in
Spaubeek woont.
• Vrijwillige buurtbemiddelaars (V2133)
Ben je van huis uit al een vredestichter, ben je minimaal
21 jaar, kun je goed luisteren, ben je onpartijdig en wil je
minimaal één keer per maand bemiddelen? Dan is
buurtbemiddeling iets voor jou!

Neerbeek: Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, maandagen dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
Spaubeek: Hoever Residentie, Musschenberg 45,
maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
Beek /
De Carmel in de muziekschool,
De Carmel: Dr. Stassenstraat 88,
op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Beek /
Stegen:

MFC De Stegen, Stegen 35,
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.

U kunt ook via onze website www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
reageren op vacatures en meer informatie vinden over de
vacatures.

Partners in Welzijn Vrijwilligerscentrale WM
Contactpersoon: Koen Vanspauwen
MFC De Molenberg, Molenstraat 158 Beek
Bezoekadres:
Telefoonnr.:
046 4575700
Website:
www.vrijwilligerscentrale-wm.nl
E-mail:
vrijwilligerswerk@piw.nl
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Makado
Beek
heeft het
allemaal!
ruim
70 winkels
onder 1 dak
7 dagen per
week geopen
d
altijd gratis
parkeren

