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Frédérique Meewis, een Ballerina uit Spaubeek
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Van de Redactie
“Sjiek is miech dat”, zingt Fabrizio al jaren.
Of dat op het Eurovisie Songfestival slaat zullen we
nooit meer weten. (Hoewel het altijd mogelijk is dat
België in 2020 wint en dan maakt het Mecc
wederom een kans…)
Ach, water bij de wijn doen kan altijd.
Maar inderdaad, sjiek is miech dat. Deze kreet slaat op de uitgave die u nu in
handen heeft.
Wat dacht u van 25 jaar Harambee, 30 jaar Kleppermen, Romy en haar
Hofdames, Frédérique uit Spaubeek, the road to glazen café 2019, deel 2,
om zo maar een paar items op te noemen. Diverse activiteiten van Caecilia uit
Beek, maar ook van Caecilia uit Spaubeek.
Een lekkere dikke uitgave met interessante artikelen, voor elk wat wils.
Ingrid Kock, de winnares van het tussendoortje, heeft haar prijs ontvangen en
was er erg blij mee.
De foute foto van vorige maand was schijnbaar toch lastiger dan gedacht.
Loe is dan ook zeer benieuwd of op de huidige foto überhaupt een goed
antwoord komt. Hij is pittig. (zo pittig dat ondergetekende niet eens wist waar
de foto genomen was) We zullen zien.
Bovendien zijn we in oktober aanbeland. De wijnmaand. Steeds vroeger donker,
steeds meer lichtjes en sfeer. Regen en storm, herfstkleuren, huispak aan,
voetjes op de bank, wijntje ernaast. Goed boek of leuk TV programma. Love it.
En bent u geen herfstmens? Nog even en dan mag de kerstboom weer.
Ik wens u veel leesplezier met deze oktober-editie.
Als afsluiter een doordenker, passend bij de wijnmaand oktober:
Echt crisis is het pas wanneer we geen wijn meer hebben om bij het water
te doen.
Ik zeg, geniet van alle momenten.
Tot volgende maand.
Christy, eindredactie
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De Nuutsbaeker in data

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

Inleveren kopij Verschijningsdatum
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
13 dec. 2020

2

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
week 1 - 2021

(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)
(4 t/m 9 januari)

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

Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl
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Zondag 6 oktober: Jubileum festival Harambee
demonstratie. Stichting Aman-Iman
heeft een mooie West-Afrikaanse theeceremonie en er is een Harambee-atelier.
Wij hopen dat veel mensen uit Beek
enthousiast zijn en willen deelnemen
aan onze jubileum activiteiten.
Kom gratis een kijkje nemen;
het is een feest voor jong en oud!

Zoals jullie wellicht al weten ondersteunt Stichting Harambee jongeren in
Kenia door het betalen van schoolgeld, om zo een betere toekomst in eigen
land te hebben. 25 jaar geleden is Harambee opgericht en sinds de start heeft
de Stichting enkele honderden jongeren geholpen.
Om dat te vieren is er op zondag 6 oktober een gezellig Jubileum Festival in
en rondom het scouting gebouw Ooshaka aan de Molensteeg 1 in Beek.

Voorafgaand aan dit feestelijke gebeuren
is Harambee druk bezig geweest op
scholen in Beek door het geven van gastlessen aan onze schoolgaande jeugd.
De vrijwilligers hebben mooie verhalen
verteld en iedereen enthousiast gemaakt om voor Harambee mee te doen
met knutselen of met de sponsorloop op
6 oktober. Ook de DagBeeker uit Beek
zal meewerken. En het goede voorbeeld
wordt door de gemeente gegeven,
omdat onze Burgemeester Christine van
Basten-Boddin, samen met wethouders
Diederen, Schoenmakers en Hodzelmans
meelopen. Wethouder Van Es zal het
startschot lossen.
Dus kom allemaal kijken of meedoen!

Op 6 oktober is iedereen
vanaf 10.15 uur welkom
op het Ooshaka
scoutinggebouw.
Er wordt gestart met een
warming up vanaf 10.45
uur, het startschot 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 of aan te moedigen.

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.
KOM ZONDAG 6 OKTOBER NAAR
SCOUTINGGEBOUW OOSHAKA
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.
www.harambee.info

Gezellige middag
Na afloop van de sponsorloop
is het nog de hele middag gezellig in het Scouting
Gebouw Ooshaka met
vele leuke activiteiten,
workshops, muziek,
optredens, lekkere eten
en drinken en een
Afrikaanse markt, kortom
allerlei activiteiten voor
jong en oud.
Hou voor het precieze
programma onze
facebookpagina en de
website in de gaten.
Wie er in ieder geval
meedoet zijn: Gladys
Odili-Iyede van Stg.
Emamou Elie and
Emamou of Africa, zij
zal een Afrikaanse dans
workshop geven. De
Rithmix van Dansgroep
Mix uit Sint Geertruid
komt een spectaculaire
dans geven en er komt
een percussie-

25
JAAR
HARAMBEE
6 OKTOBER
JUBILEUM FESTIVAL
11.00 - 18.00
Scouting Gebouw Ooshaka

BEEK
Molensteeg 1, 6191 KJ Beek
Sponsorloop met Burgemeester & Wethouders,
optredens, workshops, eten & drinken, verkoop,
loterij, muziek: Karibu! (wees welkom)
www.harambee.info
www.facebook.com/harambeekenia
Printed by:
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De Koninklijke
Harmonie St. Caecilia
digitaal
Sinds enige tijd zijn diverse leden van de
Harmonie alle bescheiden zoals statuten,
verslagen, notulen en ook het hele muzikale archief digitaal aan het opslaan.

Herfstwandel t
Op zondag 27 oktober aanstaande
organiseert het wandelcomité van
de Koninklijke Harmonie St. Caecilia
Beek haar alom bekende
“Herfstwandeltocht” voor de 33e
keer. Startplaats is, als vanouds,
het Scoutinggebouw “Ooshaka” aan
de Molenberg te Beek.
Volgens traditie is deze tocht altijd
op de laatste zondag van oktober.
De weg naar het startlokaal wordt duidelijk
aangegeven met borden “wandeltocht”.
Op ca. 100 meter van het inschrijflokaal is
er ruime parkeergelegenheid.
Wandelaars kunnen kiezen uit de volgende
afstanden: 6 – 12 – 18 en 25 km.

Daarnaast wordt er ook een foto archief
in werking gesteld. Langs deze weg
vragen we aan inwoners van Beek die bij
diverse activiteiten zoals optocht, processie, inhalen van communicanten,
concerten enz. (nu en in het verleden)
foto’s van de Harmonie hebben
gemaakt, deze graag vrijblijvend door
te sturen naar foto@harmonie-beek.nl
zodat we ze digitaal kunnen bewaren
voor het nageslacht.
Tegen het einde van dit jaar kunt u onze
geheel vernieuwde website bezoeken:
www.harmonie-beek.nl
Wij danken u bij voorbaat voor uw
medewerking. U ziet wij timmeren aan
de weg voor de toekomst.
PS: bij doorsturen van foto’s geeft u de
Harmonie toestemming deze, indien
nodig, te mogen publiceren.

Nederlan

eh

Organisa

d

en

tie

andicapt

KIENEN
afdeling Beek en omstreken

G

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.
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De Koninklijke Harmonie
St.Caecilia in de Muziekschool

l tocht
De routes, welke over goed
begaanbare veldwegen,
holle wegen en bospaden
gaan, zijn met pijlen
duidelijk gemarkeerd.
Dit jaar gaat de tocht richting o.a. de buurtschappen
Catsop, Moorveld en
Geulle. De prachtige herfstkleuren van het Bunderbos
en het Beekse bos zijn te
bewonderen.
De routes lopen gedeeltelijk
over verharde wegen, maar ook over smalle bospaadjes.
Het Bunderbos is één van de mooiste hellingbossen van ons
Limburgse land. Het staat bekend om zijn bijzondere flora en fauna,
maar zeker ook om zijn vele bronnen en afvoerbeekjes.

Op donderdag 22 augustus j.l. hield de Koninklijke
Harmonie St. Caecilia Beek haar 1e repetitie in hun
nieuwe onderkomen, muziekschool Artamuse.
Nadat zaal Auwt Baek in December op slot ging, kon
de Harmonie met goodwil van de beheerder Raymond
Foppen een half jaar nog blijven repeteren in Auwt
Baek en zoeken naar een andere repetitieruimte.

Temidden van de prachtige natuur, zijn controle – c.q. rustplaatsen ingericht, voorzien van toiletgelegenheid, waar u een pauze kunt inlassen
en tegen sympathieke prijzen de inwendige mens kunt versterken.

Vanaf het bericht van sluiten heeft het Bestuur alle
politieke partijen van Beek over de ontstane zorgen op
de hoogte gebracht, wat zodoende alle aandacht heeft
gekregen. Dankzij de Wethouders en de Gemeenteraad heeft het geresulteerd in het feit dat de Harmonie
als vereniging nu met alles in de muziekschool zit.
Dank aan de Gemeentelijke politiek, maar ook dank
aan diverse leden van de Harmonie die enkele weken
in de vakantietijd de inrichting van de muziekschool op
de schop hebben genomen en het er gezellig hebben
ingericht. De Harmonie hoopt straks na een kleine
bouwkundige ingreep ook het jeugdorkest op de donderdag in de muziekschool te mogen begroeten.
Dan is de donderdagavond de muziekavond van de
Harmonie voor Jeugdorkest, Drumband en het
Harmonieorkest op één avond in één gebouw, wat
zeker de verenigingsgeest ten goede komt.

Tevens kunt u op de gezellige start en finishplaats “Ooshaka” een natje
en een droogje tot u nemen, en bij rustige achtergrond muziek, uw
wandelervaringen uitwisselen met uw medewandelaars.
Men kan starten op de 18 en 25 km. tussen 7.30 uur en 12.00 uur en op
de 6 en 12 km. tussen 7.30 uur en 14.00 uur. De finish sluit om 17.30 uur.
Rest nog te vermelden dat de wandeltocht onder alle weersomstandigheden zal doorgaan en dat bij inschrijving een sticker verkrijgbaar is,
en bij terugkomst het I.V.V. stempel voor alle afstanden beschikbaar is.
Iedereen kan aan deze prachtige wandeltocht deelnemen.
Graag tot zondag 27 oktober aanstaande en alvast veel
wandelplezier toegewenst.
Het Wandelcomité.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Leon Vroemen 046-4378198.

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.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom vrijblijvend op donderdagavond vanaf 19.00 uur
eens binnenlopen. U bent van harte welkom.

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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VEFATO

MOTKE
MEUBELEN

Openingstijden:
Maandag gesloten
Di. t/m vr. van 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 11.00 - 17.00 uur
Printhagenstraat 3
6191 PS Kleingenhout (Beek)
Tel. (046) 437 30 44

www.vefato.nl

Wij bezorgen uiteraard de grote artikelen GRATIS bij u thuis!
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The Road to Glazen Café 2019!
In de vorige rubriek van “The Road to Glazen Café
2019” konden jullie lezen over de opstartfase van het
nieuwe Glazen Café! Over ruim een maand (20 t/m
24 november) sluiten Remco, Rick en Silvan zich namelijk 96 uur op in het Glazen Café (Café d’n
Dobbele Vônck) voor het Nationaal Ouderenfonds.
In deze tweede rubriek nemen we jullie mee in de
voorbereidingen van de diverse (interne en externe)
acties, begint de programmering langzaam vorm te
krijgen en hebben we jou als lezer nodig!
Interne en externe acties
De Actiehelden; een vaste rubriek tijdens het Glazen Café!
Tijdens de actiedagen van 20-24 november zullen diverse reporters live in de uitzending langsgaan bij de vele acties die
georganiseerd worden in Beek. Basisscholen, verenigingen,
bedrijven en andere vrijwilligers kunnen namelijk hun eigen
actie opstarten (via beekfm.nl/kom-in-actie). Daarnaast zijn de
actiehelden ondertussen ook bezig met eigen acties zoals bijvoorbeeld de pubquiz, een kleurplatenactie, een voetbalclinic,
en de veiling. Voor die laatste actie zijn we nog op zoek naar
leuke, ludieke, grappige of speciale items die
geld kunnen opleveren voor het goede doel.
Zo ging 2 jaar geleden en gesigneerde roze trui
van Tom Dumoulin voor aardig wat geld eruit!
Mocht je zo’n item hebben, en dit willen aanbieden aan onze organisatie? Laat ons dit dan
weten via actie@beekfm.nl.
Hoe kan ik zelf een steentje bijdragen?
Financiële donaties bij Beek FM komen binnen
via onze partners, de plaataanvragen via
beekfm.nl én in het Glazen Café en de acties
door basisscholen, bedrijven, clubs en verenigingen.
Voorbeelden van deze acties zijn het ophalen van lege plastic
flessen, het organiseren van een sponsorloop, het langsbrengen van fooien, of een ander leuk idee. Natuurlijk zijn er ook verschillende acties die niet direct geld opleveren, maar wel net zo
belangrijk zijn binnen het thema van het gestelde goede doel.
Zo kun je vrijwilliger worden bij het Nationaal Ouderenfonds.
Hierbij zet je je in voor de eenzame en kwetsbare ouderen. Jij
tovert weer een glimlach op het gezicht van deze ouderen! Je
gaat met ze mee op een uitje of draagt je steentje (vanuit thuis)
bij door de zilverlijn te bemannen. Een gezellig praatje aan de
telefoon is voor eenzame ouderen erg waardevol.

Wat staat er zoal op het programma?
De programmering van Beek FM begint langzaam vorm te
krijgen. De DJ’s worden op woensdagavond rond 19.00 uur
opgesloten, op donderdag (overdag) richten we ons specifiek
op de ouderen in en rond Beek.
We halen ze naar het Glazen Café of brengen het Glazen Café
naar hun toe. Dit allemaal met verschillende acties rond het
thema “Samen in de strijd tegen eenzaamheid”.
Donderdagavond
staat bekend om
de studentenstapavond. De DJ’s van
Glazen Café zullen
hier dan ook een
leuke invulling op
geven.
Op vrijdag gaan we
met de actiehelden
langs bij de basisscholen en zullen
ook diverse klassen langskomen in
het Glazen Café.
Zaterdag is het leuk om met de hele familie langs te komen.
Er zijn genoeg activiteiten om een leuke middag in en rond het
Glazen Café te beleven.
Op zondag is de finaledag en worden de DJ’s vrijgelaten.
Nieuw dit jaar is dat er elke dag rond 21.00 uur een tussenstand bekend wordt gemaakt van de tot dan toe opgehaalde
donaties. 2 jaar geleden kwamen ruim 25 bekende (Limburgse)
artiesten pro-deo langs tijdens de actiedagen. Ook dit jaar
hebben we (nu al) een fantastische line-up.
Volg onze social media kanalen om hierover op de hoogte te
blijven!
We need you!

WINNING
WEDNESDAY
MET EXTRA PRIJZEN, EEN HEERLIJKE
LUNCH & ENTERTAINMENT

IEDERE WOENSDAGMIDDAG
VAN 12.00 TOT 19.00 UUR
VALKENBURG

Om het Glazen Café in goede banen te leiden zijn we op zoek
naar vrijwilligers die ons voor, tijdens en na de actiedagen willen helpen. Ben jij inzetbaar als reporter, goed in techniek, een
topper achter de bar, sterk in PR en media, goed met artiesten
(en de opvang daarvan), een dragende kracht bij bouwwerkzaamheden of kunnen we je all-round inzetten?
Maak onderdeel uit van Team Beek FM. We zijn al met ruim
40 personen en buiten de lol die het met zich meebrengt draag
je ook je steentje bij aan het goede doel!
Meld je aan via beekfm.nl/aanmelden
Wordt vervolgd.
7
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Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ vieren 9 november 2019 h
Inleiding
Het was in 1989, dat het toenmalige
Evenementen-service Komitee Beek
(E.S.K.) een bezoek bracht aan zustergemeente Stadt Gundelfingen aan de
Donau. Het Komitee was aldaar om
ideeën op te doen voor een groot en
meerdaags historisch feest in Beek.
Uiteindelijk zou dit uitmonden in de
Peter Trecpoelfeesten, die met groot
succes in 1992 en 1996 in Beek
werden gehouden.

Gundelfingen een dergelijke historische
nachtwacht in Beek nieuw leven ingeblazen kon worden. Raadplegend archiefdocumenten en het in 1980 door de
Heemkundevereniging Beek uitgegeven
eerste deel van de serie ‘Wat Baek ós
bud’ met als titel ‘Een leven uitgemeten’
werd gestoten op de figuur van Isabelle
Koàp (Jacob de zoon van Isabel) die
rond 1850 in Beek de functie vervulde
van klepperman, de nachtwachter.

Maar tijdens dat bezoek maakte het
E.S.K. ook kennis met Die
Gundelfinger Nachtwächter, die als
onderdeel van de aldaar zeer actieve Historischer Bürgerverein, zich
regelmatig in de Stadt presenteerden met prachtige hoornmuziek en
ook toepasselijke liederen zongen
met eigen teksten over actuele onderwerpen.
Thuisgekomen werd al vlot gediscussieerd of in Beek ook een historische nachtwacht actief was geweest en zo ja of evenals in

Natuurlijk was van deze klepperman,
meestal gerekruteerd uit het armste
deel van de bevolking, geen foto beschikbaar. Totdat onlangs via de
Facebooksite ‘Baek wie ’t vreuger
waor’ een foto opdook van een onbekende persoon, waarbij de ondertekst werd geplaatst van ‘ Koàb de
klepperman’.
Het E.S.K. besloot eind oktober
1989 om een nachtwacht in het
leven te roepen met als naam ‘De
Baeker Kleppermen’.
Een nachtwacht in Beek

Deze persoon geeft in elk geval een goed beeld hoe een
dergelijke nachtwachter er uit heeft gezien.

‘Wist u dat er zoveel
mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Jelske van Asseldonk van DELA

Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt u
graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder
te maken. Voor leden en ieder ander.
Ga voor informatie naar dela.nl/beek of bel
046 206 05 96 voor een persoonlijk gesprek.

8

De nachtwachter liep met een klepper
in winterse nachten tussen tien uur
’s avonds en vijf uur ’s morgens door het
dorp en klepperde ieder uur en riep
daarbij bijvoorbeeld luidt: één uur heeft
de klok, de klok heeft één.

Omdat vóór 1800 de toenmalige
hoofdbank Beek uit verschillende
woonkernen bestond en na 1800 de
nieuwe gemeente Beek eveneens,
moesten er meerdere kleppermen
actief zijn geweest. Dit bleek ook
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9 het 30-jarig bestaan
later toen een nachtwachtreglement door
de gemeenteraad werd vastgesteld,
waarbij groepjes nachtwachters naar de
diverse gehuchten werden gestuurd.
Besloten werd om maximaal tien kleppermen bijeen te brengen. Uit het E.S.K.
stelden zich vijf personen beschikbaar.
Pierre Smeets benaderde de groep
Hauwdoejoedoedel of hier belangstelling
voor dit experiment bestond. En ook hier
lieten vijf leden van belangstelling blijken.

De ‘nieuwe’ Beeker Nachtwacht, bestaande uit: v.l.n.r. Nic Lemmens, Pierre Smeets, Fred Romans,
Luc Budé, Wil Lacroix, Ton Martens, Jacques Aussems, Albert Nijsten en Nand Claassen.
Nu stond de nieuwe groep voor de uitdaging om de benodigde kleding en verdere attributen aan te schaffen. Omdat
op dat moment geen inzicht bestond
hoe de nachtwachters, behoudens dan
de houten klepper, waren uitgerust, werd
met eigen fantasie een costumering ontworpen, bestaande uit een blauw fluwelen kniebroek met boezeroen en witte
col, witte kousen en handschoenen, een
baret met pluim en zwarte schoenen met
koperen gespen. Sierhellebaarden werden via relaties vervaardigd en uiteraard
ook houten kleppers.

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ presenteerde zich tijdens het Europees Treffen in
1990 in Gundelfingen. Op foto v.l.n.r. Pierre
Smeets, Wil Lacroix, Nic Lemmens, Nan
Claessen en Jacques Aussems

Toen de outfit klaar was werd trots voor
de persmedia geposeerd vóór het vakwerkhuis in de Heirstraat. Omdat het
streven was om – evenals Die
Gundelfinger Nachtwächter - spoedig

opgenomen te worden in het Europees
Genootschap van Nachtwachters en
Torenblazers (Europäische Nachtwächterund Türmerzunft) werden documenten
verzameld, waaruit blijkt, dat in Beek in
vroeger eeuwen al nachtwacht kleppermannen actief waren. Deze documentatie was zwaarwichtig genoeg en met
vreugde werd het bericht van
Zunftmeister Walter Kienel uit Bad
Rodach ontvangen, dat Nachtwacht ‘De
Baeker Kleppermen’ opgenomen kon
worden in de Zunft tijdens het Europees
Treffen 1990 in Stadt Gundelfingen aan
de Donau.
In een volgend artikel worden in het kort
enkele hoogtepunten uit het dertig jarige
bestaan vermeld, zowel activiteiten in en
rondom Beek en als Zunftmitglied.

Opening vastelaovesseizoen 2019-2020
De vakantie is voorbij en dan is het tijd om langzaam te gaan denken aan het nieuwe vastelaovesseizoen!
De Baeker Pottentaote gaan het dit jaar met de opening anders doen!
We gaan het nieuwe seizoen niet starten op 11/11 maar op vrijdag 15 november 2019. De opzet zal
hetzelfde blijven. We beginnen met een heilige mis en zullen daarna bij het beeld “de Pottentaot” het
vastelaovesseizoen 2019-2020 officieel openen.
Samen met de nieuwe jeugd raad van Elf, Jeugdprins Gijs I, zijn hofnar Joep, grote prins
Michael I en de grote raad zullen we na de officiële opening naar café de Benelux gaan
voor een fantastische feestavond met diverse artiesten. Het beloofd een geweldige avond
te worden die u niet mag missen!
Dus zet alvast
in de agenda:
vrijdag
15 november
2019!

Allewiel,
Baeker Pottentaote
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IVN Spau-Beek
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

Op zoek naar
pikdonkere plekken
Tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ nemen gidsen
van het IVN Spau-Beek u mee voor een
wandeling door Beek en haar buitengebied op
zoek naar het donker.

Servicepunt

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

Samen met u speuren naar het nachtleven van dieren en
staren naar sterren. Zijn er nog pikkedonkere plekken in
Beek? Waar kunnen we nog genieten van de geuren,
de kleuren, de geluiden en zeker ook de spanning van
de echt donkere nacht? Kent u de schoonheid en het
nut van de nacht? Het IVN afd. Spau-Beek nodigt u uit
om de antwoorden op deze vragen zelf mee te beleven.
De ‘Nacht van de Nacht’ is een landelijke
activiteit (meer info: www.nachtvandenacht.nl/)
en is op de avond dat de zomertijd wijzigt in
wintertijd, dit jaar op ZATERDAG 26 OKTOBER.
De start van onze activiteit is om 19.30.
Einde rond 21.30 uur.
Bijzonderheden: Stevig schoeisel, en eventueel zaklamp.
Voor wie: iedereen die wil genieten van duisternis en stilte en zeker voor kinderen een hele belevenis.
Kasteel Gen Broek
Kasteel Genbroekstraat 18, 6191 KT Beek Lb
Info www.ivnspaubeek.nl
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Begin november start EHBO-Vereniging Beek
met een nieuwe cursus Reanimatie/AED
Tijdens deze cursus leert u hoe u iemand met een plotselinge
hartstilstand moet helpen.
Direct starten met reanimeren en het aansluiten van een AED
zorgt ervoor dat u levens redt. Wanneer u graag wilt weten
hoe u moet handelen in een noodsituatie is het volgen van
een professionele reanimatiecursus niet overbodig. Met de
vaardigheden die één van onze instructeurs u aanleert kunt
u de tijd overbruggen voordat de ambulance er is en zou u
iemand weer een toekomst kunnen geven.

Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat van de
Hartstichting.
De kosten voor onze cursus (dus in totaal 2 avonden)
bedragen € 30,-.
Onze opleidingen volgen de nieuwste richtlijnen van Oranje
Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad en staan onder
leiding van een ervaren docent en een arts.

In deze basiscursus komt onder
andere aan bod:
• hoe u een hartstilstand herkent en
wat u dan als eerste doet
• hoe u moet reanimeren en in welk
tempo
• hoe u een AED aansluit en bedient

De leslocatie voor onze cursussen:
Stegen 35 (lokaal 9) in Beek.

Samen met andere cursisten oefent u
alle reanimatiestappen uitvoerig op
onze oefenpoppen en onze diverse
oefen-AED’s.

Wilt u zich aanmelden voor een
cursus dan kunt u zich
inschrijven via onze website
www.ehbo-beek.com of door
een mailtje te sturen. Wilt u meer
weten over de EHBO-vereniging
Beek of heeft u nog vragen of
opmerkingen stuur dan een email
naar secretaris@ehbo-beek.com.
U kunt ook bellen met
06-45734886.

Wist u dat een aantal
zorgverzekeraars een
Reanimatie/AED-cursus
vergoeden?

De lessen vinden plaats op:
maandagavond 4 november 2019 (theorieavond van 20.00 tot 22.00 uur)
maandagavond 11 november 2019 (praktijkavond van 19.00 tot 22.00 uur)

Natuurlijk
Tuinieren
lezing door Pascal Jongen
Pascal Jongen van kwekerij Marni’s
uit Bunde (voorheen Schimmert) komt
vertellen over bestrijdingsmiddelen voor
uw tuin uit grootmoeders kastje.
Iedereen kent ze wel: grootmoeders
tips.
Soms niet meer dan een lapmiddel,
maar vaak verrassend doeltreffend.
Tips om ongewenste insecten, onkruid,
ziekten etc. aan te pakken.
We gebruiken ze allemaal op de kwekerij omdat we geen gebruik willen maken
van chemische bestrijdingsmiddelen.
U kunt ze ook gebruiken in UW tuin!!!
Veel plezier met kokkerellen!
zondag 6 oktober 2019
11.00 uur tot 13.00 uur
Oude Pastorie Beek
Oude Pastorie 25 , 6191 HW Beek

Veiling mer dan angesj
Op zaterdag 5-10-2019
organiseren de Auwt
Prinse Sjpaubik in het
MFC ,,’t Roadhoes”,
Musschenberg 30
Spaubeek,
een ludieke veiling
“Veiling mer dan angesj”
en aansluitende
afterparty met DJ Stevie.
Er zullen ongeveer 100 kavels
geveild worden die voorafgaand aan de veiling bekeken
kunnen worden.
Ook zal de catalogus een
week van tevoren online gezet worden op de site van de Auwtprinse,
www.auwtprinsespaubeek.nl
De toegang is gratis maar het meebieden (biednummer) kost € 2,19.00 tot 20.00 uur: bezichtigen kavels
20.00 tot 22.00 uur: veiling
22.00 tot 01.30 uur: afterparty
Met vriendelijke groet, Hub Cobben (06-51008223)
11
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Frédérique Meewis, een Ballerina uit Spaubeek V
Als klein meisje was ik in de balletwereld
nooit verder gekomen dan een paardensprong. Als ik deze thans nog eens tot
uitvoering probeer te brengen, lijk ik
meer op een olifant die op 1 been probeert te blijven staan en omvalt. Met dit
in mijn achterhoofd belde ik enigszins
beschaamd aan bij de familie Meewis in
Spaubeek. Voor een artikel in de
Nuutsbaeker zou ik er een gesprek hebben met de 14-jarige ballerina
Frédérique en haar moeder Chantalle,
docente ballet. Dochter Frédérique studeert aan de vooropleiding van Het
Nationale Ballet in Amsterdam.
De schaamte bleek ongegrond te zijn.
Eenmaal aan de koffie en thee begonnen moeder en dochter een openhartig
en gezellig gesprek over hoe het allemaal begon. Hoe ballet het leven overnam van zowel moeder als dochter.
En waar begon het allemaal? Bij de
melkboer van Spaubeek. Moeder
Chantalle is de dochter van de melkboer
van Spaubeek (de melkboer leeft helaas

niet meer). Als Chantalle op 16-jarige
leeftijd in de ban raakt van de musical
Fame doet ze samen met een vriendin
auditie
voor
de
Rotterdamse
Dansacademie. Ze heeft dan pas 1 jaar
ballet-/danservaring. Ze wordt aangenomen en vertrekt op 17-jarige leeftijd
naar de Rotterdamse Dansacademie.
Vooral haar vader vond het maar niks en
dacht dat deze opleiding geen goede
toekomstperspectieven zou bieden.

Vanwege haar “hoge” leeftijd zat klassiek ballet er niet meer in, maar ze
schopte het tot HBO Docente Ballet.
Uitvoerend heeft ze gedanst in het
showballet van o.a. Rons Honeymoon
Quiz en Doet-ie 't of doet-ie 't niet.
Nadat haar vader met pensioen ging en
stopte met het SRV bedrijf, keerde
Chantalle terug naar haar geboortedorp
Spaubeek en in de schuur waar de
melkwagens hadden gestaan begon
Chantalle haar eigen balletschool.
Chantalle besloot, toen Frédérique 2
jaar oud was, de balletschool te verkopen en zich helemaal te richten op de
opvoeding van Frédérique.
Met 4 jaar op balletles
Moeder Chantalle die als gastdocente
nog balletles gaf nam Frédérique van
kleins af aan mee en op 4-jarige leeftijd
mocht ze op ballet en kreeg uiteraard les
van haar moeder. Op 6-jarige leeftijd
wist Frédérique dat ze ballerina wilde
worden. Maar Chantalle dacht dat dit
vrijwel onmogelijk zou zijn. Dat is zo’n
harde wereld.
Vier jaar geleden bezocht de balletschool, waar Chantalle les gaf, een

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
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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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Van de melkboer tot de Nationale Ballet Academie
dansworkshop voorafgaande aan de
uitvoering van het ballet Giselle, in de
schouwburg te Heerlen. Met een 20-tig
tal leerlingen inclusief Frédérique werd
er een stukje uit Giselle aangeleerd. Na
de workshop wilde de docente
Chantalle spreken. Niet als docente van
Frédérique maar als mama. Zij zei dat ze
Frédérique auditie moest laten doen
voor de vooropleiding aan de NBA in
Amsterdam (Nationale Ballet Academie).
Er volgde een periode van twijfel, praten, tranen, overwegingen. Voor zowel
papa en mama als voor Frédérique
begon een moeilijke periode. Wat adviseer je je kind? Je gunt haar een carrière, maar wilt haar niet kwijt. Frédérique
stond, als 10-jarig meisje, voor een onmogelijke keuze. Maar auditie doen betekende niet dat ze daadwerkelijk werd
aangenomen. Dus togen ze samen naar
Amsterdam.
Ze mocht proeflessen komen doen.
Weer twijfel, vragen, tranen. Wel doen,
niet doen?
Ze werd uiteindelijk aangenomen voor
de vooropleiding. Er werd een gastgezin
gezocht en zo vertrok Frédérique op 11jarige leeftijd naar een gastgezin in
Amsterdam. Steeds weer werd en wordt
ze er van verzekerd, dat als het niet lukt
of als ze niet meer wil, ze naar huis kan
komen.

De schooldag van een 14-jarige
Ballerina
Frédérique, thans 14 jaar oud, vertelt
dat ze vanaf haar 11e in een pleeggezin
in Amsterdam woont. Ze heeft het er
prima naar haar zin. Maar zwaar is het
wel allemaal. Om 07.00u staat ze op. Ze
moet veel zelf doen, ontbijt maken, afwassen, opruimen. Dan op de fiets naar
school waar ze van 08.30u tot 13.55u.
les heeft. Na school vertrekt ze meteen
naar de Ballet Academie. Snel iets eten,
omkleden en opwarmen. Om 15.00u begint de balletles tot 19.00 uur. Dan naar
huis om te douchen en te eten. Om
20.30 uur wordt er huiswerk gemaakt,
daarna tas inpakken voor de volgende
dag, nog wat op de telefoon rondneuzen
en dan slapen.
Frédérique heeft afgelopen schooljaar 3
Atheneum afgerond. Om genoeg tijd
over te houden voor de balletlessen
krijgt Frédérique geen tekenles, maatschappijleer of gymnastiek. Maar wel
bijvoorbeeld voedingsleer. Want eten is
voor een ballerina wel een item. En wie
denkt dat een ballerina weinig eet, heeft
het mis. “Wat ik moet eten, dat leer je. Ik
weet precies als ik iets eet hoeveel en
wanneer er energie vrijkomt. Het is handig om te weten wat je lijf doet met energie. Mensen denken dat wij niets eten,
maar wij eten juist heel
veel. Geen grote hoeveelheden maar wel gevarieerd en vaak.”
Frédérique geeft aan
dat het soms heel zwaar
is. Er wordt een strenge
discipline van je verwacht. Op school kan er
tussendoor gelachen
worden, maar eenmaal
op de academie gaat
het gezicht in de plooi
en wordt er niet meer
gelachen. Het is hard
werken. Daarom benadrukt Frédérique dat het
haar eigen keuze is. Ze
weet dat er ieder jaar,
medio maart, een examenles is. Er is een jury
(docenten van de eigen
school en ex ballerina’s
uit binnen en buitenland) en dan wordt gekeken of je door mag
naar het volgende jaar.
Het kan ieder jaar afgelopen zijn.
“Het lijkt allemaal lieflijk
zoals in een sprookje,

maar er wordt veel gehuild en als je
denkt dat je het goed doet, kan het altijd
nóg beter. Soms voelt het tegenstrijdig,
maar onze klas is heel hecht en zijn we
allemaal vriendinnen van elkaar. Ik ben
dankbaar dat ik dit mag meemaken.
Ondanks dat het zwaar is en soms heel
heftig, is het toch fantastisch. Het hoort
er allemaal bij. Ik leer veel voor het latere
leven,” aldus Frédérique. Chantalle
voegt toe: “Achter iedere topsporter zit
een verhaal van keihard werken. Alles
moet beter en nog beter.”
Het vervolg
Na het Atheneum en de vooropleiding
kan ze verder aan de NBA voor de HBO
opleiding (2 tot 3 jaar). Daarna kan ze
auditie doen voor Het Nationale Ballet.
Het kan ook zijn dat je auditie gaat doen
bij een balletcompany in het buitenland.
Op 10 september aanstaande zal ze
weer op het podium staan, in het Gala
van Het Nationale Ballet, samen met
balletsterren als Igone de Jongh en
Michaela DePrince.
Overigens heeft Frédérique als eerste
14-jarige ballerina mee mogen doen aan
een uitvoering van het ballet Paquita.
Een voorstelling die op HBO niveau
wordt uitgevoerd.
Dit belooft nog veel voor de toekomst.
Frédérique vindt zichzelf geen bijzonder
meisje, maar ik vond het heel speciaal
dat ik een “kijkje” mocht nemen in het
leven van een jonge ballerina. Mochten
we in de toekomst de naam Frédérique
Meewis horen tijdens een balletuitvoering van Het Nationale Ballet, dan weten
wij dat dit de kleindochter van de melkboer uit Spaubeek is.
Chantalle heeft na het vertrek van haar
dochter naar Amsterdam een balletschool in Valkenburg overgenomen.
Er worden lessen gegeven voor oud en
jong. Voor meer informatie:

BALLETSCHOOL

Chantalle Meewis
06 - 23 93 09 84
www.chantallemeewis.nl
balletschoolchantallemeewis@kpnmail.nl

En ík hou het voor wat de
paardensprong betreft op schaken.
Sylvie Gulikers
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’n leven lang
Heunen...

Geef je horloge een nieuw leven
t Vakmanschap in eigen huis
t Horlogereparaties van vrijwel alle merken mogelijk
t Vrijblijvende offerte vooraf aan de reparatie

Beek
Heunen Juweliers

Geleen
Heunen Juweliers

Burg. Janssenstraat 18
T046 - 437 13 39

Annastraat 3 - Geleen
T046 - 475 12 68

www.heunenonline.nl
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30 JAAR
GELEDEN…..
15e jaargang nr. 89 (oktober 1989) (Er staat inderdaad nr. 89)
... Frans Derhaag beschrijft in een hoofdartikel een prachtig
monument uit onze mooie gemeente.
De monumentale hervormde pastorie, tekenend voor de
sfeer in de omgeving van “De Platsch”, staat in de steigers
om een nieuw maatkostuum aangemeten te krijgen. Een
grondige restauratie was hard nodig.
Het is 1681 als op grond van de godsdienstregelingen de
katholieke kapelanie als hervormde pastorie dienst doet. In
1703 wordt het gebouw door militair ingrijpen ontruimd,
maar het moet hoognodig gerestaureerd worden. Er zijn
geen geldmiddelen en een zekere Ds. Henrici schiet het
geld voor. In 1721 koopt deze Ds. Henrici een stuk grond
van zijn eigen zakgeld om er een statig huis op te bouwen,
met een geweldige muur die alle inkijk weert.
We maken een sprong naar 1827, de tijd dat de gemeentebesturen verplicht waren voor de zorg van woningen van
priesters en predikanten. De burgemeester heeft daar
moeite mee en wil het gebouw door de gemeente kopen.
Maar zij treuzelt zo lang zodat de hervormde gemeente het
pand zelf koopt. De kerk en pastorie blijkt een centrale functie te hebben in de gemeente Beek. Ook in de woelige oorlogsjaren is het een ontmoetingsplek voor de soldaten.
In 1954 wil de gemeente het pand kopen om er een ontmoetingsplaats en leeszaal in te vestigen. In 1956 wil men
het afbreken om er een winkelcomplex te bouwen. (Ze hebben al een naam voor het café dat erbij hoort: ” In de bloeiende wijngaard ” . In 1965 wordt de muur op niveau gebracht en start men de restauratie. Nu, na 20 jaar is men toe
aan een nieuwe restauratie om niet gedwongen te zijn om
met een grote boog om het onveilige pand heen te lopen.
Van iedereen verwacht men een bijdrage omdat weer een
ontmoetingscentrum gerealiseerd wordt. De molensteen
van lasten moet niet om de nek van de hervormde gemeente hangen. Hij kan beter worden omgebouwd tot een
ronde tafel waar mensen elkaar ontmoeten.
Aldus de schrijver
... Henk Rost viert feest. Hij is al 25 jaar in het onderwijs.
Eerst als leraar en dan directeur van de St. Martinusschool
in Beek.
... Deze keer op de praatstoel een markant figuur uit Genhout.
Hub Vroemen, geboren en getogen in het kerkdorp.
Exploiteert een café, danszaal, kegelbaan en
zelfbedieningswinkel. Is niet weg te denken uit het
Genhouter verenigingsleven.
Begonnen in zijn jeugd bij de misdienaars, vervolgens naar
het voorzitterschap van de Jonkeid. Via kartrekker van
uniformen- en instrumentenfonds en feestcomité van
fanfare St. Antonius werd hij lid en voorzitter hiervan. Ook

Japo
was hij een succesvol kegelaar met diverse Limburgse kampioenschappen. De duivensport droeg hij een warm hart toe
en hij was een verwoed liefhebber en speler. Ook voor GSV
’28 hield hij vele jaren de rood-witte kleuren hoog. Het acteren bij de toneelclub was niet voor hem weggelegd. Hij was
wel de steun en toeverlaat achter de schermen.
Hub Vroemen. Een man van vele markten thuis en waar
Genhout veel aan te danken heeft. Genhout hou hem in ere.
... De basketbalvereniging De Archers hebben feest. 12,5 jaar
beoefenen zij deze sport. Op het ogenblik zijn er ca. 80
leden. Kom ook eens naar de training kijken en meld u aan.
... Tot dirigent van de Kon. Harmonie St. Caecilia werd
benoemd dhr. Zef Pijpers.
Reeds eerder van 1953 tot 1959 dirigeerde hij de harmonie
naar grote successen o.a. in Born en Kerkrade.
... Ons redactielid John Bannier is gekozen tot voorzitter van
Caesar Handbal. John is ook sportverslaggever. Nu halen
de handballers zeker de voorpagina.
... Frits Mennens staat een geweldige receptie te wachten,
aangeboden door de Baeker Pottentaote. En niet voor
niets. Hij neemt n.l. afscheid als lid en klamottebewaarder
na 33 jaar van de Pottentaote. Dat is wel een felicitatie
waard.
... Sef Klinkers stond ook in het middelpunt van een klinkende
receptie. Na 40 jaar gaat hij op zijn lauweren rusten.
De zaak heeft hij overgedaan aan zijn zoon Eric. Tijdens de
receptie werd de jubilaris verrast met de eremedaille in de
orde van Oranje Nassau.
... Het jeugdkoor Cantarella uit Neerbeek (1981) boekte weer
een geweldig succes. In het Staargebouw in Maastricht
beoordeelde de jury: ”Limb. kinderkoor voor het jaar 1989”.
... Met 2 pagina’s vol vertelt de gemeente ons hoe het vooruitzicht is voor het jaar 1990. Portefeuille-gewijs komt alles
aan de orde. Waar de gemeente een heel jaar over doet
kan niet in enkele woorden verhaald worden.
Eindconclusie is wel dat er een sluitende begroting is
dankzij de beschikking van extra gelden.
... In het paleis van Europa in Straatsburg is door de voorzitter
van de betreffende commissie uit de hoge raad aan de
loco-burgemeester van Beek dhr. Jan Eijssen
“Het Europese Diploma” uitgereikt. Het diploma krijgt
uiteraard een passende plaats in het gemeentehuis.
Ik ga meteen kijken…
groetjes Japo

(OVORRš6DQGHUERXWODDQšZZZERXUVNR]İQHQQOšZZZERXUVNHXNHQVQO
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Project KOE (Koken, Ontmoeten & Eten!) van
WOP “De Carmel” in de finale van “ONZE BUURT”
De vrijwilligers van WOP (Wijk Ontwikkelings Plan) “De Carmel” hebben
nog meer dromen en wensen voor de wijk en al hun bezoekers.
Daarom is het project KOE ontstaan.

Project

Koken
Ontmoeten
Eten

georganiseerd voor zowel jong als oud.
Om de saamhorigheid te vergroten, de
eenzaamheid aan te pakken en samen
plezier te maken, blijft het WOP-team
doorgaan met dromen. Die misschien
wel werkelijkheid worden.
Ze zijn superblij dat ze nu in de finale
staan samen met nog 5 andere
geweldige projecten.

Deze dromen bestaan uit het goed en
HACCP inrichten van de blokhut, opknappen/vervangen units, invalidentoilet en overkapping met losse zijwanden.
Grote dromen, dat realiseert het WOPteam zich.
Maar dromen komen soms gewoon uit!
Door de inzet van vele vrijwilligers
worden er regelmatig leuke activiteiten

Op donderdag 14 november is de
presentatie van het project “KOE”
in Roermond voor de jury van
“Onze Buurt”.
Op donderdag 29 november is de
feestelijke finale in het Provinciehuis
te Maastricht.
Maar het bereiken van de finale is al een
grote pluim voor alle WOP vrijwilligers.
Chapeau en succes met de finale!

Specsavers komt
naar Beek!
Specsavers Geleen gaat verhuizen naar Makado
Beek. Op 7 november openen wij de deuren van
onze compleet nieuwe winkel in het winkelcentrum.
Professionele oog- en hoorzorg én optometrie bij u
om de hoek. Viert u de opening met ons mee? Dan
kunt u rekenen op aantrekkelijk voordeel.

Beek Wethouder Sangersstraat 314 Tel. 046 475 7602
Geleen Ansemburgstraat 1 Tel. 046 475 7602
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De week van de ROMMELMARKT in het
Huidtherapie
gemeenschapshuis Neerbeek
7 tot 12 oktober
Om meer bekendheid te geven
aan de huidtherapeut wordt er
jaarlijks de week van de
Huidtherapie georganiseerd.
Dit jaar vindt dit plaats van 7 tot en met
12 oktober.
U kunt bij de huidtherapeut terecht met
al uw huidproblemen zoals littekens,
acne, overbeharing, pigment, couperose en oedeem.
Huidtherapie Beek organiseert op
maandag 7 oktober een gratis
inloopspreekuur van 18.30 tot
19.30 uur.
Er ligt voor iedereen een leuk presentje
klaar! Tot dan!

Het is weer oktober en dat betekent dat de jaarlijkse rommelmarkt van muziekkorps
St. Callistus Neerbeek er weer aan zit te komen. De laatste zondag van de maand,
27 oktober, zullen de deuren van gemeenschapshuis Neerbeek om 11.00 worden
geopend. Tot 15.00 uur kunt u rondlopen tussen de verschillende afdelingen: elektronica, glaswerk, lampen, kleren, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, antiek
en nog veel meer. U kunt tussendoor een kopje koffie, thee of wat fris drinken, waar
natuurlijk ook een stukje vlaai bij hoort.
27 oktober belooft, zoals elk jaar, een gezellige dag te worden met heel veel mooie
tweedehands spullen. En de opbrengst komt natuurlijk ten goede van de muziekvereniging. Ze steken het geld weer in onze jeugdopleiding, een nieuw traject op de basisschool, onderhoud aan instrumenten en eigenlijk alles wat met muziek te maken
heeft. Het Muziekkorps nodigt u van harte uit ook een kijkje te komen nemen!
Heeft u nog goede tweedehands spullen thuis staan, die u kwijt wilt en in een van
bovenstaande categorieën valt? Neem dan contact op met de organisatie.
Laat het weten, bij voorkeur via
info@sint-callistus.nl of 046-4334321.
Kapotte of onverkoopbare spullen levert de organisatie veel werk op, denk dus a.u.b. zelf na over wat u
geeft. (meubels en/of computers nemen we niet in).

Huidtherapie Beek
Wethouder Sangersstraat 6
6191 NA Beek
www.huidtherapiebeek.nl

Blijf op de hoogte van deze en andere activiteiten via
facebook.com/sintcallistus, bekijk wat ze doen op
instagram.com/sintcallistus en leer meer over onze
vereniging via www.sint-callistus.nl

UNICEF Harten troef BRIDGEDRIVE in SPAUBEEK
Zondag 3 november 2019 in ’t Raodhoes,
Musschenberg 101, Spaubeek, 046-443 1689
Dagindeling
13.15 uur inschrijven
13.30 uur start bridgedrive bestaande uit 6 rondes van 4
spellen
15.00 uur pauze na 3de ronde met koffie en vlaai
15.30 uur start laatste 3 rondes van 4 spellen
17.15 uur uitslag en prijsuitreiking
Kosten

€ 15,- per persoon (de opbrengst komt volledig
ten goede aan UNICEF)

Inschrijving door overmaking van het inschrijfgeld op rekeningnummer NL53 RABO 0146 4229 29 t.n.v. Bridgeclub ’t

Roadhoes onder vermelding van:
unicef 2019, beide namen van het deelnemende paar, uw
telefoonnummer plus NBB-lidnummer(s)
Uw betaling is uw bewijs van inschrijving, u ontvangt van ons
verder geen bevestiging. Mocht u het toch op prijs stellen een
bevestiging van uw definitieve inschrijving te ontvangen, dan
verzoeken we u ons dit te laten weten.
De inschrijving sluit op 30 oktober 2019.
Gezelligheid is troef en in deze zin zal de arbitrage geschieden.
inlichtingen:
Marcel Ploemen, 045-405 1379 / mmf.ploemen@gmail.com
Voor meer informatie over deze landelijke drive, kijk op:
https://www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/unicef-bridgedrive/
17
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Het verhaal van Lichtkoningin Romy e
Op 8 december 2018
heeft het Lucia
Comité Beek bekendgemaakt wie de 67ste
Lichtkoningin werd.
Ook werden vier
nieuwe Hofdames
voorgesteld. Zij
bekleden deze rol, in
tegenstelling tot de
Lichtkoningin, twee
jaar lang. Dat is de
start van een druk
jaar voor deze dames.
Druk jaar zult U
denken? Wat doet het
Lucia Comité samen
met de Lichtkoningin
en de Hofdames dan
Foto: Jennifer Verheeke
zoal gedurende het
jaar?
Daarom hebben we Lichtkoningin Romy gevraagd om de
activiteiten en ervaringen vanaf de bekendmaking tot nu toe,
met ons te delen.
Het verhaal van Romy:
Laat ik me even voorstellen, ik ben Romy Frijns. De 67ste
Lichtkoningin, afkomstig uit en woonachtig in Spaubeek.
Samen met mijn Hofdames Ninon Tijssen (Genhout), Danique
Boijens (Neerbeek), Brechje Peters (Beek) en Zoë Neven
(Spaubeek) ben ik ongeveer driekwart jaar actief als
Lichtkoningin en daarbij wil ik u als lezer van De Nuutsbaeker
graag meenemen in wat ik en mijn Hofdames tot nu toe hebben mogen beleven.

dat het kroontje dat ik droeg als keizerin snel ingeruild zou
worden voor de kroon met licht.
Na een groot applaus, veel enthousiasme vanuit de mensen
die aanwezig waren en toch ook wel de nodige tranen over
mijn wangen, mocht ik mezelf dan eindelijk presenteren als de
67e Lichtkoningin, samen met mijn team Hofdames.
In feite was dit al meteen onze eerste activiteit, waarbij ik en
de Hofdames ons konden presenteren aan de gemeenschap
van Beek en erbuiten.
Verder stond december nog vol van verschillende activiteiten.
- Te beginnen met het bezoek aan de Zonnebloem afdeling
Beek, waarbij wij als Lichtkoningin, Hofdames en Comité
uitgenodigd waren om ook de desserts uit te delen aan alle
gasten. We werden met open armen ontvangen en na het
uitdelen van de heerlijke desserts kregen we de kans om
met deze mensen in gesprek te gaan. De vreugde in de ogen
van de mensen was ontroerend om te zien.
- De officiële ontvangst door College van B en W van
Gemeente Beek. Een hele mooie en gezellige ontvangst
met speeches en muziek. Dit maakte veel indruk op ons.
- Direct na deze ontvangst op het Gemeentehuis hebben we
vervolgens nog een bezoek gebracht aan de kerstviering
van de Gehandicapten Organisatie Nederland, afdeling
Beek. Ook wederom een leuke ontvangst en ook mooi om
te zien dat de mensen dit erg waarderen.
- De Kroningsmis in de Sint Martinuskerk te Beek, een ervaring die niet te vergelijken is met de andere activiteiten. Het
is echt een mooie ervaring en het raakte mij hoeveel mensen
er die ochtend in de kerk zaten.

Het avontuur begon al ver voor december. Op 6 juli 2018 stonden Jack en Mariëlle namens het Lucia Comité, voor de deur
met de vraag of ik de 67ste Lichtkoningin wilde worden. Pap
en mam wisten dat dit al heel lang een droom was voor mij en
door mijn vastberaden ‘ja’ ben ik nu in de gelegenheid gesteld
om mijn ervaringen met jullie te delen.
8 december j.l. liep ik met veel zenuwen door het Asta Theater
naar voren als plaatsvervangend keizerin van de Schutterij St.
Laurentius uit Spaubeek, hopende dat niemand vermoedde

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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y en haar Hofdames
- Op de dag van de Kroningsmis vond in de middag ook de
receptie plaats voor Lichtkoningin en Hofdames. Deze
receptie vindt plaats in het dorp, waar de Lichtkoningin
woont. In mijn geval dus Spaubeek.
- Schloss Merode (Duren-Duitsland) waar we, samen met de
Baeker Kleppermen, te gast waren op de Weihnachtsmarkt.
Doel van dit bezoek is het in ontvangst nemen van het
Vredeslicht. Dit Vredeslicht wordt enkele dagen daarvoor
ontstoken in Bethlehem en per vliegtuig vervoerd naar
Wenen. Van daaruit wordt het verspreid over heel WestEuropa. Het Vredeslicht hebben we een dag later, op
Kerstavond, aangeboden aan de burgers, tijdens de KerstGezinsviering in Spaubeek.
- Naast de ‘officiële activiteiten’ waren er ook diverse ‘niet-officiële activiteiten’. Dit betekent dat Lichtkoningin en
Hofdames dan niet in officiële kleding verschijnen. Dit was
onder meer het geval tijdens een initiatief van een van de
partners van het Lucia Comité, Clerx Van Roy Advocaten uit
Beek. Het initiatief betreft een bezoek vlak voor Kerst aan
het Oncologisch Centrum in het Zuyderland Medisch
Centrum. Mooi om te zien dat zo een klein gebaar daadwerkelijk even een ‘lichtpuntje’ is in de voor de patiënten
hele zware tijden. Dit sluit perfect aan bij de missie van het
Lucia Comité:
“Een lichtje in donkere dagen voor de mensen in Beek die
het nodig hebben”.
In december hebben we een aantal activiteiten, die een lichtje
vormen in de letterlijk donkere dagen van deze maand, maar
ik wil jullie graag laten zien dat we ook het licht willen brengen
in de (letterlijk) minder donkere dagen. Ook in het kader van de
vernieuwingen welke het Lucia Comité in de toekomst wil
doorvoeren, wordt er steeds meer ingezet op activiteiten gedurende het hele jaar, zoals een bezoek aan de bewoners van
Pergamijn-woonlocatie Laboure in de Labourestraat in Beek,
aan de cliënten van de Dagbeeker in de Hoolstraat in Beek,
aan de Zonnebloem afdeling Spaubeek, aan Zorghuis Beek.
Maar ook de Heilige mis in Genhout, welke door Fanfare St.
Antonius prachtig werd opgeluisterd en activiteiten in kader
van NL-Doet bij Verzorgingshuis Franciscus in Beek.
Als ik terugkijk naar afgelopen periode, dan zijn er veel momenten geweest met een lach en met een traan. De Lucia-traditie in Beek is en blijft een traditie die een podium verdient.
Tegen toekomstige Lichtkoningin of Hofdame zou ik willen
zeggen: Doen als je benaderd wordt! Je krijgt er beslist geen
spijt van.

Foto: Jennifer Verheeke

Ninon Thijssen uit Genhout, een van de Hofdames, zegt het
volgende:
Wat een belevenis en een eer om Hofdame te zijn! Toen ik een
klein meisje was, vond ik de Lichtkoningin en haar Hofdames
al magisch… zou ik dat ooit worden? En ja, op 20 juni 2018
ben ik gevraagd om Hofdame te worden. Een grote droom die
voor mij uit kwam.
Activiteiten waarin het licht brengen centraal staat, bijvoorbeeld bij zorginstellingen vind ik echt heel speciaal.
Het is zo mooi om te zien hoe blij mensen kunnen worden, als
wij er zijn en contact maken met hun. Ik geniet en vind het
sjiek dat ik nog een jaar Hofdame mag zijn samen met de andere Hofdames. Er ontstaan vriendschappen, het is sjiek!
Tot slot….
Voor mij als Lichtkoningin is dit een onvergetelijke periode.
Zonder de steun van de Hofdames en het Lucia Comité was
dit niet mogelijk geweest. Hiervoor wil ik hun langs deze weg
ook van harte danken. Daarnaast ook een woord van dank aan
alle Partners, Sponsoren en Vrienden van het Lucia Comité.
Hun steun is essentieel voor het voortbestaan van deze
traditie.
Op zaterdag 7 december a.s. zal ik als 67ste Lichtkoningin
aftreden en wordt ook mijn opvolgster bekendgemaakt,
tijdens de Dinnershow-Kroningsavond in het Asta-theater.

Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een

LIGIER of MICROCAR

ƌƵƚǌĞŶ

ƵƚŽ͛Ɛ

^ƚĂƟŽŶƐƚƌĂĂƚϭϭϱ
ϲϭϵϭĞĞŬ
ϬϰϲͲϰϯϳϭϳϮϳ
ǁǁǁ͘ĐƌƵƚǌĞŶͲĂƵƚŽƐ͘Ŷů
vanaf

ǁĞƌƵŝůĞŶƵǁŚƵŝĚŝŐĞĂƵƚŽŽĨďƌŽŵŵŽďŝĞůŝŶͻŐƌĂƟƐƉƌŽĞĨƌŝũĚĞŶŵŽŐĞůŝũŬ

€ 299permaand

inclusief onderhoud en
ALL RISK verzekering
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IVN Spau-Beek

Het Toon Hermans Huis
lezing door Lia de Loey directrice

Zondag 13 oktober

Paddenstoelen excursie
Paddenstoelen worden wel de bloemen van de herfst genoemd. Dat klopt niet helemaal! Er zijn heel wat soorten
die alleen in de winter of in het voorjaar verschijnen.
Slechts weinigen weten
dat er ruim 4000 soorten
paddenstoelen in ons land
voorkomen. Omdat veel
soorten sterk op elkaar lijken is het vaak moeilijk om
ze op naam te brengen.
Henk Henczyk van de
Paddenstoelen Studiegroep Limburg laat ons kennismaken met de vele facetten van het paddenstoelenrijk.
Aan de orde komen o.a. de kleuren- en vormenrijkdom,
functie, geneeskrachtige werking, eetbaarheid, giftigheid
en de magie erom heen.

Het Toon Hermans Huis Sittard is één van de 75 open huizen
die Nederland rijk is. Hiervan liggen er 6 in Limburg. In Venlo,
Weert, Roermond, Parkstad, Maastricht én Sittard.
Dankzij onze goed opgeleide medewerkers en beroepskrachten is het Toon Hermans Huis uitgegroeid tot een Huis waar
mensen in een moeilijke periode kracht kunnen vinden.
Onze missie is: kwaliteit van leven verbeteren van mensen met
kanker en hun naasten.
Zondag 3 november 2019 van 11.00 tot 13.00 uur
in de Oude Pastorie Beek
Oude Pastorie 25, 6191HW Beek

Zoekertje

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

Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met
vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Wolfeynde 2, 6191 EB Beek
T. 0031 - (0)46 437 2454
F. 0031 - (0)46 437 7709
e-mail: info@notariaatpas.nl
www.notariaatpas.nl
Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.
U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.
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Mijn naam is Ricardo Dam en ik woon sinds december 2018
op de Bourgognestraat 23 in Beek. (zie foto)
Ik ben zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van mijn
woning, die dateert uit 1876. Heeft iemand oude foto’s en/of
info van mijn woning? U maakt mij hier zeer blij mee.
De Heemkunde Vereniging kon mij helaas niet verder helpen.
U kunt mij mailen op ricardo.dam@hotmail.com
Alvast hartelijk bedankt.
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Foto’s:Loe Bergers
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Een van de oudste bomen van
Beek is gered van de ondergang.
De grote Vleugelnoot aan de Gerbergastraat was
bijna uit het straatbeeld verdwenen nadat een
groot deel van de stam met bijbehorende takken
was bezweken onder zijn eigen gewicht.
Men was bezorgd dat het nog staande deel
van de boom uit balans zou raken en alsnog
zou omvallen met alle gevolgen van dien.
Een uitgekiende drastische snoei-actie van de Algemene Bomendienst Limburg heeft ervoor gezorgd dat de boom kon worden
behouden. Hopelijk groeit hij weer uit tot een mooie boom vol nieuwe takken.

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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LEMMENS-HOVER

Fanfare St. Caecilia

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

Winterkledingbeurs damescomité
Fanfare St. Caecilia Spaubeek
4 november t/m 7 november 2019
in MFC ’t Raodhoes, Musschenberg 101, Spaubeek
De kledingbeurs is bestemd voor kinder-, tiener-, dames- en
herenkleding (in goede staat, d.w.z. zonder vlekken en heel),
met uitzondering van herenkostuums en kinderkleding tot
maat 80.

VAN ALLE
MATEN THUIS
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

Inbrengen kleding
Maandag 4 november van 18.00 - 20.30 uur
Dinsdag 5 november van 10.00 - 14.00 uur
Verkoop kleding
Woensdag 6 november van 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 7 november van 10.00 - 12.00 uur
Uitbetalen en afhalen niet-verkochte kleding
Donderdag 7 november van 19.00 - 20.30 uur
Kijk voor de geldende regels tijdens de kledingbeurs op
www.fanfarespaubeek.nl
Voor eventuele vragen, bel 046-4432056 of 046-4432215.
Op woensdag 6 november staat om 10.00 uur de koffie voor
u klaar.
Beleefd uitnodigend,
Bestuur Damescomité Fanfare St. Caecilia Spaubeek

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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a Spaubeek
’75 joar Vrie’
Bevrijdingsconcert Fanfare St. Caecilia
Spaubeek met Dyanne Sleijpen
Ook in Spaubeek wordt dit jaar stil gestaan bij Herdenken en
Vieren 75 jaar Bevrijding.
Het fanfareorkest van Fanfare St. Caecilia Spaubeek wil middels muziek aandacht geven aan vrede en vrijheid. Muziek
brengt immers mensen samen, het verbindt en verbroedert.
Met het concert ’75 joar VRIE’ – een voorstelling boordevol
muzikale variëteit – wil de fanfare de vrijheid vieren en het verleden herdenken. Te gast is Dyanne Sleijpen, zangeres/singersongwriter uit Limburg, die behoorlijk aan de weg timmert met
haar veelzijdige en gevoelige Limburgse liedjes, maar ook garant staat voor vrolijke en pittige songs.
De fanfare heeft samen met Dyanne Sleijpen een mooi muzikaal, afwisselend programma samengesteld. In het eerste deel
wordt het publiek met muziek en beelden meegenomen naar
de oorlogstijd. Later volgt de bevrijding met een feestelijke
stemming en een feel-good einde.
Laat u/je verrassen en kom naar deze bijzondere avond, waarin met prachtige muziek en mooie beelden en verhalen de bevrijding van Limburg en in het bijzonder van Spaubeek wordt
herdacht.
Bevrijdingsconcert ’75 joar Vrie’ :
Zaterdag 2 november 2019, MFC Spaubeek, 20.00 uur
Fanfare St. Caecilia Spaubeek o.l.v. Jack Otten
Dyanne Sleijpen (zangeres) en Laurine Coenen (piano)
Tickets à € 10,- (voorverkoop) verkrijgbaar via: 75joarvrie@gmail.com of tel: 06-54225985 (Funs Aelmans).
Tickets verkrijgbaar aan de kassa à € 12,50.

Kienavond 24 oktober 2019
Op donderdag 24 oktober a.s. om 19.30 uur vindt een ouderwets gezellige kienavond
plaats in MFC ’t Raodhoes Spaubeek. Deze kienavond wordt georganiseerd door het
ereledencomité van Fanfare St. Caecilia Spaubeek.
Uiteraard zijn er prijzen te verdelen, waaronder geldprijzen en
levensmiddelenpakketten.
U bent van harte uitgenodigd op 24 oktober a.s. in het MFC!
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.

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

Cafetaria het Heukske

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

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
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De foute foto van Loe
Oplossing van de september editie:
Waar: Station Beek/Elsloo
Wat is er fout: de stationsklok is verdwenen.
Het bleek toch lastiger dan gedacht.
Correcte inzenders:
Rezie van Geneijgen, Leo Snel, Maria Demandt, Jo Nijsten, Ella Pauw en
Marianne Schwachöfer.

Bovenstaand wederom een “foute” foto.
Onze vraag: Wat is fout 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.

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

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

www.electrolemmens.nl
24

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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Evenementenrooster
2019 - 2020
5 oktober
5 oktober
5 oktober
6 oktober
6 oktober
9 oktober

15 oktober
20 oktober
20 oktober
23 oktober
24 oktober
26 oktober
27 oktober
30 oktober

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

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
Expositie “Beeld van Afrika”, religieuze en volkskunst vanuit de Missies
der Montfortanen. Geopend van 14.00 - 17.00 uur in de Sint Hubertuskerk
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
Kneeschers Mosselfeest, Dobbele Vônck
33e Herfstwandeltocht WC Kon. Harmonie St. Caecilia Beek,
start Ooshaka Molensteeg 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.
Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant
Vivantus Franciscus 19.00 uur
Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek
Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.
Fanfare St. Caecilia Spaubeek organiseert een galaconcert in het kader
van 75-jaar bevrijding van Limburg.
UNICEF Harten troef BRIDGEDRIVE in Spaubeek, georganiseerd door
Bridgeclub ’t Roadhoes
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
LET’S DANCE, 30-jarig jubileumfeest/concert zanggroep Cosi Cantare,
Asta theater markt Beek, aanvang 20.00 uur, entree gratis
Roger Wijnen ATB Toertocht
GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout,
aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai
Vriendenviering: Zanggroep Feeling Young Born, 9.30 uur,
St.- Hubertuskerk, Genhout

17 november

27 november

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

15 december
15 december
15 december
15 december

21 december
22 december
22 december
31 december

Opening kerststallenexpositie “White Christmas” met meer dan
100 bijzondere witte kerststallen en een prachtig santondorp van
dhr. Dinjens uit Eijsden. 14.00 uur.
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.
Muzikale kerstontmoeting: Wèts te nog! Toneelvereniging Ons Genoegen,
Gemengd Kerkelijk Zangkoor, fanfare St. Antonius en zanggroep
Cosi Cantare St. Hubertuskerk Genhout, aanvang 19.00 uur. Entree € 3,00.
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.
Voorverkoop Kneeschers Mansluujzitting, Dobbele Vônck
Oliebollenactie Markt Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia

2020
5 januari
Kneeschers Mansluujzitting, Mondial
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.
14 maart
Galaconcert Fanfare St. Antonius Genhout m.m.v. onder andere
Pascal Pittie en Daphne Ramakers in Asta Theater, aanvang 19.30 uur.
18 juni
100 Jaar VV Caesar – Jubileum Dinner Show
19 juni
100 Jaar VV Caesar – Reünie
20 juni
100 Jaar VV Caesar – Familietoernooi & Feestavond
21 juni
100 Jaar VV Caesar – Jubileum Receptie

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
25

oktober 2019 NB no. 9:Layout 1

13-09-2019

08:19

Page 26

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.

Hennekenshof feestelijk geopend

Op woensdag 28 augustus is de Hennekenshof in Beek feestelijk geopend. Voor de opening
waren uiteraard alle nieuwe bewoners uitgenodigd.
De nieuwe bewoners werden eerst toegesproken door wethouder Ralph Diederen, gedeputeerde Andy Dritty en projectontwikkelaar Roger van Eijs, waarna er twee parkbanken werden onthuld in het parkje aan de voorzijde. Wethouder
Diederen: “Een beeldbepalend pand met een bijzondere en rijke geschiedenis heeft, na jarenlange leegstand weer een
mooie toekomst gekregen. Daar zijn we als gemeente heel trots op.”
In de voormalige sigarenfabriek van Hennekens zijn zes levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. De gemeente
Beek wenst alle nieuwe bewoners veel geluk en woongenot toe.
Foto: Mitchell Giebels
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Telefonische bereikbaarheid team Wmo en Jeugd
gemeente Beek wijzigt
Om de dienstverlening naar inwoners die gebruik maken van
een Wmo-voorziening of Jeugdhulp te verbeteren, wordt de
telefonische bereikbaarheid gewijzigd. Casemanagers Wmo
en Jeugd zijn vanaf 1 oktober op werkdagen van 9:00 uur tot
13:00 uur telefonisch bereikbaar in plaats van de hele werkdag. Inwoners worden meteen te woord gestaan en verzoeken kunnen sneller afgehandeld worden. Daarnaast krijgen de
casemanagers meer tijd voor huisbezoeken.
Telefonische
bereikbaarheid
Team Wmo is vanaf
1 oktober bereikbaar
tussen 9.00 en 13.00 uur
op telefoonnummer:
06 - 50 00 25 31.
Team Jeugd is bereikbaar op 06 - 50 00 25 32.
Per e-mail zijn de casemanagers te bereiken via
wmo@gemeentebeek.nl en jeugd@gemeentebeek.nl.

Spreekuren wijkteam
Het wijkteam houdt vier spreekuren per week. Bij alle
spreekuren is een casemanager Wmo aanwezig.
Beek / Carmel
Locatie de Muziekschool (Doctor Stassenstraat 88)
Dinsdag van 13:30 tot 14:30 uur.
Beek
Locatie de Stegen (Stegen 35)
Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur.

.

Neerbeek
Locatie Gemeenschapshuis (Callistusplein 9)
Maandag van 10.00 tot 11.00 uur.
Spaubeek
Locatie Gemeenschappelijke ruimte Hoever Residentie
Spaubeek (WoonZorgComplex naast MFC, Musschenberg 45)
Maandag van 10.00 tot 11.00 uur.

Themabijeenkomst steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Als u voor een naaste zorgt…
Zorgt u voor een ander of maakt u deel uit van een gezin dat
extra zorg nodig heeft? Dan nodigt het Steunpunt Mantelzorg
Westelijke Mijnstreek u van harte uit om op 17 oktober mee te
denken en te praten over wat u nodig heeft om goed te kunnen (blijven) zorgen.

Voor deze bijeenkomst zijn ook ambtenaren en Wmo-consulenten uitgenodigd en professionals zoals wijkverpleegkundigen. Hoe kan een gemeente optimaal ondersteunen? Welke
rol is hierin voor de professional weggelegd? Wat hebben
mantelzorgers nodig? Allemaal vragen die aan bod komen.
Het is de bedoeling dat we van elkaar leren en op een
positieve manier naar elkaar luisteren.
Onder het genot van koffie en vlaai gaan we in kleine
groepjes met elkaar in gesprek. Ook als u alleen wilt
luisteren, bent u van harte welkom.
Thema: Samen op de koffie met professionals,
ambtenaren en mantelzorgers
Datum: Donderdag 17 oktober van 13.30 tot
16.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Locatie: Aula PIW, Molenstraat 158 Beek,
bereikbaar via parkeerplaats
Bent u geïnteresseerd meld u dan aan via
mantelzorg@piw.nl of via 046-4575700 bij
Astrid Vermeulen.
Kijk voor alle themabijeenkomsten op
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl
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Vrijwilligersavond in Asta wordt weer groot feest
Wie nomineert u voor de vrijwilligersprijzen?
De twaalfde editie van de
jaarlijkse vrijwilligersavond
komt eraan. Op 20 november
2019 zal het Asta Theater
volstromen met enthousiaste
vrijwilligers die weer een jaar
hard hebben gewerkt voor
hun vereniging, stichting of
instelling.
De vrijwilligersavond is
bedoeld om deze mensen te
bedanken voor hun inzet.
Wilt u hier bij zijn? Aanmelden
kan via het bestuur van uw
vereniging of stichting. Zij
ontvangen hierover een brief.
Tijdens de vrijwilligersavond op 20 november 2019 reikt de
gemeente Beek in samenwerking met het vrijwilligersplatform
voor de achtste keer de Sport-, Cultuur-, en Waarderingsprijs
uit. De prijs is bedoeld om de sport- en cultuurbeoefening en
het vrijwilligerswerk in de gemeente Beek aan te moedigen.
Per prijscategorie kan één persoon, team of groep winnen.
Voordragen
Wilt u iemand voordragen? Dat kunt u doen door het
voordrachtformulier in te vullen. Dit kunt u vinden op
www.gemeentebeek.nl, zoek op vrijwilligersprijzen.
Wij vragen u aan te geven om welke prestatie(s) het gaat.
Ook verzoeken wij u om een motivering te geven waarom
hij/zij kans moet(en) maken op de prijs. De winnaars van de
prijzen worden persoonlijk uitgenodigd.
Aanmelden kan tot en met 20 oktober 2019. Het vrijwilligersplatform kiest vervolgens per categorie een winnaar.

De prijzen en criteria
Sport- en Cultuurprijs
Toetsingscriteria
- Sportieve of culturele activiteiten met een uniek en
publicitair karakter en/of;
- Bovenlokale/internationale uitstraling en/of;
- Promotionele waarde voor de gemeente Beek en/of;
- Een unieke prestatie die andere verenigingen of individuele
beoefenaars moeilijk kunnen evenaren;
- Een topprestatie op regionaal-, landelijk- of internationaal
niveau;
- De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2018-2019.
Waarderingsprijs
Toetsingscriteria
- Andere activiteiten met een uniek karakter en/of;
- De betreffende persoon moet structureel als vrijwilliger
verbonden zijn aan de vereniging / instelling / stichting;
- Een unieke prestatie die andere verenigingen of andere
vrijwilligers moeilijk kunnen evenaren;
- De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2018-2019;
- Het kan ook iemand betreffen die niet op de voorgrond
treedt, maar voornamelijk “achter de schermen” bezig is;
- Hij/zij moet woonachtig zijn in Beek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Tom Eijkelenberg, verenigingsconsulent Gemeente Beek, via
info@gemeentebeek.nl of 046 – 43 89 222.
Fotograaf: Adrie Slangen
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Wie verdient de Jeugdvrijwilligersprijs 2019?
De jeugdvrijwilligersprijs is bedoeld voor Beekse jongeren
van 11 t/m 23 jaar. Om in aanmerking te komen voor de
prijs moeten zij zich bovengemiddeld inzetten voor
anderen (mantelzorg, vereniging, stichting). Denk hierbij
aan een inzamelingsactie organiseren, wekelijks
boodschappen doen voor een buurvrouw of het helpen bij
een vereniging.
Op www.gemeentebeek.nl, zoek op vrijwilligersprijzen
vindt u de criteria en kunt u een voordracht doen via het
formulier. Dit kan tot en met 20 oktober 2019.
Fotograaf: Adrie Slangen

Wordt u gediscrimineerd? Melden helpt!
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van discriminatie? Meld dit dan bij Antidiscriminatie
Voorziening Limburg (ADV Limburg) De gemeente heeft de wettelijke plicht om meldingen en klachten
van discriminatie te behandelen en te registreren. De gemeente Beek heeft deze wettelijke taak bij ADV
Limburg ondergebracht.
Wanneer melden?
U kunt een melding maken als u wordt gediscrimineerd op grond van onder andere
uw leeftijd, afkomst, handicap, chronische
ziekte, godsdienst en seksuele gerichtheid.

Heeft melden zin?
Melden heeft altijd zin!
Alleen door te melden, kan er
daadwerkelijk iets worden
gedaan aan discriminatie.
Door te melden, helpt u niet alleen uzelf maar ook anderen.
Daarnaast leveren meldingen
waardevolle informatie op voor
onder andere de gemeente,
politie en overheid waarmee zij
discriminatie effectiever kunnen
aanpakken.

Discriminatie kan overal plaatsvinden en het
kan iedereen overkomen:
Gediscrimineerd?
• u wordt afgewezen voor een sollicitatie
Of getuige van discriminatie?
omdat u te oud bent;
Meld het bij ADV Limburg
• u wordt geweigerd in een restaurant
omdat u in een rolstoel zit;
www.advlimburg.nl | 043 - 321 84 89
• u mag niet sporten met een hoofddoek op;
• u krijgt geen contractverlenging omdat u
zwanger bent;
Hoe kan ik melden?
• u wordt uitgescholden vanwege uw afkomst of huidskeur;
U kunt uw melding doorgeven via het meldformulier op
• u bent bedreigd vanwege uw seksuele voorkeur.
www.advlimburg.nl of telefonisch via: 043-3218489
Wat wordt met uw melding gedaan?
ADV Limburg neemt uw melding in behandeling. Zij nemen
Voorlichting en preventie
contact met u op, bieden een luisterend oor en bespreken met
Werkgevers, scholen en (maatschappelijke) organisaties
u wat de beste wijze van klachtbehandeling in uw specifieke
kunnen bij ADV Limburg terecht met vragen over discriminatie
geval is. Daar waar kan worden bemiddeld, heeft dat de
en ongelijke behandeling.
voorkeur.
Ondersteuning bij een officiële klachtenprocedure of
ondersteuning bij aangifte bij de politie, is ook mogelijk.
Zonder uw toestemming worden geen stappen ondernomen.
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en vertrouwelijk
behandeld. De dienstverlening van ADV Limburg is bovendien
gratis.

Sint Servaasklooster 24a
6211 TE Maastricht
T: 043 - 321 84 89
E: meldpunt@advlimburg.nl
W: www.advlimburg.nl
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In speeltuin De Speeltrein is de blokhut geopend
In speeltuin De Speeltrein was wethouder Thijs van Es op
31 augustus aanwezig bij de feestelijke opening van een nieuwe
blokhut. Het nieuwe onderkomen was een lang-gekoesterde
wens van de vrijwilligers van de speeltuin.

De blokhut maakt het een stuk makkelijker om
activiteiten te organiseren. De hut heeft bovendien stroom, dus kan er voortaan ook een hapje
en een drankje gemaakt worden.
Klimaatwethouder Hub Schoenmakers was
tevens aanwezig bij de opening van de blokhut.
Hij was maar wat blij dat er in de speeltuin
aandacht is voor het milieu. Afval wordt er
goed gescheiden! Immers, jong geleerd is
oud gedaan.

Afval¯app: actuele informatie op maat
Inmiddels maken al duizenden inwoners van uw gemeente wekelijks
gebruik van de gratis afval-app. Naast de inzameldata van afval
in uw straat biedt deze app meer handige informatie over
afval en hoe ermee om te gaan.
Tips & weetjes

Scheidingswijzer

Via de app wordt u met korte berichten
geïnformeerd over incidentele afwijkingen
in het inzamelschema, bijvoorbeeld door
weersomstandigheden. Maar u krijgt ook
tips over het scheiden van uw afval.
Daarnaast is er aandacht voor afval dat
gratis kan worden ingeleverd en staan er
handige weetjes in over het schoonhouden
of aanbieden van uw containers bij hoge en
lage temperaturen. Kortom: u bent altijd
goed geïnformeerd.

De scheidingswijzer biedt nadere
informatie per afvalcategorie:
wat hoort er wel bij en wat niet.

Afval ABC: nooit meer twijfelen
Twijfelt u wel eens of een product in de
restcontainer, PMD-zak of GFT-bak hoort?
Zoek het op in het AfvalABC en u weet het!

Scan de QR-tag met uw telefoon
om de app direct te gebruiken.

30

Inzamellocaties
Op zoek naar de dichtstbijzijnde
glas- of textielcontainer?
U vindt ze met de
afval-app!

Doorontwikkeling
De app is continue
in ontwikkeling
om u van actuele
informatie te
voorzien.
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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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Van
30 sept.
t/m
6 okt.
Maak kans
op een
make-over
t.w.v.
€400,-

Leuke acties
en kortingen
.
5 en 6 okt.
mobiele
modeshows
.

