
D
E

N
U

U
T

S
B

A
E

K
E

R

45e jaargang
no. 10

november 2019

Redactieadres:

E-mail: nuutsbaeker@gmail.com
www.nuutsbaeker.nl

Bezorgklachten:

Dhr. S. Mullens
Tel. 046 - 437 67 03

Advertenties / druk:

Tel. 046 - 437 23 38
truus@janssengrafimedia.nl

Uitgave onder 
verantwoordelijkheid van
Stichting De Nuutsbaeker

Kopij aanleveren
zie pagina 2

IN DEZE NUUTSBAEKER o.a.:

Beste dierenkliniek 
van Nederland 
gewoon hier in Genhout? .. pag. 10

Let’s dance! 
Zanggroep Cosi Cantare 
30 jaar ............................ pag. 15

Het is bijna zover:
Het Glazen Café 2019 
gaat van start .................. pag. 16

Nieuwe column: 
“Beek… wat ben je mooi”.... pag. 21

Marcel Meeling 
Run for Kika ...................... pag. 23

Gemeente Beek: 
info pagina’s .................... pag. 32

Beste dierenkliniek van Nederland gewoon hier in Genhout?

november2019 - NB no. 10:Layout 1  22-10-2019  11:37  Page 1



2

Oktober vijs, november grijs, december ijs.

Een mooi, waar spreekwoord, en een prima ezels-
bruggetje voor alle “lange IJ” en “korte EI” zwoegers. 
Als je twijfelt tussen een lange of een korte ij/ei, 
vertaal het woord dan in het dialect. Spreek je het uit
als IE, dan wordt het in het ABN met een lange IJ geschreven. 
(want een eitje blijft een eitje, maar een ijsje is un ieske)
Enige vereiste: Men mot waal plat kènne kalle, angers hubse der niks aan. 

Maar vooruit, we gaan over tot de orde van de dag.
Als eerste mag ik u met trots meedelen dat twee nieuwe redactieleden de
Nuutsbaeker gaan versterken. Een piep jonkie en een belegen jonkie. 
Ons piep jonkie is Lara Frissen, woonachtig in Beek, die een frisse(n) blik heeft
op allerlei onderwerpen.  
En ons belegen jonkie is Roland Willems, woonachtig in Spaubeek, en hij stelt
zijn nieuwe column “Beek, wat ben je mooi” voor.
Wij hopen dat ze veel plezier beleven aan hun creatief schrijven.

Ten tweede staat deze Nuutsbaeker bomvol met jubilarissen.
De Kleppermen vieren hun 30 jarig bestaan, Cosi Cantare zingt al 30 jaar,
een 35 en 25 jarig jubileum op de St. Martinusschool, de peuterspeelzaal 
in Neerbeek draait al 40 jaar mee. En dan niet te vergeten een spannende 
nominatie voor Bie Bijen, de aftrap van het Glazen Café, het mysterie van de
nieuwe lichtkoningin, etc. etc. 

En ten derde: Het carnavalsseizoen gaat weer beginnen. 
Voor velen een gruwel, maar ook voor velen een gevoel van “eindelijk”.

U ziet, een Nuutsbaeker boordevol informatie en interessante artikelen.

De novembermaand is bij uitstek geschikt om lekker binnen te blijven met een
kop koffie, thee of chocomel en dan aandachtig de Nuutsbaeker te lezen. 
Ik zeg enjoy. 

Tot volgende maand…, de laatste alweer.
Christy, eindredactie
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De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
10 nov. 2019 week 49 - 2019 (2 t/m 8 december)
15 dec. 2019 week 2 - 2020 (6 t/m 11 januari)
12 jan. 2020 week   6 - 2020 (3 t/m 8 februari)
9 febr. 2020 week 10 - 2020 (2 t/m 7 maart)
15 mrt. 2020 week 15 - 2020 (6 t/m 11 april)
12 apr. 2020 week 19 - 2020 (4 t/m 9 mei0)
10 mei 2020 week 23 - 2020 (1 t/m 6 juni)
7 juni 2020 week 27 - 2020 (29 juni t/m 4 juli)
9 aug. 2020 week 36 - 2020 (31 aug. t/m 5 sept.)
13 sept. 2020 week 41 - 2020 (5 t/m 10 oktober)
11 okt. 2020 week 45 - 2020 (2 t/m 7 novemer)
15 nov. 2020 week 50 - 2020 (7 t/m 12 december)
13 dec. 2020 week   1 - 2021 (4 t/m 9 januari)

Van de Redactie

Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

Meesterslager gespecialiseerd in: 
BARBECUE, BUFFETTEN,

BELEGDE BROODJES, MAALTIJDEN 

Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl
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De huisartsenpraktijken Beek Centrum en Proosdijveld gaan verhuizen naar het 
nieuwe Medisch Centrum Beek gelegen aan de Doctor Beckersstraat / Labouréstraat.

De beide huisartsenpraktijken verhuizen in de laatste week van november als eerste naar dit 
Medisch Centrum, waar straks ook andere disciplines zullen intrekken 
(o.a. apotheek, ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, thuiszorg, verloskunde en jeugdzorg).

De  huisartsenpraktijken komen te zitten op de eerste etage van het gebouw en 
hebben de ingang in de Labouréstraat. Er is een lift aanwezig.

Huisartsenpraktijk Proosdijveld verhuist op woensdag 27 november.
Huisartsenpraktijk Beek Centrum verhuist op donderdag 28 november.

Op de dag van hun verhuizing zijn de huisartsenpraktijken  gesloten. Patiënten van Huisartsenpraktijk Proosdijveld kunnen
uitsluitend voor spoedgevallen op woensdag 27november contact opnemen met Huisartsenpraktijk Beek Centrum.

Patiënten van Huisartsenpraktijk Beek Centrum kunnen uitsluitend voor spoedgevallen op donderdag 28 november 
contact opnemen met Huisartsenpraktijk Proosdijveld.

Het nieuwe adres van Het nieuwe adres van 
Huisartsenpraktijk Beek Centrum: Huisartsenpraktijk Proosdijveld:
Doctor Beckersstraat 7A, 6191 DA Beek Doctor Beckersstraat 7B, 6191 DA Beek
(Ingang  aan de Labouréstraat) (Ingang aan de Labouréstraat)
Telefoonnummer blijft ongewijzigd: 046-4371496 Telefoonnummer blijft ongewijzigd: 046-4371893

Er is voldoende parkeergelegenheid op het aangrenzende Onze Lieve Vrouweplein.

Medewerkers Huisartsenpraktijk  Beek Centrum en Huisartsenpraktijk Proosdijveld

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

Voor alle kinderen ligt er vanaf  
17 november ’n Sint-Kleur-
Knutselplaat klaar.

Haal ‘m op!
Versier hem 
op zijn mooist

Inleveren kan 
tot maandag 
2 december 

BeekMartens
Bakkerij

sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

Kerstbestellijsten liggen
na 6 december voor u klaar.

Vanaf vrijdag 6 december
heeft de Sint je schoentje
gevuld en kan er heerlijk

worden gesmuld!

Verhuisbericht Huisartsenpraktijk Beek Centrum  
en Huisartsenpraktijk Proosdijveld
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Herkent u dit?

Als kind raak je gefascineerd door iets, ongeacht wat.
Naarmate je ouder wordt, verdiep je je in die fascinatie en
maakt er je hobby van. Je ziet het als “guilty pleasure”, iets
wat niemand van je verwacht. In mijn geval is dat bijvoor-
beeld het maken van Barbie jurkjes… 
Bij Tom Eijkelenberg ging dat precies zo. Eh, nee, geen
Barbie jurkjes maken, maar die fascinatie voor iets, en wel
het opknappen en installeren van “vergeten” pc’s en lap-
tops. 
De kick om die oude beestjes weer up to date te maken. 
Wat begon als vriendendienst is ondertussen een behoor-
lijk uit de hand gelopen hobby. 

Tom gelooft 
namelijk in een
“tweede ronde”.

Met geduld en toewij-
ding is hij ervan over-
tuigd dat een laptop
of PC best nog een
tijdje meekan, indien
hij vakkundig wordt
gescreend en nage-
keken. Uiteraard viel
deze passie bij zijn
vrienden in de smaak
en werd hij van alle
kanten belaagd om
“hun oude beestjes”
na te kijken en ze te reanimeren.
Door zijn geduld en expertise bleef het niet bij zijn vrien-
den. Plotseling kreeg hij ook verzoekjes van vrienden van
vrienden, van buren, van kennissen, van wildvreemden. 
De aanvragen “stroomden binnen” en na lang beraad be-
sloot hij om van zijn hobby een kleine onderneming te
maken. Hij noemde het Social Computers & Educatie.

EEN UIT DE HAND  

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

Verzorgd wonen in het 
stadspark van Sittard

Kijk voor meer informatie op onze website of bel:

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

KIENEN

IEDERE
WOENSDAG AVOND

om  19.30 uur
GEMEENSCHAPSHUIS

‘T TREFPUNT
Past. Lippertsplein 1, GENHOUT

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

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

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

afdeling Beek en omstreken

Geh
an

d
ic

ap
te

n Organisatie N
ed

erland

Schutterij St. Laurentius Spaubeek behaalde in het
schuttersseizoen 2019 in totaal 20 prijzen. 

Het schuttersseizoen kende 6 schuttersfeesten waarvan 
4 bondsfeesten, het OLS en het ZLF. Het eerste bondsfeest
werd gehouden in Spaubeek. Hier nam de schutterij als 
organiserende vereniging niet aan deel. 
Het Koningspaar John Wachelder en Cynthia Wachelder
deden het uitstekend en behaalden prachtige prijzen waarvan
een 3de prijs OLS Mooiste Koningspaar, 5de prijs Mooiste
Koningin ZLF met daarnaast een Ereprijs en een 1ste Mooiste
Koning en Mooiste Koningin tijdens de bondsfeesten. 
Ook het Exercitiepeloton timmerde aan de weg door in de
wintermaanden binnen te oefenen. 
Dit resulteerde in een 3de prijs Oude Exercitie tijdens het ZLF
en een Ereprijs en 3de prijs tijdens de bondsfeesten. 
Ook de Linkerguide Piet Goessens en de Rechterguide
Gerard Cuypers vielen regelmatig in de prijzen met een 
2de prijs tijdens het ZLF. 
De marketensters behaalde een mooie Ereprijs tijdens het
bondsfeest in Stein. 
Bij het Mooiste Binnenkomen Klasse B werd een 1ste pr.
Bondfeest gewonnen. Beste Houding Optocht Klasse B 
2de prijs en Beste Defilé Klasse B een Ereprijs en 2 keer 
1ste prijzen. 
Als bonus op het seizoen promoveerde de schutterij met
97,30% van de B-Klasse naar de A-Klasse. Na een jaar in de
B-Klasse te zijn geweest neemt de schutterij komend jaar
weer deel in de Hoogste Klasse. Proficiat allen. 

Spaubeekse vlag te koop 

Mocht iemand interesse hebben
in de Spaubeekse vlag dan is
die te koop bij schutterij. De
nieuw ontworpen Spaubeekse
vlag kost 20,00 euro. Bestellen
via Guido Geerkens 0648636319

of via email www.bestuur@schutterijspaubeek.nl 

Prijzen schuttersseizoen 2019
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Omdat hij ook een full time baan heeft, werd het echter moeilijk
om dit alles alleen te runnen. Hij zocht naar een partner in crime
en wie is dan beter geschikt om een handje te helpen, dan een
AOW-er die ervan baalt om achter de geraniums te zitten. 
Juist! In zijn vader vond hij de ideale compagnon. Vader Huub had
tenslotte tijd om laptops op te halen, terug te brengen, reclame te
maken voor zijn zoon en al die dingen waar een full time werker
geen tijd voor heeft. 

Maar, Tom’s passie ging verder. Af en toe worden hem opknap-
pers aangeboden die hij een totale make-over geeft en zo redt
van een hopeloos bestaan.
Rijk wordt hij er niet van, maar de blijde en dankbare gezichten
geven hem veel voldoening. Voor studenten met een smalle
beurs, voor gezinnen met een kleine beurs, voor senioren die wel
willen, maar niet durven. Hij steekt al zijn energie erin, geeft ad-
vies, legt met veel geduld alles uit in
een verstaanbare Jip en Janneke
taal. En zijn service reikt niet tot de
voordeur, maar veel en veel verder.  
Wil je toch geen “tweede ronde”
laptop, dan kun je bij Tom ook
terecht voor een eerlijk en onafhan-
kelijk aankoopadvies voor een
nieuwe. Je kunt alle kanten met
hem op. 

Toch was dit nog niet genoeg. Zijn
voorliefde voor een tweede ronde
ging verder. 
Voor zijn voordeur (compliment dat
zijn vriendin dit accepteert) staat
een grote doos. Een ieder mag
daarin gebruikte inktpatronen en
oude gsm’s doneren. 
Goed voor het milieu en goed voor
Stg. Wensambulance Limburg,
want de opbrengt is voor hen.   
Zo slaat hij twee vliegen in één klap. 

Ik spreek uit eigen ervaring dat een “tweede
ronde” PC of laptop voor veel vreugde kan
zorgen. Vooral in deze dure tijd en vooral voor
studerende kinderen. Helaas worden ouders
verplicht om een dure aanschaf te doen voor
het voortgezet onderwijs. Gezien de telefoon-
generatie, worden laptops alleen gebruikt
als het echt moet, voor huiswerk, iets op te
zoeken, cijferlijsten te bekijken. 
Studenten geven liever te veel geld uit voor
zo’n gsm gevalletje dan voor een laptop. En
ouders maar sparen. 
Ook Tom vindt dat zonde van het geld. 
Als hij iemand gelukkig kan maken met een
van zijn “kinderen”, en daardoor financiële
ruimte geeft voor andere dingen, is hij meer
dan tevreden.

Ik, en met mij vele anderen, zijn in elk geval
blij met Tom’s guilty pleasure.

Christy

  GELOPEN HOBBY

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

lassoo.nl 

Vincentiusvereniging Beek
De Vincentiusvereniging zet zich in

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

kracht niet uit komen.
Zij richt zich vooral op minder-
draagkrachtigen en kwetsbare

mensen in onze samenleving en
biedt ondersteuning op

velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl

Voor meer informatie raadpleeg de
website:

www.vincentiusvereniging.nl

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

Foto: André Hilkens
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KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit om op
woensdagmiddag 20 en 27 november 2019 van
14.00 tot 16.00 uur twee boeiende lezingen bij te
wonen over ERASMUS en SPINOZA.

Deze lezingen worden verzorgd door Harry Palmen, oud 
docent  Ned. Literatuur en letterkunde van het Trevianum in
Sittard.

Erasmus (1466), rebel tegen wil en
dank.
Aan de hand van het meest bekende
werk van  Erasmus, “Lof der Zotheid” zal
Harry Palmen een beschouwing geven
over deze beroemde Nederlander die tot
op de dag van vandaag invloed heeft op

het westerse gedachtengoed.
Erasmus, humanist in een tijd van godsdienstoorlogen,
grappig, een echte humorist, wij zouden zeggen een 
cabaretier in een tijd waarin humor en kritiek vaak werden
beloond met de doodstraf.

Spinoza (1632), een westerse ziener.
Geboren als jood in Amsterdam ontwor-
stelt hij zich aan de strenge geloofswet-
ten van die tijd en ontwikkelt een eigen
vorm van “geloven” die tot op de dag
van vandaag invloed heeft op het 
denken van hedendaagse filosofen en

als basis dient voor onze multiculturele samenleving. 
Zelfs in de Amerikaanse grondwet staat een passage die is
te herleiden tot Spinoza.

De lezingen vinden plaats in de Stegen 35 in Beek en de
toegangsprijs voor beide lezingen, inclusief koffie/thee be-
draagt € 5,- voor KBO/Seniorleden en € 7,50 voor niet-
leden.
Opgeven bij Mieke Vervoort:
mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 

KBO/Seniorenvereniging Beek in samenwerking
met REMEDICA nodigt u uit op dinsdagmiddag 
26 november, 14.00-16.00 uur, 
voor de VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 
“PNEUMOKOKKENVACCINATIE” VOOR OUDEREN.

De pneumokok is een bacterie die normaal  gesproken bij
gezonde mensen geen ziekte veroorzaakt. Zij komt vooral
voor bij jonge kinderen en ouderen boven de 60 jaar. 
Het risico neemt toe in combinatie met andere aandoeningen
zoals COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. De bacterie
kan o.a. longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvlies-
ontsteking veroorzaken.
De Gezondheidsraad heeft in 2018 geadviseerd om 
vaccinatie tegen deze ziekte op te nemen in het vaccinatie-
programma en de overheid heeft dit advies overgenomen.
Hierdoor komt medio 2020 voor volwassenen tussen de 
60 en 75 een gratis vaccin beschikbaar.

Deze voorlichting vindt plaats in de Stegen 35 in Beek.
Opgeven bij Mieke Vervoort, bestuurslid educatie
KBO/Seniorenvereniging Beek:
mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com

KBO/Seniorenvereniging Beek 

U i t n o d i g i n g

In de huidige wereld met al zijn tegenstellingen en 
veranderingen wil Hertogen Interieur u ook de harmonieuze
en sfeervolle kant van het leven laten beleven.

Geniet van een sfeervol interieur, dat wij weer gecreëerd
hebben voor de donkere dagen van het jaar.

Hiervan kunt u genieten tijdens onze opendeurweekenden,
die in het teken staan van de naderende Kerst- en feestdagen.
Met speciale aandacht voor:

❖ de kerstdecoratie van het merk Goodwill
❖ de huisparfums van het merk Linari

Wij starten met een previewavond op 
zaterdag 16 november 2019, van 19.00 tot 22.00 uur. 
Meldt u aan via onderstaand emailadres.

En verder willen wij u graag verrassen in onze wonderlijke
entourage op:

❖ zondag 17 nov. van 13.00 - 17.00 uur
❖ zaterdag 23 nov. van 10.00 - 17.00 uur
❖ zondag 24 nov. van 13.00 - 17.00 uur
❖ zaterdag 7 dec. van 10.00 - 17.00 uur
❖ zondag 8 dec. van 13.00 - 17.00 uur

Graag willen wij u verwonderen!
Wees van harte welkom.

Hertogen Interieur en Advies

H  E  R  T  O  G  E  N
Carmelstraat 5  -   6191 VR  BEEK  -  Tel. 046 - 4372702

info@Hertogen.NL
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Vocal Chord geeft één uniek kerstconcert en wel op
14 december 2019 om 20.30 in Schimmert in het
Gemeenschapshuis. De zaal gaat open om 19.00. 
Voorverkoopadressen : 
Brasserie Bie Oss, Oranjeplein 10 Schimmert
Brasserie Brocante, Dorpstraat 1 Ulestraten
Castelijn Mode, Markt 71 Beek
Schoenherstellerij Hoedemakers, Markt 22 Beek 

Christmas Bells, een
sprankelende, nieuwe
kerstshow, tevens verkoop
kerst-cd van Vocal Chord.
Vocal Chord bestaat uit 4
internationale operasterren
die met hun unieke samen-
zang garant staan voor een
spectaculaire avond uit. U
wordt getrakteerd op een
prachtige show waarin
klassieke kerstliederen
worden afgewisseld met de
warme kerstklanken van
deze tijd. 
In het voorprogramma
staat het koor Sing a song

uit Schimmert. Beide zullen zij uw kerstfantasieën optimaal
prikkelen om zo de perfecte opmaat naar een mooie Kerst
te garanderen. Kortom: een ervaring die u niet wilt missen. 

Voor meer informatie kijkt u op: www.vocalchord.nl

Wie droomt er nu niet van
een “witte kerst”? 

De kans op een witte kerst is 
volgens de weerberichten klein,
maar in Genhout zijn ze dit jaar
verzekerd van een 
“White Christmas”. Immers; 
de nieuwste kerststallenexpositie
van pastoor van Oss is helemaal
in het thema ingericht. Uit de 
omvangrijke verzameling van de
Montfortaanse kerststallengoeroe
zijn er meer dan 100 witte 
groepen geselecteerd. Vanaf 
zondag 17 november staan ze
opgesteld in de het kunstcentrum
van de Sint-Hubertuskerk.

Saai al dat wit? 

Verre van, want de witte groepjes
stralen juist heel bijzonder en sereen de
blijde boodschap van het kerstgebeuren
uit. Niet alleen vindt u er kerstgroepjes
van eenvoudig productiegietwerk in
gips, ook heel bijzondere van ivoor, zout
en zeepsteen. 

Vlekkeloos wit

Nu zult u bij White Christmas wellicht
aan de bekende kerstplaat van Bing
Crosby uit 1941 denken en aan sneeuw,
maar wit heeft ook een religieuze 

betekenis. Het staat voor iets blanco’s,
iets nieuws dat naar eigen believen kan
worden ingekleurd.  
White Christmas is het symbool voor
een wereld  zonder zwart, zonder
kwaad. Het staat voor vredige vrolijke
kleuren, voor een vlekkeloos kerstfeest. 

Kerststallendorp

De expositie omvat verder een 
bijzonder Frans kerststallendorp in de
sneeuw van Dhr. Dinjens uit Eijsden en
een santonsopstelling rondom fraaie
schaalmodellen van gebouwen uit het
dorp. 

Welkom

U bent van harte welkom om de creatief
ingerichte expositie te komen bewon-
deren.  Het kunstcentrum is geopend
elke derde zondag van de maand van
14.00 uur tot 17.00 uur. 
Zie voor de extra openingstijden rond
kerstmis
www.Sinthubertuskunstcentrum.nl en
volg ons op facebook. 

Kerststallenexpositie White Christmas in Genhout

gratis
oriëntatie-

gesprek

Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs 
in onze winkel   

Altijd een 
scherpe 
hypotheekrente
door meerdere aanbieders

Beek, Markt 60
Valkenburg, Louis van der Maesenstraat 
17

Christmas Bells van Vocal Chord 
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Herkent u het volgende? U wilt de
kerstspullen pakken om de kerstboom
en uw huis te versieren. 
U komt andere oude dozen tegen. U
maakt een van deze dozen open om
erin te snuffelen. 

U pakt een foto-album eruit en
begint te bladeren. De pagina’s
glijden door uw handen en allerlei
herinneringen/verhalen komen
naar boven.

Op zondag 15 december a.s.
worden verhalen/herinneringen
over gebeurtenissen en personen
van Genhout vertolkt worden door
Toneelvereniging Ons Genoegen.
Dit wordt muzikaal ondersteund
door Gemengd Kerkelijk
Zangkoor, fanfare St.  Antonius en
zanggroep Cosi Cantare.
Mede-organisatie: kerkbestuur.
Locatie: St. Hubertuskerk in Genhout.

Na brainstormsessies in het voorjaar
met het kerkbestuur en de deelnemende
verenigingen over de invulling van het
tweejaarlijks kerstevenement in de 
St. Hubertuskerk in Genhout, kwam dit
leuke idee naar voren De voorbereidingen
werden direct in gang gezet: er werd
met diverse mensen van Genhout 
gepraat over gebeurtenissen/anekdotes
die plaats vonden in de loop van de
jaren, er werden foto’s en filmpjes ge-
zocht etc. 
Kortom al veel voorpret.

Dit belooft een mooie kerstontmoeting
te worden voor jong en oud in een
sfeervolle setting.
Aanvang 19.00 uur  - Entree € 3.00

Entreekaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij:

• schoonheidssalon Cynthia,
Hubertusstraat 73 te Genhout

• meubelzaak Vefato, 
Printhagenstraat 3 te Genhout

• bloemen Manjefiek, 
Hoofdstraat 41 te Schimmert

• muziekland Makado, 
Wethouder Sangersstraat 234 te Beek

• Readshop, Markt 63 te Beek

Muzikale kerstontmoeting: wèts te nog!
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Deze bekendmaking is ingekleed een
heel mooi avondvullend programma.
Een spetterende avond als inleiding naar
de nieuwe Lichtkoningin, maar ook om
kleur te geven aan het afscheid van
onze 67e Lichtkoningin, Romy Frijns uit
Spaubeek. Romy heeft haar taak op een
geweldige en enthousiaste wijze inge-
vuld en daarbij hoort een passend af-
scheid.

Vorig jaar hebben we van de gasten heel
veel enthousiaste reacties gekregen.
Maar ook aandachtspunten zijn ons
aangereikt. Al deze ervaringen hebben
we gebruikt om deze avond nog  leuker
en gezelliger te maken.

Wat gaat er allemaal 
gebeuren op deze avond?

Dinnershow

De avond starten we met de
Dinnershow. De gasten kunnen genieten
van een driegangenmenu, verzorgd
door Kookpodium Beek. Ook dit
jaar worden de gerechten op
ludieke wijze  geserveerd door
de leden van Toneelvereniging
‘Ons Genoegen’ uit Genhout.
Gedurende het diner zullen diver-
se artiesten optreden. Een mix
van ervaring  en jong talent.  
De ontvangst van de gasten zal
plaatsvinden tussen 18.00  en
18.30 uur. 
Om 18.30 starten we met de
Dinner-show. Inschrijving voor
de Dinnershow is noodzakelijk.

Bekendmaking 68e Lichtkoningin

Waar komt ze vandaan?  
Komt ze uit Beek, of uit Genhout, of uit
Neerbeek, of Kelmond of Spaubeek  of
Geverik?  Tja een ding is zeker: ze komt
uit een van de genoemde kerkdorpen.
Rond de klok van 21.30 uur starten we
de Kroningsplechtigheden. 
Allereerst zullen we  afscheid nemen van
de huidige Lichtkoningin, Romy. 
Daarna  breekt het moment van de be-
kendmaking aan.  De officiële kroning
zal plaatsvinden door dhr. T. van Es,
wethouder en loco-burgemeester van
Beek, geassisteerd door de Hofdames
Brechje, Danique, Ninon en Zoë. 
Dit deel van de avond (vanaf 21.30 uur)
is voor iedereen gratis toegankelijk.

Party-time

Na al het spektakel welk vanaf 18.30 uur
heeft plaatsgevonden, is het tijd voor
een feestje. En bij dat feestje hoort mu-
ziek. Wie kan dat nou beter verzorgen
dan onze Beekse DJ Remco Gaiteros.

Remco zal ongetwijfeld zorgen voor een
geweldige party voor jong en oud. 
Ook de Afterparty is voor iedereen
gratis toegankelijk.

Inschrijving Dinnershow.

Wil je erbij zijn op 7 december tijdens de
Dinnershow, dan is inschrijving noodza-
kelijk. Je kunt kaarten bestellen via de
website www.luciabeek.nl. 
Kaarten kunnen ook besteld worden bij
The Readshop, Markt 63 te Beek.

De inschrijving start op maandag 
4 november a.s. Prijs per deelnemer is 
€ 32,50 (excl. drank).
Wees er snel bij want VOL=VOL

Samenvatting Programma:

Dinnershow: vanaf 18.00 uur   
(inschrijving noodzakelijk)

Kroning: vanaf 21.30 uur
(vrij entree)

Afterparty: vanaf 22.30 uur 
(vrij entree)

Voor laatste nieuwtjes rond
deze avond, volg de berichten
op  Facebook/Lucia Comité. 
Mocht je vragen
hebben, stuur
even een mailtje
naar 
info@luciabeek.nl

Lucia Comité
Beek

De donkere decembermaand ligt alweer voor ons en dus ook de tijd dat het
Lucia Comité bekend gaat maken wie de nieuwe, 68e Lichtkoningin gaat
worden. 
Een van de hoogtepunten in onze jaarlijkse Lucia-traditie. De Hofdames
welke vorig jaar benoemd zijn, blijven nog een tweede jaar in functie en gaan
de nieuwe Queen ondersteunen en bijstaan.

Patrick Muytjens
Dassenburcht 57, 6191 LE Beek
Tel. 06 - 511 940 18
www.muytjens-schilderwerken.nl
info@muytjens-schilderwerken.nl

Zaterdag 7 december 2019:

Dinnershow en Kroningsavond
68e Lichtkoningin van Beek
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“Het zou wat zijn hè!”, lachen Rob Bijen en Linda Bijen-de Bie.
Samen staan ze aan het roer van Bie Bijen Dierenartsen, een
kliniek speciaal voor gezelschapsdieren in hun historische
carréboerderij in Groot Genhout.

In augustus van dit jaar kregen ze een onverwacht telefoontje
van de organisatoren van de Dutch Pet Awards. 
Iemand heeft hen aangedragen voor de Award Beste
Dierenartsenpraktijk van Nederland. “Wie dit heeft
gedaan weten we tot op de dag van vandaag niet”, zegt Rob.
“Maar de verrassing was groot!” Vervolgens kregen we een
vragenlijst toegestuurd met vragen over klantbeleving en wel-
zijn van de medewerkers. Over de balans in praktijk tussen
mens, vakman en ondernemer en over hoe we bijvoorbeeld
bijdragen aan professionalisering van de sector. 
Ons antwoord op deze vragen, samen met de eerste indruk
van onze website www.biebijen.nl en de positieve referenties
op Facebook, hebben ons een definitieve nominatie bij de
laatste drie opgeleverd. 

Klantbeleving en welzijn van medewerkers zijn Bie Bijen
Dierenartsen dan ook op het lijf geschreven. 
Toen in 2017 gestart werd met de praktijk waren dat de speer-
punten waar het praktijkbeleid omheen opgebouwd werd. De
praktijk is nu een plek waar huisdieren en eigenaren zich thuis
voelen, waar enkel op afspraak wordt gewerkt en 30 minuten
de tijd wordt genomen voor een consult. Als het toch nodig is
om even te wachten, dan kan dat in de huiselijke wachtkamer

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl

AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

Stationsstraat 43B - 6191 BC  Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

VAN ALLE
MATEN THUIS
DAMES 33-45 & HEREN 37-50

LEMMENS-HOVER
A U T O S C H A D E

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

Beste dierenkliniek v
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of in de praktijktuin waar je de kippen en varkens kunt voeren en
lekker in het zonnetje kunt genieten van een kopje koffie. “Mocht
je geen afspraak hebben, maar toch even de dieren willen voeren
dan kan dat hoor!”, zegt Linda. “De voerbakjes hangen aan het
hek en de kippen tikken zelf al met hun snaveltje op het juiste
bakje waar je de zaden uit kunt pakken.” Ook aan de balans bin-
nen de praktijk wordt veel aandacht besteed. “Enkel wanneer je
als team in balans bent straal je dit uit en kun je de rust ook over-
brengen naar de patiënten en hun baasjes”, vervolgt Linda. 

Wat betreft professionalisering van de sector, zijn die rust en
goede communicatie nog wel eens dingen die vergeten worden,
terwijl op dit vlak juist veel te verbeteren valt volgens Rob en
Linda. Bij de meeste eigenaren is hun huisdier een echt familielid.
“Wij willen ook het liefst een huisarts die onze kinderen kent en de
tijd neemt om samen te beslissen over een mogelijke behande-
ling, dus we gaan er vanuit dat dit voor een huisdiereigenaar niet
anders is bij hun dierenarts. 
Ook achter de schermen moeten eigenaren kunnen vertrouwen
op onze professionaliteit, want dat is voor hen moeilijk te beoor-
delen. Al is bij ons iedereen welkom voor een
kijkje in de praktijk. We opereren met gasnarco-
se, maken röntgenfoto’s van de tanden bij ge-
bitsreinigingen en zijn extra geschoold in ortho-
pedie (zoals knie operaties) en het maken van
buikecho’s.”  
Vorig jaar heeft Bie Bijen Dierenartsen de
Robijnen Brilliant Business Award gewonnen,

een prijs voor jonge veelbelovende ondernemers uit ver-
schillende sectoren in de westelijke mijnstreek. “Dit was
voor ons een bevestiging dat we op de juiste
manier bezig waren en gaf ons een enorme boost om op
deze voet verder te gaan. De award waar we nu voor ge-
nomineerd zijn is landelijk, specifiek voor onze sector en
het aantal gegadigden was enorm... dus het is weer super
spannend!”

Maar dit is nog niet alles! 
In de categorie Beste Paraveterinair van Nederland is
Mirthe Meijers, één van de twee assistentes, óók overge-
bleven bij de laatste drie kanshebbers. 
Mirthe belde de praktijk nog vóór de openingsdatum in ja-
nuari 2017 op of ze stage mocht komen lopen in decem-
ber van dat jaar. Als je als student zo vooruit denkt, dan
zegt dat wat over je persoonlijkheid. Ze is komen helpen
bij het openingsfeest en eigenlijk nooit meer weggegaan.

“Mirthe verdient deze prijs echt! Ze is geduldig, betrokken,
precies en een heuse gastvrouw voor onze praktijk.

Eigenschappen die we trouwens één op één door kunnen ver-
talen naar onze andere assistente Kelly. 
Dat zowel Mirthe persoonlijk, als de hele praktijk in de race zijn

voor deze eervolle prijzen, hadden ze bij
deze nog jonge kliniek niet durven dro-
men.  Een vakjury is langs geweest en op
5 november worden de winnaars tijdens
een gala uitreiking in de Efteling bekend
gemaakt. “En wat die uitslag ook brengt,
wij zijn alvast hartstikke  trots op deze
nominaties!”

MET EXTRA PRIJZEN, EEN HEERLIJKE 
LUNCH & ENTERTAINMENT

WINNING
WEDNESDAY

IEDERE WOENSDAGMIDDAG 
VAN 12.00 TOT 19.00 UUR

VALKENBURG

k van Nederland gewoon hier in Genhout?
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

15e jaargang nr. 10 (november 1989)

... Onder de kop : “IN BEEK: EEN ZWEEDSE TRADITIE
DOOR EEN FRANSE KEIZER” verhaalt ons Frans Augustus
hoe we aan de lichtkoningin komen.
Rond 1800 had Beek graag een jaarmarkt, en zeurde 
keizer Napoleon aan zijn hoofd voor een vergunning. 
Die had wel wat anders aan zijn hoofd, maar scheepte
Beek toch af met een datum op een kille late herfstdag, 
13 december. In de oude kalender was dit de mid-winter-dag. 
De mid-winter jaarmarkt was geen uitnodiging om het
warme huis te verlaten en op een kille markt te kleumen.
Na de nieuwe tijdrekening in 1808 ontdekte men de 
feestdag van de H. Lucia van Syracuse. Zo was de 
St. Lucia jaarmarkt geboren en kreeg bekendheid in de
wijde omgeving. 
Pas in 1951 voegde men een lichtkoningin toe aan de 
festiviteiten in Beek. In Zweden kende men al vele jaren 
de verkiezing van een jonge dame die als Lucia de 
gemeenschap voorging. Deze traditie wordt dit jaar 
voor de 38e keer voortgezet met de nieuwe koningin 
FLORENCE KENGEN (20 jaar).

... De  3-daagse concertreis van het Spaubeekse
“Vriendenkoor” passeert uitvoerig de revu. De diverse 
concerten in Trier en omgeving waren allemaal succesvol
verlopen en oogstten veel bijval. Het koor stond onder 
leiding van de scheidende dirigent John Gerits.

... Op de praatstoel schetst pater Leo Heynen uit Spaubeek
zijn levensverhaal. Vanaf zijn studie, zijn keuze en vertrek
naar de missiepost in Brazilië. Ondanks de vele 
ontberingen gaat hij weer terug naar zijn werkterrein en
zeker met de hulp die hij van het Spaubeekse krijgt. 
Dit is voor hem onontbeerlijk en geeft weer nieuwe moed.

... De oprichting van een trimclub is een feit. De naam is: 
TC Berg en Dal. Deze fiets-trimclub is ontstaan rondom
oud-prof wielrenner Hein Gelissen. Door de toename 
van trimmers is de behoefte ontstaan om de sport in 
verenigingsverband uit te oefenen.

... Onder de titel JOODS BEEK zal in de serie “Wat Baek os
bud” een nieuw boek verschijnen met een geschiedenis
van drie eeuwen Joods leven in een limburgse 
plattelandsgemeente. 

... En dan iets heel aparts. 26 November organiseert de 
jongerenwerkgroep voor sterrenkunde (JWS) een astrodag.
Er is alles te zien over sterrenkunde, astronomie en ruimte-
vaart. De dag is voor iedereen toegankelijk die wil kennis-
maken met de boeiende wereld van sterren en planeten.

... Afgelopen week-end vierde het jongerenkoor Soul’s Delight
uit Beek haar 20 jarig bestaansfeest. Dat gebeurde met 
enkele prachtige concerten in Amerikaanse Pop-stijl. 
Na dit concert droeg de huidige dirigent Miriam Wouters-
Martens na 10 jaar de dirigeerstok over aan Dhr. S. Wiche.

… In het bestemmingsplan Groot-Genhout zijn nog enkele
bouwkavels te koop. De kavels zijn ongeveer 400 m2 groot
met een frontbreedte van 12,75 meter. De prijs van
100 gulden per m2 kan geen bezwaar zijn.

Ik ga snel kijken,
groetjes Japo

IVN Spau-Beek
Zondag 17 november 

DAGWANDELING
IVN Spau-beek heeft die dag voor U een 
schitterende dagwandeling 

Tijdens deze panoramische Ardennentocht wandelt u
vanuit het prachtig gelegen dorpje Bellevaux door de 
velden en langs bosranden naar de rand van Malmedy.
Dan langs een beekje en door bossen naar Ligneuville 
in het dal van de Ambléve. En dan verder over een 
panoramische veldweg terug. 
Tijdens de hele wandeling heeft u schitterende 
vergezichten op de Ardennen. 

Goede wandelschoenen vereist. 
Neem ook eten en drinken mee.
Denk aan legitimatiebewijs.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.

Info: Ton Janssen 046-437 46 57 en 
www.ivnspaubeek.nl

Gezamenlijk vertrekpunt om 9.00 uur
Adres: Parkeerplaats Gemeentehuis Beek, 
Raadhuislaan 9, 6191 KA  Beek.
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Terugblik jubileumfeest Harambee Beek 

Voorafgaand aan het feest gaven vrijwil-
ligers lessen op de basisscholen in Beek
om kinderen en leerkrachten enthousiast
te maken. OBS de Kring was zelfs zo
betrokken dat ze een markt hield voor
Harambee! 

Alle basisschoolleerlingen kregen een
uitnodiging voor de sponsorloop. Ook
de Dagbeeker werd ingeschakeld.
Overal waar Harambee was, werden al-
vast leuke vlaggenlijnen gemaakt. Voor
het jubileumprogramma nodigden we
‘vrienden’ van Harambee uit voor de in-
vulling van het programma: Stichting
Aman-Iman (Niger), Asogba (Senegal),
Cultural Connection Point (Kameroen),
Abubakar Mansarray (Sierra Leone),
Project Peru, Gladys Odili-Lyede van
Stg. Emamou Elie and Emamou (Nigeria)
en dansgroep Ritmix uit Spaubeek, ze
hielpen allemaal zomaar mee. Het ge-
bouw van scouting Ooshaka toverden
we om tot een gezellige, mooi versierde,
multiculturele feestgelegenheid.
Harambee was er klaar voor. 

Op zondag 6 oktober was het zover.
Alles zat mee, zelfs burgemeester
Christine van Basten-Boddin, samen
met wethouders Diederen,
Schoenmakers en Hodzelmans en Van
Es hadden hun medewerking toegezegd.
De enigen die niet meewerkten, waren
de weergoden. 
Maar die werden vrolijk weggetrommeld
door twee Afrikaanse gasten, zodat je in
de omgeving goed kon horen dat er
boven op de berg bij de scouting iets
leuks gaande was! 

Uiteindelijk was er een klein groepje kin-
deren met hun ouders die de regen en
kou trotseerde; ze gingen vroeg uit de
veren om zich in te zetten voor het
goede doel. Vraag was of er met dat
slechte weer gerend kon worden. 

Maar de sportievelingen lieten zich niet
kennen en het was hartverwarmend om
te zien dat zij met wethouder
Schoenmakers - heel vrolijk in trainings-
pak - een half uur lang door de modder
liepen voor Harambee. 

Na de loop ging iedereen naar binnen
om daar met vele vrienden van Haram-
bee verder te vieren. De burgemeester
sprak Harambee bemoedigend toe. 
En de opbrengst die de kleine groep
kids bij elkaar had gerend werd spon-
taan door de gemeente verdubbeld.
Toen kon het feest echt beginnen. Met
twee fantastische jonge presentatoren
genoten we van optredens, een

Afrikaanse theeceremonie, en danswork-
shop. Voor de tombola hadden vele
Beekse winkeliers mooie prijzen ter be-
schikking gesteld. De trekking was leuk
en spannend en bracht voor Harambee
natuurlijk ook geld in het laatje. 
Een speciale vermelding gaat naar Lars,
Ronald, Lieselot en Melissa van de
@yourservicegroep van Daelzicht
(Dagbeeker) die vol toewijding drankjes
inschonken en hapjes serveerden.
Dames en heer: chapeau voor jullie
goede inzet! 

Aan het eind van de middag kwam nog
een leuke verrassing: de dochter van
een vriendin van een vrijwilliger had ge-
regeld dat de website van Harambee
(www.harambee.info) in een heel nieuw
fris jasje komt te zitten. 
Deze winter wordt de website helemaal
ge-update en verfrist. 
In de volgende Nuutsbaeker zullen we
schrijven over de jongeren in Kenia
waarvoor Harambee zich met haar 
betrokken vrijwilligers inzet. 

Op deze plek bedankt Harambee alle
vrijwilligers en bezoekers die deze dag
zo’n succes hebben gemaakt! Zonder
vrijwilligers kunnen we niet samen voor-
uit, en dat is wat het woord Harambee
betekent: SAMEN VOORUIT! 

Heb je het feest gemist en denk je
dat je Harambee wilt meehelpen? 

We horen graag van je. 

Een donatie aan Harambee kan 
natuurlijk ook altijd, ons rekeningnummer
is NL08 RABO 011 4564 574. 
Wij zijn een ANBI-stichting, dus uw gift
is aftrekbaar van de belasting. 
En neem ook eens een kijkje op onze 
facebookpagina of website. 

Op 6 oktober vierde de Beekse stichting Harambee (opleiding voor jon-
geren in Kenia) haar 25-jarig jubileum in en rondom scoutinggebouw
Ooshaka in Beek. In deze Nuutsbaeker een korte terugblik.

13
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30 jaren lief en leed

Tijdens de eerste kennismaking met de nachtwachters en to-
renblazers uit heel Europa bleek de door De Baeker
Kleppermen gekozen uniformering wel heel erg af te steken
met die van de andere Zunftbrüder. Er werd dus nader onder-
zoek gedaan naar de kleding die nachtwachters in Beek ge-
dragen zouden kunnen hebben. De Baeker Kleppermen lieten
op basis van oude prenten koetsiersmantels  van wol maken
door de coupeuse mevrouw Maussen-Klinkers uit Beek.
Enkele jaren later werd ook deze oude kleding vervangen.
Tenslotte werden door de nachtwachter, tevens siersmid, van
Gössweinstein (D.) nieuwe hellebaarden vervaardigd.

Activiteiten in Beek en regio

De nieuw opgerichte Beeker nachtwacht zocht naar mogelijk-
heden om haar jaarlijkse programma, dat gepland werd in de
periode oktober tot mei, af te stemmen op dat wat ook elders
door de nachtwachters in de praktijk werd gebracht. Besloten
werd om het seizoen te beginnen met een nachtwachtersmis
in de Mariakapel op de Molenberg met aansluitend een rond-
gang door de oude kern van Beek. Na twee seizoenen bleek,
dat dit te weinig belangstelling trok. Besloten werd daarom
om in te spelen – al dan niet op verzoek - op algemene vierin-
gen of specifieke verenigingsactiviteiten in en rondom Beek.

Dat bleek een succesformule, zo zelfs , dat meerdere verzoe-
ken jaarlijks niet konden worden gehonoreerd. In de gemeente
Beek luisteren De Baeker Kleppermen de jaarlijkse bronkpro-
cessie in Beek-centrum op, ze waken over St.-Maarten tijdens
diens tocht door Neerbeek, regelmatig begeleiden ze de
Lucia-Lichtkoningin bij haar activiteiten en onlangs nam de
nachtwacht deel aan de festiviteiten rondom de 75e verjaar-
dag van de bevrijding.  Verder presenteren ze zich met muziek,
dialectliedjes en vertellingen bij verenigingen enz. De nacht-
wacht is buiten Beek een vaste deelnemer aan De Kruusweeg
op Goede Vrijdag in Maastricht, ze is present tijdens de mani-
festatie Magisch Maastricht en de Oude Ambachten in
Einighausen. Onlangs werd het Mei-den inhalen in Oud-
Geleen opgeluisterd, verenigingsavonden werden bezocht in
Urmond, Stein, Geleen, Buchten, Grevenbicht, Holtum,
Brunssum enz.  Het is een beperkt overzicht. 

Activiteiten elders in Europa

Als lid van het Europese genootschap hebben De Baeker
Kleppermen aan vrijwel alle jaarlijkse Zunfttreffens deelgeno-
men. Ze bezochten in dit verband steden en dorpen in
Duitsland, Denemarken, Engeland, Zwitserland en Oostenrijk.
Bij deze Treffens zijn De Baeker Kleppermen telkens nadruk-
kelijk aanwezig met het zogenaamde Protokollied en openen
ze meestal de optredens. In 2020 wordt het Zunfttreffen we-
derom in Stadt Gundelfingen georganiseerd, dertig jaar na de
opname van De Baeker Kleppermen  aldaar in dat gezelschap.
Zoals bekend werd het Zunfttreffen tweemaal in Beek gehou-
den en wel in 1994 en 2015. 

Viering 6e bestaanslustrum op 9 november 2019

Dit lustrum wordt bescheiden gevierd. Enkele nachtwachters
uit Duitsland zullen naar Beek afreizen. 
Op zaterdag 9 november zal een korte rondtocht door Beek-
centrum worden gehouden met bezoek aan Huize Franciscus
voor een korte presentatie, waarbij De Baeker Kleppermen als
dank een cheque zullen aanbieden aan de aldaar actieve
vrijwilligers. Belangstellenden zijn aldaar welkom tussen 14.30
en 16.00 uur.
Natuurlijk wordt ook het Kleppermenbeeld bezocht, waarbij
enkele liederen zullen worden gezongen. Ook dit optreden is
openbaar en wel tussen 16.30 en 17.15 uur.

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
viert het 30-jarig bestaan (deel 2) 

Als blijvend aandenken aan het Zunfttreffen 1994 in Beek is diep in een mergelgang
in Valkenburg het Zunftlogo aangebracht met daaromheen de handtekeningen van het

Zunftpresidium en het dagelijks bestuur van Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’.
Op foto de kleppermen Luc Budé (l) en Ton Martens.

Geen autorijbewijs (meer)? Blijf mobiel met een  LIGIER of MICROCAR

vanaf€ 299per maand

inclusief onderhoud en 
ALL RISK verzekering
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EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?  
 
 

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

Op zaterdag 9 november a.s. viert zanggroep
Cosi Cantare uit Genhout haar 30-jarig jubileum
met een gezellige dans/swingavond in het 
Asta theater op de markt in Beek.

Met medewerking van de band 
DoeMeDieMaar en de Baton Rouge Band.

Zanggroep Cosi Cantare bestaat uit circa 25 enthousiaste
dames die onder leiding staan van Hanneke Willems-Scheffers.
Wij hebben een groot, gevarieerd, modern repertoire en
verzorgen overal optredens zoals kerkdiensten, huwelijken,
concerten, winkelcentra, festivals, kerstconcerten etc.
De groep is 30 jarig geleden geformeerd door een fusie van
een jongerenkoor uit Genhout en Spaubeek en we hebben
nog steeds muzikale banden met deze twee dorpen middels
het verzorgen van kerkdiensten en deelname aan het jaarlijks
nieuwjaarsconcert in Spaubeek en tweejaarlijks kerstconcert
in Genhout.
Inmiddels is het Asta theater in Beek ook een beetje een
thuishaven geworden. We hebben er diverse malen gestaan
met een eigen concert of als gastvereniging op uitnodiging
van een andere vereniging.

Deze jubileumavond belooft een gezellige avond te worden.
Wij brengen enkele nummers ten gehore met
DoeMeDieMaar en de Baton Rouge Band. 
Voor de rest zullen deze twee bands zorgen voor de juiste
danssfeer.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
ENTREE GRATIS

LET’S DANCE! ZANGGROEP COSI CANTARE 30 JAAR
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We tellen af tot de dagen van het
Glazen Café. 20 t/m 24 november
is het namelijk zo ver, dan sluiten
Rick Wouters, Remco Pijpers en
Silvan Falchi zich 96 uur non-stop
op in het Glazen Café om daar
non-stop radio te maken en geld in
te zamelen voor het Nationaal
Ouderenfonds. In deze laatste 
rubriek vóór het Glazen Café 
kunnen wij al enkele onthullingen
doen wat je kunt verwachten 
van de magische dagen eind 
november!

HET PROGRAMMA!
Al maanden zijn we met de gehele or-
ganisatie druk bezig om een mooi
programma in elkaar te zetten. 
Het is natuurlijk belangrijk dat de
dagen een leuke invulling krijgen:

Woensdag 20 november
Na een spectaculaire opening die
rond 18.00 uur zal beginnen is het
aan Burgemeester Christine van
Basten-Boddin om de DJ’s om 19.00
uur op te sluiten in het Glazen Café.
De 96 uur durende radioshow zal dan
officieel starten. Onder andere Guido
van de Schintaler, Fiorenza en Party
Kryner zullen deze avond al langsko-
men in het Glazen Café. Daarnaast
verwelkomen wij op woensdag de
eerste nachtgast!

Donderdag 21 november
Al vroeg in de ochtend sturen wij
onze actiehelden langs de verschil-
lende verenigingen en bejaardenhui-
zen in de gemeente Beek. Zij zullen
live vanaf de verschillende locaties
verslag uitbrengen in de uitzending
en op zoek gaan naar leuke, inspire-
rende en mooie verhalen. 

Rond 13.00 uur zal het programma voor
de ouderen in het Glazen Café worden
voortgezet. Deze middag zal middels
muziek, activiteiten en spellen dus volle-
dig ingericht worden voor het wat oude-
re publiek. De donderdagavond staat bij
de jeugd bekend als “studentenstap-
avond”. CV Kenonne neemt de organi-
satie van de avond voor hun rekening en
de DJ’s samen met de nachtgast en de
diverse artiesten zullen vanuit de studio
hier dan ook graag op inspelen. 

Vrijdag 22 november
Wederom sturen wij de actiehelden op
pad. Op vrijdagochtend vallen wij name-
lijk live in de uitzending de diverse
basisscholen in de gemeente Beek bin-
nen. We maken per school een winnaar
van de kleurplatenwedstrijd bekend en
gaan polsen hoe het is gegaan met de
acties die de scholen gedaan hebben.
Rond het middaguur zullen we de kids
van de basisschool verwachten in het
Glazen Café en komen zij per school
kijken hoe de DJ’s eraan toe zijn. 
Na de kindermiddag maken we ons
klaar voor het weekend. 
De vrijdagavond wordt ingericht als
“Zittingsvriedig”. ZVC De Kneeschers
neemt hiervoor de organisatie in han-
den. Diverse artiesten (bekend van de
Mansluujzitting) zullen deze avond aan-
wezig zijn om de DJ’s een hart onder de
riem te steken.

Zaterdag 23 november
De zaterdag staat in het teken van de
familiedag! 
Kom na het boodschappen doen en
shoppen op de Markt in Beek gezellig
langs bij het Glazen Café. De DJ’s zitten
dan al op de voorlaatste dag en hebben
baat bij een hoop gezelschap.
Buiten de steun aan de DJ’s is er op
deze dag ook van alles te doen voor

The Road to Glazen Café 2019!

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

Roger van den Eijnden
Neuromusculair therapeut         

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

BACK2BALANCE

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl • www.backtwobalance.nl 

• Bindweefseltherapie
• Medical Taping
• Therapeutische massage
• Dry Needling
• Reflexzonetherapie    

  

Alpe du Genhout organiseert ook dit jaar
weer een mooie en gevarieerde ATB
tocht en wel op 10 november 2019. De
pittoreske Hoeve Printhagen in Genhout
is het decor van de start en finish van di-
verse afstanden. Zo kunnen senioren
kiezen voor ca. 30 en 45 kilometer, maar
ook aan de jeugd is gedacht. Zij kunnen
een afstand fietsen van ca. 20 kilometer.
Allemaal door het mooie Limburgse
landschap rondom Genhout. Onderweg
wordt ook gedacht aan de inwendige
mens en is er weer een materiaalpost.
En mocht je pech krijgen onderweg dan
word je opgehaald. En dat alles voor
slechts € 6,00 inclusief consumptiebon.

Inschrijven en prijzen winnen

Maak tevens kans op diverse prijzen ter
beschikking gesteld door Roger Wijnen
Sportfietsen. De prijzen zullen verloot
worden onder de mountainbikers die
zich voor 6 november inschrijven of be-
richten liken en delen op Facebook. Dus
schrijf je in voor 6 november via voorin-
schrijvingen@gmail.com of via de web-
site van www.alpedugenhout.nl of hou
de Facebook pagina in de gaten. Fiets je
mee 10 november? Start is tussen 8.00
en 10.30 uur. 

Goede doel

Zoals ieder jaar gaat de opbrengst van
de ATB tocht naar een goed doel. 
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Hoe kan ik Beek FM volgen?
Via onze website beekfm.nl kun je zowel
de livestream audio als video non-stop
volgen. Hier kun je ook een appje sturen
naar de studio die dan zal langskomen
op de tickerbox in de livestream. 

Hoe vraag ik mijn plaat aan?
De DJ’s zitten natuurlijk 96 uur opgeslo-
ten om zoveel mogelijk plaataanvragen
te draaien. Dit kun je doen door je ver-
zoek in te vullen op beekfm.nl/request
of door langs te komen in het Glazen
Café. 

Eten de DJ’s echt 96 uur niet?
De DJ’s krijgen 2x per dag een groente-
sapje. Daar zitten de noodzakelijke
mineralen en voedingsstoffen in om
Beek FM vol te houden. 
De recepten worden samengesteld door
een voedingsdeskundige.

Zijn er nog andere acties in 
aanloop naar het Glazen Café?
Ja zeker! Op woensdag 6 november
vindt in aanloop naar het Glazen Café
een speciaal daarvoor georganiseerde
voetbalclinic plaats! Vanaf 14.00 uur
zullen bekende profvoetballers kinderen
t/m 12 jaar meenemen in een speciale
circuittraining op Sportpark de Carmel.
De middag is volledig verzorgd met de
clinic, een hapje en een drankje.
Deelname kost € 10,- en gaat in zijn ge-

heel naar het goede doel. Aanmelden
kan via beekfm.nl/voetbalclinic

Waarom is er gekozen voor 
dit goede doel?
Bijna de helft van alle ouderen in
Nederland is eenzaam. Een probleem
wat op geen enkele manier ontkent kan
worden. Iedereen kent wel iemand die
binnen deze categorie past. Daarom
halen we enerzijds geld op voor het
Nationaal Ouderenfonds en anderzijds
geld voor lokale initiatieven die zich in-
zetten in de strijd tegen eenzaamheid
onder ouderen. Daarnaast vinden wij
het, buiten de financiële donaties, be-
langrijk om vrijwilligers te werven voor
de verschillende instanties in Beek die
zich inzetten voor de eenzaamheid
onder ouderen.  

Ik wil me aanmelden als vrijwilliger
Daar zijn wij enorm blij mee! 
Elke manier van steun in aanloop en
tijdens het Glazen Café kunnen wij
gebruiken. 
Meld je aan via beekfm.nl/aanmelden

Waar vind ik het uitzendschema?
Via beekfm.nl/uitzendschema kun je
precies zien wie op welk moment moet
draaien.

En dan valt er nog zó ontzettend veel te
vertellen over alles waar we op dit
moment mee bezig zijn. Echter krijgen
we dan waarschijnlijk ruzie met de re-
dactie van de Nuutsbaeker. We hebben
alle informatie op onze website staan
die al meerdere keren in dit artikel voor-
bij is gekomen en we hopen op een
fantastische opbrengst voor het goede
doel. Kom vooral langs en geniet van al
het moois dat we hebben neergezet!
Namens de organisatie willen wij de
Nuutsbaeker bedanken voor de ruimte
die we hebben mogen gebruiken en zijn
we allemaal enorm gemotiveerd om er
een fantastische week van te maken. 

jong en oud; diverse spelletjes, paardrij-
den voor de kids, lekkere hapjes en
drankjes en natuurlijk de diverse arties-
ten die langskomen in de studio. 
Om 22.30 zal ook de veiling starten!
Veilingmeester René Nijsten zal deze op
een ludieke en sportieve manier gaan
leiden. Kijk op beekfm.nl/veiling voor
alle items. 

Zondag 24 november
De laatste dag voor de DJ’s! Op de zon-
dag komen veel bekende artiesten langs
om de DJ’s de laatste uren er doorheen
te helpen. 
Onder andere De Toddezek, Hoondervel
en Katja Henz geven muzikale omlijsting
aan de vroege middag. 
Rond 15.00 uur zal ook het 2e podium in
het overdekte paviljoen geopend worden.
Hier zullen ook diverse artiesten langs
komen en rond 20.00 uur ook de eind-
uitslag bekend worden gemaakt tijdens
de eindshow van Beek FM 2019. 

Veelgstelde vragen

Het Glazen Café staat natuurlijk met
een hoop externe acties, overal in Beek
zullen er activiteiten georganiseerd
worden om geld in te zamelen voor het
goede doel. 
Om alles wat duidelijker te maken heb-
ben we een korte FAQ opgesteld die alle
vragen over het initiatief beantwoord.

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)

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

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

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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De Culturele Werkgroep Beek is partner
van Festival Vocallis en is er trots op dat
de gemeente Beek dit jaar voor maar
liefst 3 van de in totaal 31 concerten
gastheer mag zijn. Het Zuid-Limburgse
festival, dat tot doel heeft met elkaar
zingen en muziek maken organiseerde
al “De Kopsalon voor hoofdzaken” en
een prachtig concert in de Sint-
Hubertuskunstkerk van Genhout rond-
om het werk en leven van de Kroatische
componiste Dora Pejacevic, met onder
andere zang van onze eigen Beekse so-
praan Heidi Pittie. 

Op vrijdag 8 november om 20.00 uur
kunt u in het Koningskerkje, tegenover
het gemeentehuis,  nog genieten van
een hommage aan de Italiaanse musicus
Matilde Capuis (1913-2017).  De 
beroemde sopraan Barbara Haveman,
haar partner Federico Santi (dirigent en

leerling van Capuis), schoonzus
Giuliana Santi (violiste) en Cosimo
Morleone, (auteur van de onlangs 
verschenen biografie) zullen het werk
van Matilde Capuis positioneren en 
verlevendigen.  Voor wie dit “naar meer
smaakt”, hebben restaurant “de
Lindeboom” en wijnhandel “Maison
d’Elfant” een driegangenmenu samen-
gesteld. De combikaarten voor het 
3-diner inclusief muzikaal aperitiefje en
toegang tot het concert kosten € 59,95.
De kaarten voor alleen het concert 
kosten € 19,00 per stuk.

De Culturele Werkgroep Beek beveelt u
Festival Vocallis  van harte aan. Zulke
hoge kwaliteit, zo dichtbij, dat is uniek.
Dat is Beek beLEVEN en genieten.
Kaarten zijn te bestellen via de
www.festivalvocallis.nl. 
Volg het festival ook op facebook. 

Festival Vocallis in Beek op drie locaties

Op 23 november gaat er een workshop ADVENT plaatsvin-
den tussen 11.00 uur en 15.00 uur. 
Bij aanvang kunt u genieten van een lekker kopje koffie of thee en tij-
dens de pauze wordt er een eenvoudige lunch, soep met een broodje
geserveerd met een kopje koffie of thee. 
De workshop wordt gegeven door Marleen Rovers. Ze is zeer enthou-
siast, ervaren en professioneel, de workshop is inclusief alle materia-
len. Heeft u echter een lijmpistool of tangetje neem dit gerust mee. 
Kosten voor deze workshop € 49,50. 
Aanmelden en betalen is deelnemen.

Meldt u snel aan want er is maar een beperkt aantal plaatsen.
Aanmelden voor 13 november en betalen kunt u bij de Oude Pastorie.

Begin november zal het definitieve voorbeeld op onze Facebook pagina zichtbaar worden. Houdt onze FB site goed in de gaten.
De Workshop kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. We verheugen ons op uw komst, Team PR & Communicatie.

Locatie: De Oude Pastorie, Oude Pastorie 25, 6191 HW Beek

Workshop ADVENT, lichtjes voor de feestdagen
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Het repertoire
van het St. Martinuskoor

Bij de keuze van het muziekrepertoire
van ons koor wordt uitgegaan van wat er
op liturgisch gebied wordt gevraagd.
Datgene wat gezongen wordt is dienst-
baar zijn aan het liturgisch geheel. Als
koor hebben we een dienende functie
binnen de liturgie en dat komt vooral tot
uiting in het ondersteunen van de volks-
zang en het zingen van de kerkelijk voor-
geschreven wisselende gezangen.

Ook meerstemmige gezangen en mis-
sen behoren tot ons repertoire.
Daarnaast wordt er natuurlijk ook reke-
ning gehouden met de mogelijkheden –
mede afhankelijk van de bezetting – die
ons koor heeft. 
Mede door het toenemen van  onze ge-
middelde leeftijd zijn we daarom op
zoek naar koorleden  die op projectbasis
ondersteuning kunnen en willen geven
aan ons meerstemmige repertoire.

Volkszang

Het zingen van een hoog-
mis is niet alleen een taak
van het koor. Het aanwezi-
ge kerkvolk heeft hier ook
een taak en wordt daarbij in
de volkszang ondersteund
door het koor.
De vaste gezangen van de mis
(Kyrie, Gloria, Sanctus-Benedictus en
Agnus Dei) zijn uitermate geschikt voor
deze volkszang. We maken een keuze
uit onderstaande missen:
Gregoriaanse Mis I – VIII – IX – XI – XVII
en XVIII, uit onze vaste bundel Laus
Deo, waarbij dames én heren gezamen-
lijk de volkszang ondersteunen. 

De keuze uit deze missen wordt bepaald
door het jaargetijde.
Elke zondag is er na de eerste lezing een
antwoordpsalm en na de preek het
Credo (de geloofsbelijdenis).
Antwoordpsalm en Credo worden
samen met het volk gezongen.
Na de zegen wordt vaak nog een lied uit
de bundel Laus Deo gezongen, samen
met de overige aanwezigen.

Wisselende gezangen 

Bij de wisselende gezangen (intrede-
zang, tussenzang bij de lezingen en
communiezang) wordt rekening gehou-
den met de gregoriaanse traditie waarbij
de Schola, onze heren zingen.

Zij zingen de introïtus, het
alleluja en de communio.

Elke zondag van het
jaar heeft zijn eigen
voorgeschreven 
gezangen. 
Behalve tijdens de
vakantieperiode
wordt altijd zoveel
mogelijk gezongen

wat door de kerk is
voorgeschreven. 

Kerstmis, Pasen en
Pinksteren en speciale

diensten

Tijdens de hoogtijdagen en speciale
diensten willen we als koor graag meer-
stemmige gezangen en  missen ten
gehore brengen. We zijn daarom op
zoek naar enthousiaste koorzangers,-
zangeressen die hier graag aan willen

meewerken op projectbasis. We staan
dus open voor zangers die op tijdelijke
basis hier hun bijdrage aan willen geven.

Aanmelden kan via onze website en bij
ons secretariaat, 
http://www.martinuskoorbeek.nl/

En niet te vergeten: onze repetitie
is op dinsdagavond van 19.45 uur tot
ongeveer 21.40 uur in de grote zaal van
woonzorgcentrum Franciscus, Om de
Toren 1, in Beek,  met een pauze in het
gezellige cafeetje van het woonzorg-
centrum. 
De heren repeteren daarna nog tot
± 22.00 uur het Gregoriaans van de
volgende zondag.

Het kerkkoor van de St. Martinusparochie, officieel geheten 
”de Verenigde Kerkkoren St. Martinus”, kortweg het St. Martinuskoor,
bestaat onder die naam sinds 1 december 1999 ontstaan uit het Sint
Gregoriuskoor en Sint Catharinakoor.

Zingen als projectzanger bij het Sint Martinus koor, met Kerstmis,
Pasen en  Pinksteren.
Ook voor U een uitdaging? Kan dat en wat wordt er van U verwacht?
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Op 4 september 1979 opende Wilma
Limpens de deuren van haar particuliere
peuterspeelzaal in de Keulsteeg in
Neerbeek. Ze werd ondersteund door
Bep Heuser. Zij was kleuterjuf en werkte
als vrijwilligster op de peuterspeelzaal. 
De peuterspeelzaal groeide als kool.
Vele vrijwilligsters uit de buurt boden
hulp bij de werkzaamheden. Het aantal
peuters die deze peuterspeelzaal wilden
bezoeken groeide en groeide. Al gauw
werd de locatie in de Keulsteeg te klein.
In de Leenhofstraat vond men een nieu-
we locatie. Maar de belangstelling bleef
aanhouden en na 1 jaar verhuisden ze
naar een plekje achter de toenmalige
basisschool St. Callistus. Inmiddels had
Jet Bouwens het stokje van Wilma over-
genomen en was zij de nieuwe hoofd-
leidster. In 2004 opende Brede School
De Bron haar deuren. Daar hoorde peu-
terspeelzaal Jip en Janneke natuurlijk
ook weer bij. De naam werd veranderd
in peuterspeelzaal De Bron. 
In 2016 is de Stichting Peuterspeel-
zaalwerk Beek gefuseerd met Stichting
PIW (Partners in Welzijn, Spelenderwijs)
en onlangs is de laatstgenoemde
Stichting gaan samen werken met MIK
(Maatwerk in Kinderopvang)

Nu… 40 jaar later brengen de
“peuters” die 40 jaar geleden
Peuterspeelzaal Jip en
Janneke bezochten hun eigen
peuters naar Peuterspeelzaal
De Bron. Hoe mooi is dat!
Met heel veel passie en ple-
zier werken beroepskrachten
en vrijwilligsters nog altijd
samen. De vrijwilligsters zijn
onmisbaar. Ze voeren hand en
span diensten uit zodat de
beroepskrachten de peuters
alle aandacht kunnen geven
die ze verdienen.

Reden om een feestje te vieren dus

En dat hebben we gedaan, samen met
alle peuters. Uiteraard waren alle pa-
pa’s, mama’s, opa’s, oma’s welkom om
dit met ons mee te vieren. De peuter-
speelzaal hebben we omgetoverd in een
Circustent met een mooie piste in het
midden. 
De peuters waren de artiesten. 
Trompetterende olifanten stampten met
hun dikke poten op de grond, lieten de
vloer van de piste trillen en maakten
kunstjes op de blokken.

Tijgers werden getemd zodat ze
door een brandende hoepel durfden te
springen. Jongleurs lieten borden op
stokjes draaien zonder dat deze ervan af
vielen. Paarden huppelden sierlijk in de
piste rond en sprongen over hinder-
nissen heen.
Goed gespierde krachtpatsers lieten in
hun act zien waartoe ze in staat waren.
De gewichten vlogen omhoog en om-
laag. Ja soms zelfs het publiek in. 
Clowntje Piet had verdriet. Hij vertoont
zijn kunstjes niet. Zijn ballon die was
stuk. Tjongejongejonge wat een onge-
luk. Maar toen kwam de circus directeur
met een hele dikke buik en die gaf
clowntje Piet een nieuwe ballon. Boem
ra-ta-ka-ta clowntje kan weer lachen! 
Wat hebben wij genoten met zijn allen.
Fijn dat er zoveel belangstelling was.

Bedankt namens het hele team: 
Fien, Lucie, Liedwien, Saskia, Thea, Ria,
Monique, Lycke en Nursel.

Nieuwsgierig? 

Kom gerust een kijkje nemen. 
Psz De Bron, Beijenensweide 19,
Neerbeek, 046-4379851.

Peuterspeelzaal in Neerbeek bestaat 40 jaar

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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Ik heb de keuze niet zelf 
gemaakt. Dat kon ook niet, 
want ik was pas veertien 
maanden oud toen ik vanuit de
prinsenstad Delft naar Limburg
verhuisde. 
Ja, ik ben een Hollander, maar ik
voel mij Limburger. Voor mijn
werk als leerkracht ben ik even
tien jaar in de Hoeksche Waard
geweest. Niet mijn keuze maar
de situatie was niet anders.
Gelukkig keerden mijn gezin en
ik terug. Bijna zestig jaar mag ik
op deze aarde rondlopen en
daarvan tachtig procent in
Limburg, welteverstaan in
Kerkrade, Valkenburg aan de
Geul en sinds een jaar in
Spaubeek.
En dat was wel een bewuste
keuze. 

Ik heb in Spaubeek een mooie
oude woning gevonden waar ik
werk en privé uitstekend kan
combineren. 
Het is een karakteristieke oude
mijnwerkerswoning van bijna
honderd jaar oud, gebouwd
tegen een heuvel. 
Aan de voorkant kijk ik uit op
het Spaubekerbos en aan de
achterkant zie ik de kerk liggen
en ontwaar ik nog net niet de
kerk van Genhout. 

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

Wandelen doe ik graag en sinds kort doe ik dat wel driemaal daags met mijn kleine
grote vriend Paddy. Paddy is een ondeugd, een standaard ruwharige teckel, die mij
vergezeld. En kijk… hoeveel meer zie je als je te voet op pad bent en de wereld om
je heen in je op kunt nemen terwijl je hondje laag bij de grond zijn snuffelactiviteiten
onderneemt. Ik loop graag het plateau op richting Genhout. Daarvoor zijn er aan de
Dorpstraat enkele holle wegen waar dassen verwoede pogingen doen om een onder-
komen uit te graven. Op het plateau heb ik in het voorjaar kunnen genieten van het
weidse zicht op de torens en stalen constructies van de DSM en bij heel goed zicht
meen ik de koeltorens van de Clauscentrale te ontwaren. De seizoenen zijn voorbij
geschoten en hoe mooi is het om dat te ervaren
via de bloesem, de vruchtzetting en de rijping
van de vele appel- en perebomen. Langs een
klein voetpad loop ik dan het dorp in. Soms
breng ik een bezoek aan de tentoonstelling in
de kerk van Genhout, maar meestal ga ik 
rechtsaf, langs dierenarts Bie Bijen om dan via
een veldweg af te dalen naar de dorpskern van
Spaubeek. 

De andere kant op is het heerlijk om langs de zand-
winning richting Schimmert of de Hegge te lopen. Fijn
op autoloze veldwegen en paden. Paddy kan lekker
los lopen en zijn gang gaan en al fluitend en zingend
vervolg ik mijn weg. Het is goed te zien dat Spaubeek
in een dal ligt en dat je binnen pakweg tien minuten
op een heuvel staat met een fantastisch uitzicht op
de omgeving. Hier kun je, al ronddraaiend, drie 
kerken spotten. Altijd heb ik mijn mobieltje bij de
hand om foto’s te maken, want iedere wandeling is
anders of kom je andere aardbewoners tegen. Ik ver-
telde al over de sporen van de das (die ik nog niet
face to face heb gezien), maar ook roofvogels, vossen
en ander klein wild kom je in overvloed tegen. De 
foto’s zet ik meteen op mijn Facebook onder de titel:
“Limburg, wat ben je mooi” want in de weekenden
(met wat meer vrije tijd) trek ik door onze provincie
om elders lekker te flaneren over Gods’ wegen. 
Ik denk wel eens: Limburg is zo onhollands dat onze
here God wel een Limburger moet zijn. 

Beek en Neerbeek heb ik wel al bezocht, maar te weinig om daar nu al veel over te
schrijven. Daar ligt dus nog een uitdaging. Paddy is nu nog een puppy en mag nog
niet zo ver lopen. Maar in de toekomst zal
dat zeker anders worden.
Ziet u een ondeugend teckeltje lopen met
aan zijn lijn een man met een blauw petje,
weet u dat ik het ben. Ik maak graag een
praatje en kom graag met buurt- en dorps-
genoten in contact. Spreek mij gerust aan.
Wie weet geeft u mij inspiratie voor een
volgend verhaal in de Nuutsbaeker. 

Een welgemeende groet. Roland Willems
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Wat was zondag 8 september een
bijzondere dag in hartje Spaubeek.
Op deze dag vond op de markt het
eerste Laurentiusfeest plaats met
volop activiteiten voor jong en oud.
De dag begon om 11.00 uur met het
eten van spek en ei met live muziek
van Rinus Hermsen op de achter-
grond. In de middag werd de nieuwe
“Sjpaubikse vlag” gepresenteerd. 
Al snel hingen de nieuwe vlaggen
aan de woningen rondom de markt
en waren alle vlaggen uitverkocht. 

De Laurentiusboom ging de lucht in
met de borden van de jubilerende
verenigingen eraan vast. 
Dat waren Schutterij St. Laurentius
Spaubeek 400 jaar, Zij-actief 85 jaar,
Judo Nunchaku 50 jaar,
Buurtvereniging Spaubeek 65 jaar,
de Musjen en Tosti’s 10 jaar. 

Terwijl de klanken van Volle Pulle klonken en op de bbq het vlees
geurde waren er diverse stands van de scouting, het IVN, 
Zij-actief en de schutterij waar kinderen konden knutselen, zich
laten smincken en muziek konden spelen of windbuksschieten.
Daarnaast konden ze zich amuserenn op een groot springkussen.

De kerktoren van de 
St. Laurentiuskerk was open waarbij
de bezoekers een prachtig uitzicht
hadden op “os schoane Sjpaubik”. 

Om 16.00 uur begon het 
burgervogelschieten. 
Er waren maar liefst 
45 inschrijvingen. 
Het inschrijfgeld ging zoals ieder jaar
naar de Parochie. Burgemeester van
Basten-Bodinn nam zelf ook deel
aan het burgervogelschieten. Na een
spannende strijd was het Dany
Pirson die de plaat met de vogel
naar beneden schoot. Daarna kreeg
hij de mogelijkheid om op de plaat
van Sjpaubik te schieten voor het
‘sjeet-dich-riek-bewies”. 

Uitslag Sjeet dich riek 

Hoofdprijs 778: € 250,- 
Troostprijzen 738, 779, 793  en 818: € 25,-. 
Winnaars kunnen zich melden bij Henri Willems 06 -
54324591 

Na het burgervogelschieten zordgde artiest Jerome
Gelissen voor een polonaise op de makrt. Om 21.00 uur
eindigde de dag. Het was een lange maar geslaagde 1ste
Laurentiusfeest. Organiserende verenigingen Schutterij
St. Laurentius Spaubeek, de Musjen en Tosti’s konden
samen met de deelnemende verenigingen terugkijken op
een zeer geslaagde 1ste Laurentiusfeest. Met dank aan
alle bezoekers, deelnemers en personen die deze dag
mogelijk hebben gemaakt. Een dag van al het goeds van
Sjpaubik veur Sjpaubik. 

Geslaagd 1ste Laurentiusfeest 

Volg ons op

3 25
Geopend: dinsdag t/m donderdag 10.00-17.30 uur
 vrijdag 10.00-21.00 uur
 zaterdag en Zondag 10.00-17.00 uur

IVN Spau-Beek
Op zondag 10 november hebben 
het IVN Spau-Beek en Schinnen hun 
jaarlijkse gemeenschappelijke activiteit.

De wandeling start om 10.00 uur bij het IVN lokaal
Spaubeek waar wij ook eindigen met een heerlijke kop
koffie of thee met een stuk vlaai. Het thema van de
wandeling is “Klimaat en Duurzaamheid”.
Let op, de route kan modderig zijn. Afstand is ca. 7km.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.

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

Info.: H. Janssen, 046-4423057, 
B. Derks, 046-4749781

Zie ook http://www.ivnschinnen.nl en 
http://www.ivnspaubeek.nl 
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Zijn doel was en is om zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor Kika, zodat kin-
deren met kanker beter geholpen kun-
nen worden. 

Marcel is zo’n zes jaar geleden begon-
nen met hardlopen. Hij sloot zich aan bij
een Facebook groep voor hardlo-
pers en leerde er drie jaar geleden
Sander Schreurs kennen die hem
in aanraking bracht met Kika. In
ruil voor een donatie aan Kika
maakte Sander een training op
maat voor Marcel om de marathon
in goede conditie uit te kunnen
lopen. Dit inspireerde Marcel om
zelf actief te worden voor Kika en
sindsdien heeft hij al verschillende
acties georganiseerd. Zo heeft hij
bijvoorbeeld met Pasen op de ba-
sisschool van zijn kinderen een
actie georganiseerd waarbij kinde-
ren, tegen een kleine donatie,
moesten raden hoeveel chocolade
eieren er in een vaas zaten.
Degene die het getal goed gera-
den had of er het dichtste bij zat,
won de vaas met chocolade ei-
eren. Ook heeft Marcel in verschil-
lende winkels gestaan om geld in
te zamelen.

Dit jaar doet hij dat bij Plus Van
Wijnbergen in Beek. 

Hier staat sinds september een emballa-
gezuil waarin mensen hun emballage-
bonnen kunnen doneren. Deze zuil zal er
staan tot 1 januari 2020. 

Ook organiseert Marcel op verschillende
dagen leuke inzamelingsacties bij de

Plus. Wellicht dat jullie hem afgelopen
19 oktober hebben gezien, toen de eer-

ste inzamelingsactiedag plaats-
vond. 
De andere twee acties vinden
plaats op 16 november en 31 de-
cember. Op deze dagen staat er
een collectebus waarin mensen
kunnen doneren, zijn er suiker-
spinnen en popcorn te koop en zal
er een Kika beer aanwezig zijn
waar kinderen mee kunnen knuffe-
len. 

De acties die Marcel organiseert
zijn succesvol. Zo heeft hij binnen
een jaar al bijna 10.000 euro inge-
zameld voor Kika en is dankzij
zowel zijn inzet en donaties als die
van anderen het Prinses Máxima
Centrum tot stand gekomen. 
Hier worden kinderen met kanker
geholpen en er wordt weten-
schappelijk onderzoek verricht
naar de genezing van kinderkan-
ker. Ook worden de donaties ge-
bruikt voor het verbeteren van de
kwaliteit van de behandelingen,
het verlichten van de bijwerkingen

van chemotherapie en voorlichting aan
ouders. Op dit moment overleeft 78 pro-
cent van kinderen met kanker en de
doelstelling van Kika is om ervoor te zor-
gen dat dit minimaal 95 procent wordt. 

Mensen die geïnspireerd zijn door het
verhaal van Marcel en net zoals hem een
marathon voor Kika willen rennen, kun-
nen hem in oktober 2020 vergezellen bij
de marathon in Chicago. 
Ben wel gewaarschuwd dat hier een flin-
ke voorbereiding aan vooraf gaat.
Marcel traint zo’n 6 tot 7 uur per week
verdeeld over 3 dagen. Hierbij doet hij
een lange loop van ongeveer 3,5 uur aan
één stuk en 2 korte lopen, samen in to-
taal zo’n 50 tot 60 km. Marcel wilt de
mensen als tip meegeven “dat je het
vooral met veel plezier moet doen en
goed moet trainen. Je moet er wat voor
over hebben en tijd voor vrijmaken,
maar je krijgt er dan ook veel voldoening
voor terug!’’ Mocht je vragen hebben
aan Marcel, schroom dan niet om 16 no-
vember en/of 31 december bij de Plus
binnen te lopen!  

Voor mensen die niet in de gelegenheid
zijn om bij de Plus te doneren, maar dit
wel graag willen doen, dit kan via:
https://www.runforkikamarathon.nl/
marcel-meeling-neegu-4-kika-2

Lara Frissen

Marcel Meeling uit Neerbeek heeft 3 november j.l. samen 
met zo’n 100 andere Nederlandse hardlopers van Kika 
(stichting kinderen kankervrij), de marathon in New York gelopen 
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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

Postkantoor                  Servicepunt                  Servicepunt

Markt 63
6191 JK Beek

Tel. 046 - 436 24 24
www.readshop.nl

beek@readshop.nl

Meer dan lezen alleen!
Uw adres voor: ✔ Boeken

✔ Tijdschriften
✔ Kantoorartikelen
✔ Wenskaarten
✔ Lotto / Staatsloterij
✔ Pasfoto Service

Bertien Zeijen was een van de pioniers die 35 jaar geleden
het overblijven op de St. Martinusschool in Beek startte.
Marlie Bettings begon 25 jaar geleden.
Beide dames hebben heel wat kinderen voorbij zien komen.
Veel van deze kinderen komen nu met hun eigen kinderen. 
Ook hebben Bertien en Marlie overblijfmoeders zien gaan
en komen, maar deze twee dames zijn het bewijs van
toewijding, inzet en, niet te vergeten, plezier in hun werk.
Een dikke chapeau is dan ook op zijn plaats.
Bertien neemt afscheid, Marlie gaat nog door. 

Uiteraard is er altijd een tekort aan overblijfmoeders en TSO
Martinus is dan ook naarstig op zoek naar nieuwe collega’s.
Hebt u interesse? Mocht u één of meerdere dagen
beschikbaar zijn, en wij denken hierbij ook aan oma’s, opa’s
en tantes, neem dan contact op met Corina Ruijters, coördinator
TSO, 06-25562529. Ook als u het nog niet zeker weet, of
meer informatie wilt, bel gerust.  

Jubilerende overblijfmoeders
St. Martinusschool Beek
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Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto?
Wat we weten: 21 maart 1977

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 Aflevering 161

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

Cafetaria het Heukske 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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Maak jezelf onmisbaar en word vele ervaringen rijker. Soms 
heftig, vaak dankbaar, altijd zinvol. Sluit je nu aan bij de vrijwillige 
brandweer in je eigen woonplaats!

Kom langs op een oefenavond en beleef hoe het is. Meld je aan 

via brandweer.nl/zuid-limburg of bel 088-450 7403. 

Eerst meer weten? Kijk eens rustig rond op brandweer.nl/zuid-limburg.

voor je team - voor je omgeving - voor jezelf

ONMISBAAR

Zuid-Limburg

Sluit je aan 
bij de vrijwillige 
brandweer!

26
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Op zaterdag 30 november 2019
om 20.00 uur is het eindelijk
weer zover! Na 5 jaar wordt er
weer nieuw leven geblazen in
Superswing! Hèt feest van het
jaar boven op de berg. 
Het belooft weer een 
Super-Swingende avond te 
worden vol o.a. live muziek en
entertainment. 

De opzet is, net als voorgaande
jaren, gericht op een zeer breed
publiek. In de grote feestzaal zal
Rock & Roll band ‘The Regulars’
voor een spectaculaire avond
zorgen. Hierbij staat het swingen
centraal. In ons Bruin Café kan
men, in een rustige sfeer, even
uitblazen van het swingen. 
Ook zijn er in onze Bistro 
verschillende hapjes verkrijgbaar
om je energie weer aan te vullen.
Kortom, de avond waar je bij
moet zijn.

Superswing zal plaats vinden in
Ooshaka, het scouting gebouw
van Beek.
Adres: Molensteeg 1, Beek.

Iedereen vanaf 16 jaar is van
harte welkom. 

Zorg dat jij erbij bent. 
Vanaf vrijdag 11 oktober start de
kaartverkoop bij 
Café Napoleon te Beek.
Voorverkoop: € 3,50
Deurverkoop: € 5,-

Scouting Beek
presenteert:

Superswing 2019!

Fysiotherapie GCN biedt naast beweeggroepen ook sport- en ontspanningsmassages 
aan voor sneller herstel van de spieren na een sportieve prestatie of gewoonweg
ter ontspanning.

Massages kunnen preventief helpen bij een blessure en helpen daarnaast de (sport)
prestaties te verbeteren. Daarbij is het niet per definitie zo dat een massage alleen 
van nut is bij sporters; ook mensen die los willen komen van de dagelijkse stress zijn 
gebaat bij een massage.

Sportmassage is een stevige massage, die de doorbloeding verbetert, spanning in 
de spieren vermindert en ervoor zorgt dat afvalstoffen beter afgevoerd worden.

Een ontspanningsmassage is een rustige massage, die uw lichaam en geest
ontspant en heeft een verfrissende werking, zowel fysiek als mentaal.

Onze bewegingsdeskundige biedt u specialistische massages aan voor zowel
ontspanning als herstel. Verder krijgt u voorlichting en adviezen m.b.t. preventie-
ve maatregelen. Zo nodig wordt hierbij de fysiotherapeut ingeschakeld, kortom:
Advies en begeleiding op maat.
Om een afspraak te maken, neem contact
op met de praktijk!

Gediplomeerd door het Nederlands
Genootschap voor Sportmassage
Lidnummer: 456981

FYSIOTHERAPIE GCN
Roel Ghijselinck
Beek
Kerklaan 11b
6191 GM Beek
T: +31(0)46 4374664

Geleen
Dahliastraat 9
6163 CH Geleen
T: +31(0)46 4757474

E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl
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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.

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Maud, Marco en Susanne van DELA

Even ementen carnaval
2019

16 nov. Grote zitting CV de Kwakkerte, MFC ‘t Roadhoes, Spaubeek, 20.00 uur
17 nov. Jeugdzitting CV de Kwakkerte, MFC ‘t Roadhoes, Spaubeek, 14.00 uur
7 dec. Mossel- en konijnenavond Auwt Prinse en Prinsesse Nirbik, 

Café de Keulsteeg, aanvang 19.00 uur.  
22 dec. Voorverkoop Kneeschers Mansluujzitting, Dobbele Vônck

2020

5 jan. Kneeschers Mansluujzitting, Mondial
9 jan. Groate Zitting mit Prinsoetreuping Baeker Pottentaote, 

Asta Theater 19.45 oer
12 jan. Jeugzitting mit Jeugprinsoetreuping Baeker Pottentaote,

Asta Theater 14.11 oer
2 febr. Prinsenreceptie CV de Kwakkerte, MFC ‘t Roadhoes, Spaubeek, 

14.00 uur
9 febr. Kènjersjprènge Baeker Pottentaote, Café Benelux 14.00 oer
12 febr. Verkaup Vastelaovesgezet ‘de Pottentaot’, Baekse Sjtraote 17.30 oer
15 febr. Prinsebal Baeker Pottentaote, Asta Theater 20.30 oer
21 febr. Jeugprinsereceptie mit aansjletend Jeugprinsebal, 19.00 oer
22 febr. Sjleuteleuverdrach, Gemeintehoes 18.00 oer
22 febr. Prinserecepsie Baeker Pottentaote, Asta Theater 20.30 oer

Carnaval: 23, 24 en 25 februari

23 febr. Leechsjtoet, Baekse Sjtraote 19.00 oer
24 febr. Groate Optoch Baeker Pottentaote, 

Baekse Sjtraote 14.11 oer
25 febr. Vaan Sjtrieke Baeker Pottentaote, 

de Pottentaot 23.45 oer 

In oktober zijn wij gestart met het aanbieden van
Kleuter Judo bij Judo en Nunchaku Club
Spaubeek, maar er kan op elk gewenst moment
worden ingestroomd.Deze judolessen zijn 
afgestemd op 4 – 6 jarigen. Judo is een ideale 
manier om een kind (h)eerlijk te laten stoeien.

Inhoud van de lessen: 
De kleuter judoles bestaat uit oefeningen en spelletjes alleen,
met de hele groep, maar natuurlijk ook veel met z’n tweeën. 

In diverse spelsituaties worden de basisvormen van het judo 
bijgebracht: rollen, vallen, trekken, slepen, duwen, verplaatsen,
dragen en tillen.

Op een leuke speelse, maar ook gestructureerde wijze, helpt
judo zo de motoriek te ontwikkelen. Tegelijkertijd zal het zeker de
sportiviteit en het zelfvertrouwen van het kind ten goede komen.

Praktische informatie: 
Tijd: 17.15 uur – 18.00 uur
Locatie: Gymzaal Spaubeek, Schoolstraat 5
Kosten: Eerste 5 lessen gratis* / Daarna € 9,- p. maand
Kleding: Eerste 5 lessen reguliere sportkleding, 

dan judopak. Goede judopakken en 
judobanden zijn bij de club te koop.

* Aanmelden voor deze gratis proeflessen kan via onze site:
www.judoclubspaubeek.nl

U klikt op proefles aanvragen en vult uw gegevens in. In de regel
bericht typt u kleuterjudo.

Kleuterjudo gaat van start
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Op zondag 17 november wordt in Neerbeek het 
nieuwe carnavalsseizoen geopend. 
In Café De Keulsteeg is er vanaf 14.11 uur een 
gezellig en boordevol programma voor jong en
oud.

Muzikaal kunt u genieten van Live optredens van “El
Rabsjie” en de Krijgershofzangers èn de strijd om de win-
nende schlager voor het komende seizoen.
Tevens is er een ‘Meet en Greet’ met onze hoogheden
Prins Tom I en Prinses Xaviera, Jeugdprinses Fleur en hun
adjudanten.

Ook is er de jaarlijkse tombola, waar prachtige prijzen te
winnen zijn!
Wij hebben er zin in, tot ziens op 17 november!

C.V. De Doorzètters Neerbeek

Adverteren

in de Nuutsbaeker?

Voor vragen bel 06 - 208 797 75 of mail truus@janssengrafimedia.nl

29

AÖPENING
VastelaoveND 2019-2020

19:00 OER  HEILIGE MIS IN ST. MARTINUSKIRK 
20:11 OER  AÖPENING VASTELAOVESSÈZOEN 2019-2020 

BIE DE POTTENTAOT - AANSJLEETEND FJÈSAOVEND BIE DE BENELUX

WALTER LATINO

CAFE BENELUX

GRATIS ENTREE

15 NOV.
VRIEDIG

20.11 oer

SHAKIN DJ’S

CV De Doorzètters
openen het seizoen
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De foute foto van Loe

Oplossing van de oktober editie:
Waar: Kelmond

Wat is er fout: Het luik bij het onderste linker raam hoort
aan de rechterkant van het onderste rechter raam. 

Correcte inzenders: 
Rezie van Geneijgen, Jan Erkens, Mia Drummen, Maria Demandt, Jo Nijsten,

Marianne Schwachöfer, Netty van den Molengraaf en Jean Kengen.

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.

Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

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

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl
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Evenementenrooster 
2019 - 2020

2020
5 januari Nieuwjaarsconcert Kon. Harm. St. Caecilia Beek en 

Gemengd Koor Neerbeek, Asta Theater aanv. 15.00 uur.

8 januari GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

30 januari Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

10 maart GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

14 maart Galaconcert Fanfare St. Antonius Genhout m.m.v. onder andere 

Pascal Pittie en Daphne Ramakers in Asta Theater, aanvang 19.30 uur.

26 maart Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

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 april GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

30 april Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

12 mei GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

28 mei Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

18 juni 100 Jaar VV Caesar – Jubileum Dinner Show
19 juni 100 Jaar VV Caesar – Feestavond “Op naar 100 Jaar!”
20 juni 100 Jaar VV Caesar – Familietoernooi & Reünie
21 juni 100 Jaar VV Caesar – Jubileum Receptie
23 juni GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

25 juni Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

10 t/m 14 aug. KinderVakantieWerk Beek
8 september GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

24 september Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

6 oktober GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

29 oktober Kienavond Buurtvereniging Molenstraat, Vivantes Franciscus 19.00 uur

10 november GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

26 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantes Franciscus 19.00 uur

16 december GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

van 14.00 - 17.00 uur. Gratis koffie en vlaai

10 november Roger Wijnen ATB Toertocht 
12 november GON Kienmiddag in Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt Genhout, 

aanv. 14.00 uur. Gratis koffie en vlaai

17 november Vriendenviering: Zanggroep Feeling Young Born, 9.30 uur, 

St.- Hubertuskerk, Genhout

17 november Opening kerststallenexpositie “White Christmas” met meer dan 

100 bijzondere witte kerststallen en een prachtig santondorp van 

dhr. Dinjens uit Eijsden. 14.00 uur.

23 november Workshop ADVENT, lichtjes voor de feestdagen in De Oude Pastorie, 

Oude Pastorie 25, 6191 HW Beek van  11.00 tot 15.00 uur  

27 november 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.

28 november Super Kienavond Buurtvereniging Molenstraat in restaurant 

Vivantes Franciscus 19.00 uur

30 november Gulden Humor. Mondial, aanvang 20.00 uur. Org. Baeker Pottentaote

1 december Lezing ‘Hoe vieren jullie kerst? Kersttradities wereldwijd’ door Ingrid

Henssen-van Hees in de de Oude Pastorie, aanvang 11.00 uur

7 december Repair Café Beek, 10.30-14.30 uur, Gemeenschapsh. Oos Heim Neerbeek

7 december Bakdag in Oude Pastorie. Aanvang 09.00 tot ± 15.00 uur.

7 december Kroningsavond van de 68e Lichtkoningin in het Asta Theater 

11 decemer 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.

15 december Vriendenviering: Vocal Group Magan Gulpen, 9.30 uur, St.- Hubertuskerk,

Genhout

15 december Kerstmarkt,  org. Gemengd Koor Neerbeek. Locatie: gemeenschapshuis

Oos Heim Neerbeek. Van 10.45 uur-17.00 uur. Toegang gratis.

15 december Kroningsmis 68e Lichtkoningin om 10.00 uur in de St. Martinuskerk.

15 december 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.

21 december Kerstviering met Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’.  
Aanvang 20.00 uur in Brasserie-Restaurant De Poort.

22 december Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel in Asta Theater, 

aanvang 14.30 uur m.m.v. o.a. Claudia Couwenbergh, sopraan.

31 december Oliebollenactie Markt Beek, organisatie Drumfanfare Irene/Lucia

Gezondheid Energie Wel-Zijn
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?

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

Natuurgeneeskundige

Greetje Heus
E.E.N.® therapeut

Lid beroepsvereniging VBAG
en

koepelorganisatie RBCZ
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De gemeente Beek heeft, evenals veel andere 
Nederlandse gemeenten, te maken met forse uitdagingen
op zowel financieel, beleidsmatig als bedrijfsmatig vlak.
Het sociaal domein, energie en klimaat, omgevingswet en
krimp vormen de grootste opgaven voor de komende vier
jaar. Om deze opgaven het hoofd te bieden, stelt het 
college voor om in de begroting een substantieel bedrag
beschikbaar te stellen voor de inrichting van een strate-
gische investeringsagenda. Daarmee kunnen projecten op
de rails worden gezet die de leefbaarheid en aantrekkelijk-
heid van Beek ondersteunen en verbeteren. 

Moeilijke keuzes
In de meerjarenbegroting is een bezuinigingsopgave van
maar liefst 1,9 miljoen euro verwerkt. De gehele organisatie
heeft zich ingezet om deze forse bezuinigingsopgave te
realiseren. Een inspanning die heeft geleid tot een 
afgewogen pakket maatregelen met als resultaat een 
solide begroting en een structureel overschot. Daarbij zijn
moeilijke keuzes niet uit de weg gegaan. 

De gemeente gaat het gehele subsidiebeleid herijken om
zo tot een structurele besparing van 25.000 euro te komen
in 2021. De extra uitstroom van uitkeringsgerechtigden
leidt in tot een bezuiniging van 70.000 euro in 2020 en
140.000 euro in 2021. Het verlagen van het draagkracht-
niveau voor minima van 120 naar 110 procent van de 
bijstandsnorm levert jaarlijks bijna 40.000 euro op en met
het afschaffen van bladkorven wordt jaarlijks 10.000 euro
bespaard.

Naast bezuinigingen, die de begroting in evenwicht 
brengen, stelt het college de raad voor om in 2020 de OZB
voor woningen te verhogen met 7,9 procent (6,5 procent
verhoging en 1,4 procent indexatie). Dit brengt jaarlijks
233.300 euro meer in de gemeentekas. De OZB voor 
bedrijven wordt alleen geïndexeerd. Daarmee komt er
ruimte om de komende jaren te investeren in Beek. 

Trots
Het aanbieden van een sluitende begroting was met een
bezuinigingsopdracht van 1,9 miljoen een prestatie op
zich. Het college is daarom bijzonder trots dat ze de raad
een begroting kan voorleggen, waarin niet alleen passende
bezuinigingsmaatregelen staan, maar waarin ook ruimte is
gevonden voor het inrichten van een strategisch investe-
ringsfonds. In dat fonds wordt de komende vier jaar 1,3
miljoen euro gestort. Op die manier kan Beek blijven 
werken aan de leefbare en aantrekkelijke gemeente die ze
over tien jaar ook nog wil zijn.

Begroting in een oogopslag
U kunt de Beekse begroting raadplegen op 
www.gemeentebeek.nl
Blader door naar pagina 34 en pagina 35 voor onze 
begroting in een oogopslag.

Raadsvergadering
De raadsbehandeling vindt op 7 november om 16.00 uur
plaats in het gemeentehuis. De raadsvergadering is 
openbaar. U bent van harte welkom om het debat op de
publieke tribune bij te wonen. 

In Beekse begroting is ruimte voor 
investeringsagenda van 1,3 miljoen
Het college van burgemeester en wethouders heeft medio oktober de begroting 2020-2023 aan
de gemeenteraad aangeboden. De meerjarenbegroting is net als voorgaande jaren sluitend en
zal tijdens de raadsvergadering van 7 november worden behandeld. 
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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, gezondheidsverklaringen, gehandicapten-

parkeerkaart, verklaring omtrent gedrag en leerlingenvervoer.
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In de gemeente Beek zijn twee gemeentelijke begraafplaatsen:
Sint-Martinus en De Nieuwe Hof. Op begraafplaats De Nieuwe
Hof werden de grindpaden al in 2017 geasfalteerd omdat ook
daar het onkruid welig tierde. De groei van onkruid is toegeno-
men omdat de gemeente sinds 2016 geen chemische bestrij-
dingsmiddelen meer mag gebruiken. Tien keer per jaar wordt
het onkruid weggebrand, maar dat biedt onvoldoende soelaas. 

Sinds het aanbrengen van een asfaltlaag op De Nieuwe Hof
zijn de klachten over onkruid verdwenen. Wethouder Hub

Schoenmakers: “De gemeente krijgt nu zelfs complimenten
voor de waardige aanblik die De Nieuwe Hof heeft. We willen
de goede ervaringen die we daar hebben opgedaan, nu ook
realiseren voor begraafplaats Sint-Martinus.”

De grindpaden asfalteren kost 29.000 euro. Maar daar staat
tegenover dat de gemeenten jaarlijks een bedrag van 7.500
euro ten behoeven van onkruidbestrijding kan aframen. 
De laag asfalt wordt volgend voorjaar aangebracht. 

Paden begraafplaats Sint Martinus krijgen asfaltlaag
Het college van de gemeente Beek gaat de raad voorstellen bijna 30.000 euro beschikbaar te stellen voor
het asfalteren van grindpaden op gemeentelijke begraafplaats Sint Martinus. De asfaltlaag is nodig
omdat het aantal klachten over onkruidgroei op de grindpaden toeneemt. 

Momenteel moet een nieuw paspoort of identiteitskaart op 
het gemeentehuis worden aangevraagd en opgehaald. 
Per 1 januari hoeven Beekse inwoners alleen nog maar naar
het gemeentehuis om een reisdocument aan te vragen. 
Wanneer zij dat wensen kan het document daarna op elke 
gewenste locatie in Nederland worden bezorgd. Dat gebeurt
door een speciaal daarvoor bevoegde bezorgdienst. 

De gemeente Beek kiest ervoor om eerst een jaar met de 
bezorgservice te experimenteren, voordat ze die in haar vaste
dienstenpakket opneemt. Dat jaar wil ze gebruiken om 

erachter te komen hoeveel mensen van de service gebruik
gaan maken en in hoeverre ze deze extra service waarderen.
Daarnaast wil de gemeente de effecten op de kosten en 
interne bedrijfsvoering meten.

Wethouder Hub Hodzelmans: “De gemeente Beek wil de
dienstverlening aan haar inwoners continu verbeteren en het
hen vooral zo gemakkelijk mogelijk maken. Wij zijn heel 
benieuwd hoe zij een bezorgservice voor reisdocumenten
gaan ervaren en hoeveel gebruik ze ervan gaan maken." 

Gemeente bezorgt nieuw reisdocument voortaan 
ook aan huis 
De gemeente Beek gaat een jaar experimenteren met een bezorgservice voor reisdocumenten. 
Per 1 januari 2020 biedt de gemeente haar inwoners de mogelijkheid om een aangevraagd reisdocument
thuis bezorgd te krijgen. Dat kost wel wat extra: € 14,52 om precies te zijn. 
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Mijn naam is Terence Oey en ben werkzaam voor de Nationale Politie, Eenheid Limburg in het 
basisteam Westelijke Mijnstreek. Ik ben wijkagent in de gemeente Beek. Ik doe dit samen met 
de andere wijkagenten van Beek. Er is wel een verdeling gemaakt in de verschillende wijken 
en dorpen van de gemeente Beek. Zo ben ik de wijkagent van Beek West, het gebied aan de 
rechterzijde van de Mauritslaan en Maastrichterlaan. Hierin is o.a. gelegen bedrijventerrein 
Beeker Hoek en Winkelcentrum Makado.
Samen met mijn collegae van de politie Westelijke Mijnstreek, Gemeente Beek en netwerk-
partners in de gemeente Beek, voel ik mij verantwoordelijk voor de veiligheid en openbare orde
van de gemeente Beek. 

Ik ben 19 jaar werkzaam bij de politie. Ik ben hiervoor werkzaam geweest als waarnemend
wijkagent in Sittard en Geleen.

Uw wijkagent stelt zich voor: Terence Oey
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Begroting 2020                 In één Oogopslag

Verhuuropbrengsten

Dividenden en rente

Reserves

Overige inkomsten

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Afgeven van omgevingsvergunning

Overige belastingen (honden, toeristen, BIZ)

Overige heffingen (welstandleges, 

begraafplaatsen, persoonsdocumenten, e.d.)

4.791.000

1.910.000

1.691.000

378.000

136.000

264.000

€

€

€

€

€

€

404.000

818.000

1.830.000

3.327.000

€

€

€

€

Het deel krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten in 2020 zijn 
begroot op € 41,7 miljoen.

inkomsten

waar komt het geld vandaan?

Lokale heffingen Andere inkomstenbronnen

€
€

             

Beek heeft haar zaken weer goed op orde. Hoewel 
financiële tegenslagen in met name het sociale domein 
tot bezuinigingen hebben geleid, blijven we in de 
begroting 2020-2023 investeren in een ondernemend, 
veelzijdig en vitaal Beek.

Voor u ligt het huishoudboekje van de gemeente Beek. Hierin ziet u in 
één oogopslag wat de inkomsten en uitgaven zijn van onze gemeente. 

Het college van burgemeester en wethouders

?

© 2019, Soet en Blank Tekst en Communicatie, Breda

26,222 41,715,55

9,2 6,3

Totaal: € 761,-

            rioolheffing   

                                   
         € 215,-

          Afvalstoffenheffing

                                   
       € 231,-

Hoeveel betaal ik in 2020 aan:

          Onroerendezaakbelasting

                                
       € 315,-

* gemiddeld voor een eigen woning met 

   een WOZ-waarde van €204.600,-

Beek ontwikkelt...
In Beek krijgen we dingen voor elkaar en dat doen 
we samen. Het komende jaar vragen we uw hulp 
en expertise bij de uitvoering van onze Woonvisie. 
Wat voor woningen en voorzieningen heeft Beek 
volgens u over pakweg 15 jaar nodig? Hoe zorgen 
we in Beek voor voldoende geschikte woningen 
voor jongeren én ouderen? Daarover willen we 
graag met u spreken en met professionals zoals 
makelaars, projectontwikkelaars en 
woningbouwverenigingen. Doet u mee?
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Bestuur en dienstverlening

uitgaven

Afvalinzameling, -verwerking en milieu 

Verkeer en vervoer  

Rioolwerkzaamheden en waterbeheer 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Groenaanleg, -onderhoud en recreatiegebieden 

Veiligheid 

Economische ontwikkeling 

Overig 

1.973.000

1.905.000

1.692.000

1.570.000

1.327.000

1.267.000

519.000

719.000

124

120

106

99

83

80

33

45

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

wonen en werken

Sociaal domein (jeugd, wmo, participatie, begeleiding) 

Bijstand 

Sportvoorzieningen 

Maatschappelijke ondersteuning (vrijwilligers- en ouderenbeleid) 

Culturele voorzieningen 

Onderwijs 

Gezondheidszorg 

10.867.000

4.847.000

2.219.000

1.499.000

907.000

800.000

618.000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

682

304

139

94

57

50

39

Gemeentelijke organisatie en bestuur 

Sparen om risico’s op te vangen (reserves)

Dienstverlening aan inwoners 

Rente en overige uitgaven 

6.206.000

1.932.000

764.000

82.000

390

121

48

5

waar gaat het geld naar toe?

De totale uitgaven voor 2020 zijn 
begroot op: € 41,7 miljoen

Ralph Diederen, Wethouder Financiën

inwonertotaal

15.929
inwoners
Peildatum
1-1-2019

€
€

De uitgebreide begroting vindt 
u op www.gemeentebeek.nl

Samenleven
21,7

9

11

41,7
De komende jaren zien we een aantal grote uitdagingen op 
ons pad komen. Uitdagingen die het gevolg zijn van 
vergrijzing en krimp en die de leefbaarheid van Beek onder 
druk zetten. Om in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van 
Beek te kunnen blijven investeren, is in de begroting 
2020-2023 een investeringsfonds opgenomen. In dat fonds 
storten we de komende vier jaar 1,3 miljoen euro. 

Investeren in Beek

€
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De gemeente Beek werkt sinds deze zomer samen met de 
Architectenzaak en bouwbedrijf Jongen aan de uitwerking van
het definitieve ontwerp van de BMV. Deze uitwerking moet 
leiden tot een vastgestelde aanneemsom. Met het aan de
voorkant vaststellen van de bouwsom voorkomt de gemeente
dat ze tijdens de bouw met onaangename financiële verras-
singen wordt geconfronteerd.

De gevraagde aanvullende gegevens hebben vooral betrekking
op materiaalgebruik en afwateringsproblematiek. Zodra deze
gegevens bekend zijn, kan een definitieve prijs worden vast-

gesteld en kan het college op 12 december naar de raad.

De gemeenteraad van Beek stelde in november 2017 al ruim
zeven miljoen euro beschikbaar voor de bouw van de BMV.
Omdat de prijzen in de bouw intussen zijn gestegen, is dit
budget niet meer toereikend. Het college gaat de gemeente-
raad vragen om meer geld beschikbaar te stellen. 

Het uitstellen van de kredietaanvraag zal gevolgen hebben voor
de opleverdatum van de BMV. Deze was gepland op 18 decem-
ber 2020, maar zal nu plaatsvinden in het voorjaar van 2021. 

Extra kredietaanvraag BMV wordt maand uitgesteld
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek vraagt de raad niet in november
maar in december een extra krediet voor de bouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in
Spaubeek. De gemeente heeft enkele aanvullende gegevens van de aannemer nodig, om de definitieve
bouwprijs vast te kunnen stellen.  
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Het is steeds vaker extreem weer. Volgens de voorspellingen
wordt dat alleen maar erger. Bij hevige regen leidt dat soms
tot wateroverlast. Daar kunnen we met z’n allen iets aan
doen. Bijvoorbeeld door een regenpijp af te koppelen van het
riool en het regenwater daar te houden waar het valt. Dat ver-
mindert niet alleen de overlast, het levert ook een besparing
doordat er minder schoon water gezuiverd hoeft te worden.
Bovendien houden we zo het grondwater op peil.

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?
• u bent inwoner van de gemeente Beek, Beekdaelen of 

Sittard-Geleen
• u bent woningeigenaar
• het is een bestaande woning (geen nieuwbouw)
• uw pand is nog niet afgekoppeld en ook niet aangesloten

op een regenwaterriool

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
Voor de maatregelen die u treft, kunt u een bijdrage krijgen
van 10 euro per m2 (tot een maximum volgens de gemeente-
lijke regeling). 

Subsidie aanvragen
Op de website www.waterklaar.nl vindt u informatie over het
afkoppelen en vasthouden van regenwater. Zoals uitgebreide
voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie en
hoe u zich aan kunt melden. Er staan een heleboel tips en
mogelijkheden op om het regenwater op uw eigen perceel te
verwerken. Als u besluit om maatregelen te treffen en subsidie
aan te vragen, komt er een adviseur bij u langs die samen
met u de mogelijkheden bekijkt, u adviseert en helpt met het
invullen van het aanvraagformulier.

Is uw tuin al WATERKLAAR?
Helpt u ook om de risico’s van wateroverlast te beperken? Dat kan door het regenwater af te koppelen
van het riool. En daar krijgt u ook nog subsidie voor!

Alzheimercentrum Limburg en diverse zorgprofessionals ver-
zorgen korte presentaties. Ook is er een informatiemarkt met
stands van onder meer het Steunpunt Mantelzorg, Zuyderland
en Vivantes. De Wmo-consulenten van de gemeente Beek
zijn ook aanwezig.

De bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door Zuyderland,
Alzheimercentrum Limburg en de gemeenten Sittard-Geleen,

Beek en Stein. Bent u geïnteresseerd? Dan bent u van 
harte welkom! We stellen het op prijs u zich van tevoren 
wilt aanmelden. Dat kan door een e-mail te sturen naar 
lemborghreceptie@zuyderland.nl We hebben plaats voor 
120 mensen. Dus wees er snel bij, want vol=vol. 

Nu al meer weten over dementie? 
Kijk dan op: www.alzheimer-nederland.nl

Informatiemiddag over dementie
In zorgcentrum Lemborgh aan de Bradleystraat in Sittard wordt op zaterdag 16 november tussen 
13.00 en 17.00 uur een informatiemiddag gehouden over dementie. De middag is bedoeld voor iedereen
die meer wil weten over deze ziekte. 
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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.

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

Tips & weetjes
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.

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! 

Scheidingswijzer
De scheidingswijzer biedt nadere 

informatie per afvalcategorie: 

wat hoort er wel bij en wat niet.

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.

De gemeente Beek en het Steunpunt Mantelzorg van Partners
in Welzijn nodigen alle mantelzorgers uit de gemeente Beek
uit voor een gezellige jaarafsluiting op maandag 18 november
van 13:30 tot 15:30 uur. De laatste bijeenkomst van het jaar
heeft een feestelijk tintje: Er is koffie of thee met vlaai, muziek
en een loterij. Ook mantelzorgers van een Beekse inwoner
zijn van harte uitgenodigd.

Bent u erbij?

Wanneer?
Maandag 18 november 13.30 uur – 15.30 uur

Locatie
Aula MFC “De Molenberg”, Molenstraat 158 te Beek 
(let op: ingang achterom)

Aanmelden
Stuur een e-mail naar mantelzorg@piw.nl of neem contact op met Astrid Vermeulen 046-4575700. 

Mantelzorgen, dat vinden wij niet gewoon, 
maar juist heel bijzonder!

Gezellige jaarafsluiting door Steunpunt Mantelzorg
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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 Sportland-
goed 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. 

Beweegmakelaar

Wilt u meer informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in Beek?
De ‘Beweegmakelaar’ helpt u graag. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen 
met Milan Dijkstra via 046 – 43 89 222 of via info@gemeentebeek.nl
Of kijk voor meer informatie op www.dehaamen.nl.

Kennismaken met 
sportief wandelen
Bewegen in groepsverband is goed voor lichaam,
geest en sociale contacten. Voldoende bewegen
werkt bovendien preventief, het voorkomt ziek-
ten en de verergering daarvan. Ook draagt het
bij aan de zelfstandigheid en gezond ouder
worden. 

De Haamen biedt diverse sport- en beweeg-
activiteiten aan voor mensen van alle 
leeftijden. Ook voor de doelgroep 50plus zijn
er in De Haamen tal van activiteiten, 
zoals Sport & Spel, Fit & Vitaal, Recreatief
Zwemmen en Bijzonder Gewoon. Sinds kort
is ook gestart met sportief wandelen.

Sportief wandelen is één van de meest 
eenvoudige sport- en beweegvormen om aan
conditie en uithoudingsvermogen te werken
onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.
Bovendien is wandelen laagdrempelig waardoor
het voor alle leeftijden en niveaus makkelijk is om
(meer) te gaan bewegen. 

Voor wie?
Sportief wandelen wordt in samenwerking met
Walking Limburg opgezet en uitgevoerd. Dat
wil zeggen dat een speciaal opgeleide en
gecertificeerde trainer van Walking Lim-
burg de wandelactiviteiten zal verzorgen.
Tijdens het sportief wandelen kan de trai-
ner zowel valide deelnemers maar ook
deelnemers met een fysieke beperking,

chronisch zieken of weinig conditie begeleiden.
Denk hierbij aan mensen die na revalidatie (weer)
willen starten met wandelen, mensen met fibro-
myalgie, diabetici, COPD, overgewicht of hart-
en vaatziekten.  

De trainingen zijn bedoeld voor 50plussers
zowel mannen als vrouwen die gezellig in
groepsverband aan wandeltrainingen 
willen meedoen. Mensen met een fysieke
beperking, chronische ziekte of aandoening
zijn ook van harte welkom. 

Wanneer?
Iedere donderdag 09.00 tot 10.30 uur,
met uitzondering van feestdagen en
vakanties.

Kosten
- Losse les:  € 3,85 
(eerste kennismakingsles is gratis!)

- Knipkaart (10 lessen): € 34,55
- Eenmalige paskosten: € 2,00

Informatie en aannmelden
De Haamen (De Haamen 1, Beek) 

T: 046 436 01 80  
E: info@dehaamen.nl
W: www.dehaamen.nl
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Daarom start eind november een cursus 
valpreventie voor 65-plussers. Deze cursus wordt
aangeboden door Sportlandgoed De Haamen in
samenwerking met Fysiotherapie GCN en 
Gemeente Beek. Glenn Dahmen, programma-
coördinator De Haamen: “Ongeveer de helft 
van de senioren is bang om te vallen. En niet 
onterecht; elk jaar belanden landelijk circa 
88.000 ouderen op de spoedeisende hulp na een
val. Cijfers die om een effectief bewezen cursus
vragen. We starten daarom in samenwerking 
met twee fysiopraktijken een preventieve cursus
valpreventie.”

Vallen voorkomen én blijven bewegen
Alle deelnemers krijgen een intakegesprek en 
ondergaan een aantal fysieke testen om het risico
op vallen in te schatten, een zogenaamde 
0-meting. Daarna ontvangen ze een advies op
maat. Iedere senior die in aanmerking komt voor deelname,
neemt vervolgens deel aan een valtrainingsprogramma. Het
programma bestaat uit tien groepsbijeenkomsten. De lessen
bestaan uit een viertal onderdelen: 

1. een hindernisbaan;
2. sport- en spelvormen;
3. het leren van valtechnieken;
4. kracht- en conditietraining.

Na afloop van de cursus vinden de fysieke testen nogmaals
plaats (1-meting) om de vooruitgang in kaart te brengen. 
Ook ontvangt elke deelnemer een persoonlijk advies om te
blijven bewegen, bijvoorbeeld bij bestaande beweeggroepen
met blijvende aandacht voor uw balans en spierkracht. 
Roel Ghijselinck, fysiotherapeut bij Fysiotherapie GCN Beek:
“Het programma is bedoeld om vallen te voorkomen. Na het
programma stimuleren we deelnemers juist om te blijven 
bewegen. Blijven bewegen is immers belangrijk voor de 
gezondheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van iedere
senior”. 

De cursusdagen vinden telkens plaats op een woensdag van
11.15 tot 12.15 uur in de sporthal van Sportlandgoed De Haa-
men. Inloop vanaf 11.00 uur. De eerste cursusdag is op
woensdag 13 november.

Informatiebijeenkomst
Op vrijdag 8 november vindt er een informatiebijeenkomst
plaats van 10.30 tot 11.30 uur in Sportlandgoed De Haamen.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de kosten,
inhoud van de cursus, planning, etc. Tevens maakt u kennis
met de begeleidende fysiotherapeuten en krijgt u de mogelijk-
heid om vragen te stellen.

Aanmelden
Bent u al eens gevallen, heeft u angst om te vallen of staat u
onzeker op uw benen? Meld u dan aan voor de cursus valpre-
ventie. Dat kan heel eenvoudig door een e-mail te sturen naar
info@dehaamen.nl. Vermeld hierbij uw naam, geboortedatum
en telefoon nummer. 
Er kunnen maximaal 15 deelnemers deelnemen. Aanmelding
op volgorde van binnenkomst. Als een cursus vol is, kunt u op
de wachtlijst worden geplaatst.

Kosten
De kosten voor deelname aan de cursus valpreventie zijn 
€ 100,00 per persoon. Afhankelijk van uw aanvullende 
verzekering kan uw deelnemersbijdrage worden vergoed.
Houd er wel rekening mee dat er voor de intake en outtake
incl. fysieke testen een zitting fysiotherapie in rekening wordt
gebracht die wordt gedeclareerd uit uw aanvullende zorg-
verzekering.

Vragen of meer weten?
Heeft u vragen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst 
op vrijdag 8 november. Of neem contact op met Roel 
Ghijselinck 046 - 437 46 64 / roel@fysiotherapiegcn.nl of
Glenn Dahmen 046 - 436 01 80 / info@dehaamen.nl

Verklein de kans op vallen met een cursus valpreventie

De meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen is vallen. Behalve lichamelijk letsel worden veel
ouderen bang op om nogmaals te vallen.  Valangst ontstaat soms ook zonder gevallen te zijn. Vallen of
valangst leidt vaak tot minder fysieke inspanning en activiteit. Gevolg hiervan is verlies van spierkracht,
coördinatie en flexibiliteit, waardoor de kans op een vallen toeneemt. Kortom, een vicieuze cirkel die
doorbroken moet worden.
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SINT- EN PIETEN
SPEKTAKEL BIJ MAKADO

Zaterdag 23 november
om 11.00 uur

De offi  ciële intocht van 

Sinterklaas bij Makado Beek

Meet & Greet 

met Sint & Piet

Pietentrein, 

draaimolen en 

nog veel meer 

speelplezier...

Zaterdag 23 nov. 

12.00 - 16.00 uur

Zondag 24 nov.

12.30 - 16.30 uur

Zaterdag 30 nov. 

12.00 - 16.00 uur

Zondag 1 dec. 

12.30 - 16.30 uur

Meer info? 

Ga naar www.makadobeek.nl

altijd gratis parkeren!         www.makadobeek.nl

het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
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