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Acta non verba, oftewel geen woorden maar daden.

Ik groet u allen na een welverdiende vakantie. Zoals in
elke goede familie is ook in de Nuutsbaeker sprake van divide et impera,
oftewel verdeel en heers. De redactie zit weer startklaar en staat te 
popelen om artikelen te schrijven, foto’s te maken en puzzels te verzinnen.
Elk redactielid is uniek met zijn eigen specialisme en juist daardoor is de
Nuutsbaeker gevarieerd en interessant.  

Lara is op bezoek geweest bij de mannen van Veilig Verkeer Nederland.
Sylvie heeft een interessant gesprek gehad met Piet Versteegden, een
man met een camera. Roland is in de wereld van het biljarten gedoken en
Loe heeft weer een mooi plaatje geschoten. Als het even meezit dan kunt
u binnenkort ook weer genieten van onze Paul en zijn 30 jaar geleden. 
Bij deze topper hoort absoluut de uitspraak luctor et emergo.
Ondergetekende heeft kinderliedjes zitten zoeken en zingen, wat heeft 
geresulteerd in een zeer muzikaal tussendoortje. En dan niet te vergeten,
onze Truus, die urenlang puzzelt om alles in het vertrouwde
Nuutsbaekerjasje te gieten. 

Persoonlijk ben ik ook heel enthousiast over het evenementenrooster. 
Het is er weer! Weliswaar een ieniemienie, maar het begin is er. 
Op pagina 10 staat een schattig klein exemplaar en nu maar hopen dat
dit groeit en groeit tot de alom vertrouwde volledige pagina. 

U heeft dus wederom een uniek exemplaar in handen. 

Ik wens u namens al mijn collega’s ontspanning met lezen, inspanning met
puzzelen en natuurlijk een mooie nazomer. 

Wij zien elkaar in oktober.
Christy
Eindredactie

Van de Redactie

De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum

12 sept. 2021 week 40 - 2021 (4 t/m 9 oktober)

17 okt. 2021 week 45 - 2021 (3 t/m 8 november)

14 nov. 2021 week 49 - 2021 (6 t/m 11 december)

19 dec. 2021 week   2 - 2022 (10 t/m 15 januari)
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Zin om lekker baantjes te
trekken en heb je mini-
maal een A diploma of
een begeleider bij je?

Doe mee! 
24-25-26-27 september
2021 is het zover. 

Voor de zevende keer organiseert 
zwemvereniging Becha de nationale
Zwem4daagse in Beek.

Doe mee met de Nationale Zwem4daagse. 
Dit houdt in dat er 4 avonden achter elkaar een
van te voren bepaalde afstand gezwommen
gaat worden. 

De Zwem4daagse is bedoeld voor jong en oud.
Kinderen die nog geen diploma hebben, maar al
wel een beetje kunnen zwemmen (de zogeheten
ploeteraars), mogen ook meedoen. Voorwaarde
is wel dat één van hun ouders mee zwemt.

Als alle banen gezwommen zijn wordt er op
maandag een medaille uitgereikt. 

Aanmelden:
Op zwem4daagse.nl kunt u zich aanmelden
onder het kopje: ik doe mee. U typt dan Beek en
Limburg in. Klik op De Haamen en u krijgt een 
inschrijfformulier om in te vullen.

Tot de 24 ste september.

Organisator zwem4daagse Beek: Yda in ‘t Groen

Zevende keer de nationale Zwem4daagse in Beek!

17 oktober organiseert Kon. Harmonie St. Caecilia een 
speelgoed- en kinderkledingbeurs.  Deze beurs zal natuurlijk
worden gehouden onder de dan geldende coronamaatregelen.

Wilt u uw speelgoed en kinderkleding tijdens deze dag verkopen, dan kunt u
voor deze dag een tafel huren. Kosten per tafel € 15. Via onderstaand 
emailadres kunt u zich aanmelden. U ontvangt dan een inschrijfformulier en
nadere informatie over voorwaarden (grootte, tijdstip, aanmelding e.d.).

Wanneer: zondag 17 oktober 2021 
Waar: in de muziekschool, gelegen aan de Dr. Stassenstraat 88 in Beek.  
Contact: steunfonds@harmonie-beek.nl 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om speelgoed of kinderkleding te 
schenken aan de Harmonie. Wij kunnen dan uw speelgoed of kinderkleding
verkopen om zo onze kas te spekken. Ook in dit geval kunt u zich dan 
melden via bovenstaand mailadres. 

Niet vergeten: 17 oktober 
speelgoed- en kinderkledingbeurs
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In november jl. vierde de Dirk Kuyt
Foundation haar 15-jarig bestaan. 
De komende jaren ligt de focus van de
Dirk Kuyt Foundation op mensen met
een beperking structureel te laten
sporten. 
Ook is het verbeteren van de bereik-
baarheid om deze aangepaste sporten
te kunnen beoefenen een belangrijk
thema. Daarom zijn we ontzettend blij
met de nieuwe samenwerking met stich-
ting Bijzonder in Beweging. 

Bijzonder in Beweging is dé aanbieder in
Limburg die mensen met een verstande-
lijke en/of meervoudige beperking,
woonachtig in Limburg, op een verant-
woorde en professionele wijze laat deel-
nemen aan beweegactiviteiten. 
Deze activiteiten zijn afgestemd op de
mogelijkheden van elke individuele deel-
nemer. 

Bijzonder in Beweging organiseert we-
kelijks zo’n 45 activiteiten verspreid in
de provincie Limburg waar 500 tot 600
mensen aan deelnemen.

Sportinstuif

De Dirk Kuyt Foundation heeft een vijftal
sportinstuiven, die wekelijks door
Bijzonder in Beweging wordt aangebo-
den, geadopteerd. Tijdens een sportin-
stuif worden er verschillende spel- en
beweegactiviteiten aangeboden, waar-
door deelnemers niet voor één sport
hoeven te kiezen. Deze sportinstuiven,
powered by Dirk Kuyt Foundation, zijn er
voor jong en oud. 

Bijzondere Kampioenendag 2021

Om bestaande deelnemers van de
sportinstuiven en nieuwe deelnemers te

motiveren, organiseren de Dirk Kuyt
Foundation en Bijzonder in Beweging
op woensdag 29 september 2021 een
mooi evenement. 
Tijdens de Bijzondere Kampioenendag
wordt Sportlandgoed De Haamen in
Beek omgetoverd tot een sport- en
spelfestival. 
Een speciaal programma met super
toffe activiteiten om mensen met een
beperking een mooie dag te bezorgen.
In de weken voorafgaand aan deze dag
zal er tijdens de sportinstuiven geoefend
worden en kan iedereen op 29 septem-
ber laten zien wat hij of zij heeft geleerd. 

Aanmelden

Let wel: 
we hebben alleen maar Kampioenen op
deze dag en hopen uiteraard dat jij er
ook bij bent! 

Dirk Kuyt Foundation en Stichting Bijzonder in
Beweging starten partnership met Bijzondere
Kampioenendag op Sportlandgoed De Haamen   
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Wil je meer weten of aanmelden? 
Kijk dan op www.bijzonderinbeweging.nl/kampioenendag 

Uitslag loterij donateursactie
2021 van de Koninklijke
Harmonie St. Caecilia Beek

De trekking van de loterij werd 
verricht op donderdag 5 augustus j.l.
door Notaris  Mr. J. Pas. 
Hierbij zijn de volgende prijzen 
gevallen:

1e  prijs op lot nr.  0859
2e  prijs op lot nr.  0855
3e  prijs op lot nr.  2859
4e  prijs op lot nr.  0861
5e  prijs op lot nr.  1855
6e  prijs op lot nr.  0654
7e  prijs op lot nr.  0251
8e  prijs op lot nr. 1859
9e  prijs op lot nr. 1599

10e  prijs op lot nr. 1654

Prijswinnaars kunnen contact 
opnemen met de heer John Bosch, 
tel 046- 4375409. 

Deze uitslag is onder voorbehoud van
typefouten.

Uitslag loterij 

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

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

V.A. 14 JULI 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
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Veer haupe dat veer de Jeugzitting van
de Baeker Pottentaote volgend jaor
weer door kènne laote goon. Daorom
zeen veer weer op zeuk nao uch!

De Jeugzitting is eine geweldige middig
veur en mèt ôs sjnaake en breumelkes
en natuurlik auch veur alle anger
Pottentaote en Pottentaotinnekes. 
Ôs Baeker Jeug deit geweldig hun bès
om d´r eine sjwaone daag van te make.

Op zôndig 16 jannewarie 2022 gaon
veer d´r weer get sjieks van make. 

Geweldige acteurs, decors en op ´t
hwoagtepunt van deze middig wurd de
nuuje Jeugprins van de Pottentaote oet-
geroope dae ´t nuujt seizoen geit regere.

Daorom zin veer es Jeugzittingcomité
op zeuk nao jonges en maedjes die mèt
wille doon aan dees zitting. 

Acteertalent gezoch veur de Jeugzitting 2022

Thema: MAA
Begin augustus zijn er artikelen in 

de pers verschenen over een vlieg-

verbod en vallende dakpannen. 

Ook de VVD fractie heeft daarop 

gereageerd, maar die reactie is slechts

zeer beperkt gepubliceerd. 

Daarom het standpunt van de VVD fractie:

Ook de VVD fractie is geschrokken van de

incidenten veroorzaakt door vliegtuigen en

kunnen ons heel goed voorstellen dat 

omwonenden hierover zorgen hebben.

Veiligheid en leefbaarheid zijn natuurlijk erg 

belangrijk.  Maar, de gemeente Beek gaat niet

over welke vliegtuigen al of niet mogen landen op

MAA of over de landingsprocedures. Terecht heeft

daarom de gemeente Beek aangedrongen op een

onderzoek naar andere landingsprocedures, zodat

veiligheid en leefbaarheid  gewaarborgd blijven. 

Ook werd de levensvatbaarheid uit het oogpunt van werkgelegenheid 

van MAA benoemd. Wel, als er ophef ontstaat over het mogelijk buiten

Zuid-Limburg verplaatsen van het hoofdkantoor van DSM vanwege o.a.

werkgelegenheid dan is het goed te bedenken dat de werkgelegenheid op

en rond MAA minstens twee keer zo veel is als van het hoofdkantoor van

DSM alleen al.

BEEK

Elly Roebroek-Keulers Hans Steinhart
elly.roebroek@gemeentebeek.nl hans.steinhart@gemeentebeek.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

Veer zeuke:
- Acteurs
- Dansers
- Figurante
die in groep 1 t/m 8 zitte. De hoofs zelfs
neet op ein Baeker sjwoal te zitte.
Ederein dae in de gemeinte Baek woont
kènt mèt doon.

Om de toneelsjtökskes in te sjtudere
wurd minimaal 4 kjaer geoefend.
Wienae en woo dat wurd nog bekend
gemaak.

Ver zouwe ´t geweldig vènge este mèt
wils doon! Meld dich online aan via ´t
insjriefformulier datse kèns vènge op:
www.pottentaote.nl. 
Op 7 november 2021 sjlut de insjrieving.
Bie vraoge kènt gr mailen nao: 
jeugdzitting@gmail.com.

Allewiel!
Jeugzittingcomité Baeker Pottentaote
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Als je deze Nuutsbaeker leest, zijn we waarschijnlijk nét
gestart met de 1e training van 
de nieuwe serie START TO RUN. Maar niet ge-
treurd: je kunt ook nog meedoen. Het is nooit te
laat om een (nieuwe) start te maken. Meld je
dan nog snel aan!  

Liever wandelen in plaats van
hardlopen? 
Ook dan kun je nog “inspringen”.

Want NIEUW is dit jaar de start van de groep
SPORTIEF WANDELEN, onder begeleiding van
een gediplomeerde wandelcoach en geschikt voor een
ieder die de start met bewegen wil maken en waarbij een
start to run te zwaar, of (nog) niet geschikt is. 
De Sportief wandelgroep werkt
toe naar deelname aan de ge-
organiseerde wandeltocht van
AV Caesar in november en sluit
af met sportieve uitdagingen
en een gezellig samenzijn. 

Voor beide groepen is de trai-
ning op woensdag gedurende
12 weken van 18.00-19.30 uur,
op de atletiekbaan van 
AV Caesar. 
De eerste training is woensdag
15 september 2021 om 
18.00 uur. 
Als je dit leest en het is al 
15 september geweest, géén
probleem. 
Je kunt nog aansluiten.

Kosten:

65,00 euro over te maken op
nr: NL05 RABO 0104 9022 64
t.n.v. AV Caesar Beek onder
vermelding van start to run /
sportief wandelen en je naam.  

Aanmelden en inschrijven: 

elsrovers@gmail.com (trainster) of 
info@avcaesar.nl onder vermelding start to run

of sportief wandelen. 
Vermeld naam, adres en woonplaats, 

telefoonnummer en je emailadres. 
De trainers nemen dan contact met je

op waardoor het programma aangepast
kan worden aan ieders persoonlijke situatie

en de kans op succes groter wordt. 

Voor meer informatie: 

Els Rovers te  bereiken op Elsrovers@gmail.com 
of 06 - 42282403

Cursus START TO RUN en 
cursus SPORTIEF WANDELEN van start

‘Wat doen we als ons hart zeer doet?’ vroeg de jongen.
‘Dan wikkelen we het in vriendschap, gedeelde tranen en tijd, totdat het weer vrolijk en vol hoop wakker wordt.’

Uit: de jongen, de mol, de vos en het paard - Charlie Mackesy

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

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

september 2021 - NB no. 8:Layout 1  26-08-2021  08:34  Page 7



8

Begin september zijn de basisscholen
weer begonnen. Een uitgelezen moment
om stil te staan bij de verkeersveiligheid
rondom scholen. Ik spreek hierover met
Piet Schroeders en Theo Hey, leden van
Veilig Verkeer Nederland (VVN) Beek.

VVN Beek geeft advies over verkeersvei-
ligheid, ondersteunt bij het organiseren
van verkeersveiligheidsaangelegenhe-
den en signaleert gevaarlijke situaties
die zij vervolgens melden bij de betref-
fende instanties. Hierdoor zijn zij een be-
langrijke schakel binnen het proces van
het optimaliseren van de verkeersveilig-
heid. 

VVN Beek is actief op de vijf basis-
scholen in Beek, namelijk De Bron,
Basisschool Spaubeek, Sint Martinus,
Catharina Labouré en De Kring. 
Voor deze scholen organiseren zij ieder
jaar het fietspraktijkexamen. 
VVN Beek draagt zorg voor het hele pro-
ces: van het aanschrijven van scholen
met informatie over het examen tot aan
het verzorgen van de diploma’s voor de
leerlingen die slagen. Aan het fietsprak-
tijkexamen nemen gemiddeld 135 leer-
lingen deel. Afgelopen jaar heeft het
examen op 2 juni plaatsgevonden met
als vertrekpunt De Haamen. Er waren
circa 20 vrijwilligers (inclusief de leden
van VVN Beek) actief om alles in goede
banen te leiden. Voorafgaand aan een

examen rijden de leden van VVN Beek
de route zelf. Deze route is terug te vin-
den op YouTube: https://www.youtu-
be.com/watch?v=QFmq21rL2lQ. 
Naast het praktijkexamen wordt er ook
een theorie-examen afgenomen. Dit ge-
beurt digitaal en is opgezet door de lan-
delijke VVN. Na afloop van het examen
vindt er een evaluatie plaats waarbij
wordt gekeken welke onderdelen goed
gaan en welke niet en welke fouten er
gemaakt worden. Dit nemen zij vervol-
gens mee naar het examen volgend jaar.

Een andere belangrijke taak van VVN
Beek zijn de fietscontroles. In oktober,
wanneer de dagen donkerder worden,
wordt de fietsverlichting van de basis-
schoolleerlingen gecontroleerd.
Wanneer deze wordt goedgekeurd,
krijgen ze hier een sticker van. 
In het voorjaar, doorgaans in mei, vindt
er een volledige controle van de fiets
plaats. Aan de hand van een checklijst
vinken de leden van VVN Beek aan
welke onderdelen in orde zijn en welke
niet. Voor het afleggen van het examen
moeten alle onderdelen in orde zijn.   

De scholen zijn weer begonnen  

35,00
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Aan het einde van het jaar organiseert
de landelijke VVN een verkeersquiz voor
leerlingen van groep 8. De afdeling in
Beek verricht voorbereidende werk-
zaamheden hiervoor. Normaliter (pre-
corona) wordt er in Spaubeek een zaal
afgehuurd waar de leerlingen van de vijf
basisscholen in Beek het tegen elkaar
opnemen. Er worden aan de hand van
een beamer vragen getoond en de leer-
lingen komen dan om de beurt naar
voren om deze te beantwoorden. 
De school die de meeste antwoorden

juist heeft, krijgt een prijs en neemt dan
deel aan een opvolgende verkeersquiz
in Geleen. De school die hier de meeste
juiste antwoorden geeft, mag vervol-
gens deelnemen aan de eindquiz in
Roermond. 

Naast deze vaste taken, doet VVN Beek
ook veel op verzoek. Wanneer een leer-
ling het fietspraktijkexamen moet her-
kansen, fietst een van de leden de route
met deze persoon mee als daar om
wordt gevraagd. Ook krijgen ze vaker
het verzoek om bijvoorbeeld op een be-
paalde plek te beveiligen, verkeersspel-
len vorm te geven of te adviseren over
wat de veiligste route is van de ene naar
de andere school. Tot slot worden zij re-
gelmatig benaderd door buurtbewoners
die overlast ervaren van automobilisten
die te hard door de straat rijden. Zij
delen dan bijvoorbeeld stickers met het
logo ‘30 km’ uit die mensen op hun vuil-
niscontainer kunnen plakken. Hierbij is
het belangrijk dat deze mensen er zelf
actief mee aan de slag gaan, zodat dit
de meeste kans van slagen heeft.      

Oproep!

Al met al hele belangrijke taken die de
nodige inspanning vergen. VVN Beek is

dan ook op zoek naar een (vrijwillig) be-
stuurslid dat hierin kan ondersteunen. In
september beginnen de vergaderingen
weer en zij hopen dat er binnenkort een
extra persoon bij hen aan tafel zit. In de
vergaderingen (die eens in de vijf à zes
weken plaatsvinden) is er behalve een
serieuze noot over de verkeersveiligheid
ook voldoende ruimte voor gezelligheid
en binding met de groep. 

Lijkt je dit wat of wil je graag
meer informatie? 
Neem dan contact op met 
Pieter Schroeder via 
pieterschroeder59@gmail.com. 

Lara Frissen

Foto’s:  wethouder H. Schoenmakers

OUDER WORDEN 
DOE JE SAMEN!
We geven bewoners en cliënten de ruimte om zichzelf te zijn, om hun 
eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig 
hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect 
voor hun (levens)verhaal.

U vindt Vivantes in Geleen, Beek, 
Stein, Elsloo en Urmond.

I www.vivantes.nl  |  T 046 411 35 00
E info@vivantes.nl
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Nieuw lid gezocht voor de
Culturele Werkgroep Beek  

Wegens vertrek van één van onze leden is de CWB op zoek
naar een nieuw lid met organisatietalent, visie en affiniteit voor
kunst en cultuur. Taken zijn het meedenken over straattheater,
amateurkunstexposities en het stimuleren van cultuuruitingen
in onze gemeente.  

De werkgroep, bestaande uit vrijwilligers, wil cultuur en kunst
binnen het Beekse breed toegankelijk maken en ontvangt
daarvoor subsidie van de gemeente. Het bestuur bestaat uit
mensen die zelf kunst maken en een breed  netwerk hebben.
Er wordt éénmaal per 2 maanden vergaderd. 

Belangstelling? 

Bent u een teamspeler en bent u geïnteresseerd? 
Mail ons (info@annemiekmommers.nl), dan nemen wij zo snel
mogelijk contact met u op.

Medisch Centrum Beek  I Doctor Beckersstraat 7H  I 6191 DA Beek
Tel. 046 - 2021314  I Email: info@ergo-sittard.nl  I www.ergobeek.nl

Handen, ons belangrijkste
‘gereedschap’
Als je geen klachten ervaart, dan sta je er wellicht niet bij
stil hoeveel je eigenlijk met je handen doet. Tanden 
poetsen, swypen op je mobiele telefoon, brood smeren en
misschien verdien je wel je geld met je handen? 
Kortom; daar kun je niet zonder. Maar als je pijnklachten
ervaart, bepaalde bewegingen niet meer kunt maken of
krachtsverlies hebt, dan zul je dagelijks worden gecon-
fronteerd met het belang van een goede handfunctie.

Als we iets vastgrijpen, hebben
we kracht nodig. Bij het schrijven
gebruiken we de fijne motoriek 
en als je geld uit je beurs wilt 
pakken, is het nodig om te kunnen
voelen met je vingertoppen. 
Een goede handfunctie is erg 
belangrijk om te kunnen blijven
doen wat je graag doet.

In onze praktijk ontvangen we regelmatig cliënten met
handfunctieproblemen.  Dit kan een gevolg zijn van bij-
voorbeeld een neurologische of reumatische aandoening,
overbelasting, artrose of specifieke handaandoeningen.
Tijdens de intake onderzoeken we de handfunctie o.a.
t.a.v. kracht, sensibiliteit (gevoel, tast), fijne motoriek en
bewegingsbeperkingen. Afhankelijk van wat de oorzaak
is van de klacht en wat de cliënt het meest hinderlijk vindt
bij dagelijkse activiteiten stellen we een behandelplan op.

Monique
(56jaar):
“Als eerste kreeg
ik oefeningen
zodat ik mijn
duim beter kon
bewegen en ik
ook wat sterker
werd in de hand.
De geadviseerde brace gaf me steun bij tuinieren en
boodschappen doen. Wat mij ook erg heeft geholpen zijn
het uitproberen van hulpmiddelen. 
Nu kan ik weer helemaal zelf koken, zonder pijn. Ik wist
niet dat de ergotherapeut dat allemaal deed'. 
Handfunctietraining, advies over braces, coachen rondom
verdeling van de belasting en activiteiten en tenslotte hulp-
middelen zorgen voor een totaalaanpak bij handproblemen. 

Dit was voorlopig ons laatste stukje in de Nuutsbaeker. 
We hopen dat we jullie hebben voorzien van tips en 
bekender hebben kunnen maken met de diversiteit van ons
vak. 
Bij vragen zijn we te bereiken via onderstaande 
gegevens.

Groeten,
Sanne Timmermans & Emmie Voncken-Voncken

Evenementenrooster 
2021 - 2022

11 september Sint-Hubertuskerk geopend in het kader van kerkenroute 
Charles Eyck van 10.00-16.00 uur 

19 september Maria-expositie in de kerk van Genhout van 14.00-17.00 uur 
19 september Jaarlijkse Straatrommelmarkt Mergelakker Spaubeek 

van 9.00 uur tot 15.00 uur; gratis entree
17 oktober Maria-expositie in de kerk van Genhout van 14.00-17.00 uur
31 oktober 34e Herfstwandeltocht Kon. Harm. St. Caecilia Beek start Ooshaka Beek
21 november Opening kerststallenexpositie in de Sint-Hubertuskerk van Genhout 

14.00 uur
12 december Kerstmarkt in gemeenschapshuis Oos Heim, georganiseerd door 

Gemengd Koor Neerbeek. Aanvang 10.45 uur

2022

1-2-3 juli Feestweekend b.g.v. 170 jaar Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
17 juli Sprookjestocht Beek
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KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor een
serie kunstlezingen door Luc Laudy op woensdagmid-
dag 13 en 20 oktober en 3 en 10 november 2021 van
14.00-16.00 uur. 

Luc Laudy is de zoon  van beeldend kunstenaar
Eugene Laudy en studeerde o.a. aan de Academie voor
beeldende kunsten in Maastricht. Hij was 40 jaar als
docent “kunsteducatie” werkzaam o.a. aan de leraren
opleiding in Sittard en aan de Academie in Maastricht.

De 4 lezingen zijn een zeer diverse greep uit het rijke
aanbod van voordrachten dat door Luc Laudy wordt
verzorgd.

1. Vrouwelijke kunstenaars, met name Nederlandse
en Italiaanse vrouwen in de periode 1400-1700.
Onbekend maakt onbemind, maar dat is na deze 
lezing zeker voorbij.

2. Jan van Eijck, 15e eeuw, zijn Lam Gods is recent
gerestaureerd en opnieuw te bewonderen in de 
Sint Baafskathedraal in Gent. 

3. Leven en werk van Edvard Munch, 1863-1944, 
bekend van “De Schreeuw”. Noorse grondlegger
van het expressionisme. 

4. Over kunst, kunstverzamelaars en kunst-
verzamelingen. 
De prachtige verzameling 17e-eeuwse Hollandse 
schilderkunst van het echtpaar Eijk en Rose-Marie
de Mol van Otterloo wordt als voorbeeld gebruikt
voor het verzamelen van kunstobjecten die later aan
de basis hebben gestaan van onze huidige musea

De kosten voor de 4 lezingen, inclusief koffie/thee, be-
dragen € 20,-- voor leden van KBO/seniorenvereniging
Beek en € 25,-- voor niet-leden.

De lezingen worden gehouden in De Kring, 
De Stegen 35 in Beek. 

Graag opgeven bij
mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com

KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor de inmiddels 
welbekende luistercursus klassieke muziek door Maurice Wiche op
donderdagochtend 16, 23, 30 september en 7 en 14 oktober 2021
van 10.00-12.00 uur.

De inhoud van de lessen zal verrassend en gevarieerd zijn en bevat
onder meer:

• Legendarische pianisten, speeltrant, onderscheid tussen 
vrouwelijk en mannelijke pianisten, kun je dat horen?

• Dirigenten, wat maakt hem/haar bijzonder; in deze les naast
luister- ook veel kijkfragmenten.

• Houten blaasinstrumenten; verschil  tussen althobo en hobo;
hoe klinkt een basklarinet of een contrafagot en nog veel meer.

• Koperen blaasinstrumenten; verschil tussen hard en zacht
koper; de kracht van een trombone en nog meer.

• Legendarische filmmuziek: een bloemlezing langs beroemde
namen uit de filmmuziekindustrie aan de hand van oude en
nieuwe klassiekers.

De kosten voor deze 5 lessen, inclusief koffie/thee, bedragen 
€ 25,- voor leden en € 30,- voor niet leden van
KBO/Seniorenvereniging Beek.

De cursus wordt gehouden in De kring, De Stegen 35 in Beek.

Opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com

KBO/Seniorenvereniging Beek  

Dr. Beckersstraat 7M - 6191 DA Beek
Tel. 046 - 426 48 11 www.annedormans.nl

Het juiste adres
voor uw 

kunstgebit! 

Problemen met uw kunstgebit?
U kunt bij mij terecht voor:

✔ Gratis Controle en Advies
✔ Reparaties 
✔ Rebasen (opvullen)
✔ Immediaatprothese (noodkunstgebit)
✔ Een nieuw kunstgebit
✔ Een klikgebit
✔ Gespecialiseerd in het behandelen 

van angstige patiënten
✔ Reparatie van uw kunstgebit ook in de 

avond en weekend mogelijk!

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.

Uitstel, 
maar hopelijk 
geen afstel
Heeft u het ook zo gemist, 
het jaarlijkse straattheater dat op 29 augustus j.l. 
zou hebben moeten plaatsvinden? 
Vanwege de Covid-maatregelen heeft de organisatie moeten
besluiten het breed opgezette festijn te annuleren. “1,5 meter
uit elkaar zitten en toegangscontrole passen niet bij de geest
van het straattheater, aldus Ingrid Henssen, voorzitter van de
Culturele Werkgroep Beek. 
De Cultuurwerkgroep is nu druk doende om, uitgaande van de
versoepelingen van 20 september,  zoveel mogelijk van het
boeiende familie-entertainmentprogramma alsnog door te
laten gaan op 25 september. 
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Na een bewogen jaar i.v.m. alle maatregelen ziet het er nu
gunstiger uit om weer een garagesale te organiseren in
Proosdijveld Zuid op zondag 12 september.

Deelnemers kunnen
vanuit hun eigen garage,
voortuin of een tent op
de oprit op een leuke
manier hun 2de hands
spullen te koop 
aanbieden met
inachtneming van de
coronamaatregelen.

Bezoekers zijn vanaf 9.00 uur van harte welkom om gezellig
te komen snuffelen tussen alle spullen.
Zoekt u iets “bijna” nieuw, of net iets ouds? Het is er allemaal
te vinden. De entree is uiteraard gratis.
Alle deelnemers krijgen een herkenningsteken en een 
plattegrond voor de bezoekers, zodat u geen adres hoeft te
missen.
Buurtvereniging Proosdijveld Zuid nodigt u dan ook van
harte uit om een kijkje te komen nemen op zondag 
12 september van 9.00 uur tot 14.00 uur. De deelnemende
straten zijn:
Maastrichterlaan – Oranjesingel – Siekendaalstraat –
Julianalaan – Emmastraat – Wilhelminastraat – Hendrikstraat
– Beatrixstraat – Marijkestraat – Irenestraat – Bernhardstraat
– Margrietstraat – Prof. Spronckpark – Proosdijstraat –
Heuvelstraat – Kakebergweg – Stationstraat (even nummers)

Eindelijk weer een

GARAGESALE
in Proosdijveld Zuid
en wel op zondag

12 september 2021

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Daemen

Maud, Marco en Susanne van Daemen DELA

• AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
• LASWERKZAAMHEDEN
• ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• ONDERHOUD EN APK
• REPARATIE
• UITLATEN / ACCU’S
• UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
• AIRCO ONDERHOUD
• VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS Benieuwd hoe persoonlijk service 

kan zijn? Loop gerust eens binnen 
bij Adviesgroep Reijnders BV. 

Wij zijn uw vertrouwde 
aanspreekpunt voor 
al uw bankzaken, 
verzekeringen en 
hypotheek.
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Wijs met een wijsje

Met alle ervaringen van verleden jaar (het
boeken, het annuleren, het omboeken,
wachten of je geld terugkreeg en meer
van dat soort dingen) waren we voorzich-
tig geweest met het aangaan van de zo-
mervakantie van dit jaar. Zekerheid voor
onzekerheid; we zouden in eigen land
blijven. Aangespoord door het programma
‘Denkend aan Holland’, hadden we al in
september (!) onderzocht of een vaar-
vakantie ook wat voor ons zou zijn. 
En warempel, duur was het niet en een
vaarbewijs voor een bootje onder de 
vijftien meter is niet nodig. Zo gezegd, zo
gedaan. Met zijn drieën op een bootje,
want Paddy mocht natuurlijk ook mee, al
is het geen echte waterliefhebber (als het
een spatje regent wil ie het liefste 
binnenblijven, de verwende rakker). 

Wel moest Paddy een zwemvest om,
want het water onder de kiel is nou 
eenmaal niet op stahoogte en voor een

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

teckel al helemaal niet. Met de voorberei-
dingen als het leren knopen van de diverse
touwen om aan te meren, het verschil tus-
sen bak- en stuurboord (ezelsbruggetje: in
bak van bakboord zit een letter k, dus dat
is links), bestuderen van de diverse water-
kaarten zijn we heel wat winteruurtjes
bezig geweest. Maar wat was het heerlijk.
Varend over de Amstel, via Haarlem naar
Amsterdam en dan naar Utrecht om de
mooie landhuizen aan de Vecht te bewon-
deren. Met een gangetje van zo’n tien tot
vijftien kilometer per uur daalt er een enor-
me rust over je heen. Het is echt de spui-
gaten niet uitgelopen. We hadden de wind
in de rug en mijn matroos liet zich van haar
beste kant zien, waar de beste stuurlui ook
hier dus aan de kant stonden. Kortom, we
hebben een heerlijke vakantie gehad. Maar
daar gaat deze column niet over, want we
hebben ons mooie Beek niet aan kunnen
doen, eenvoudigweg omdat de Keutelbeek
te smal bleek voor onze boot. 

Nee, deze column gaat meer over het 
gevoel dat je hebt, als je je in den vreemde
begeeft en op een gegeven moment naar
huis en thuis terug begint te verlangen.
Heel vaak ga je dan dingen zoeken die met
thuis te maken hebben en die je mist: je
luie stoel, de grote televisie, je eigen bed,
je regelmaat en zo meer. Zelf merk ik vaak
dat ik dan liedjes begin te zingen die met
thuis van doen hebben. Toen ik pas in
Oud-Beijerland werkte, daar in pension was
(omdat ik nog geen woning had en mijn
gezin in Kerkrade achterbleef ) en op vrij-
dagmiddag naar huis reed, had ik steevast
Limburgse liedjes in mijn hoofd en op een
cassettebandje in de auto. Als ik dan de
A29 richting A16 nam, keelde ik al luid mee
met ‘Loeënde klokken’, ‘Limburg, Limburg
allein’ en ‘Wie sjoen os Limburg is’. Dat kon
ik volhouden tot ik even voor Weert, met
een hese keel en heel veel mensen die met
hun vinger tegen hun voorhoofd tikten, de
provinciegrens passeerde. Het mooiste
bord? Dat met onze trotse leeuw, onze
kleuren en de tekst: ‘De Limburgers heten
u welkom’. Yes ik was weer thuis.
We zijn ondertussen heel wat EK’s verder
(de tijd hierboven was even na het gewon-
nen EK van 1988), maar de liefde voor
Limburg en dat luidkeels bezingen is er
nog steeds. Of het nu gaat om ‘Het sjunste
op de Welt’ van mijn vriend Jack Vinders of
‘Noa het zuuje’ van Lex Uiting. Ik zing mee,

ik zing heel hard mee. Nou vroeg ik me af
of ik ook over Beek kan zingen als ik in
den vreemde verwijl. Internet leert mij dat
ons College van Burgemeester en
Wethouders net vóór de pandemie een 
carnavalskraker (‘Hie kumste Auge tekort’)
heeft opgenomen met een klinkende tekst
over Beek. Elders (http://www.limburg-
zingt.nl/beek-az.htm#46) vond ik teksten
die voornamelijk  vasteloavend gerelateerd
waren (zonder melodie). Maar dat zoek ik
eigenlijk niet, niet van dat Kölsche liefdes-
gedoe om de stad. Ik zoek liedjes van Beek
die je tranen over de wangen doen rollen,
van die heerlijke melodramatische deuntjes
en teksten, een soort volksliedjes. Neem
nou het Maastrichts volkslied dat Beppie
altijd weer mag kwelen als de plaatselijke
voetbalvereniging een wedstrijd moet 
spelen. Je kunt zeggen wat je wilt (en ik zal
het nóóit meezingen), maar het doet me
wel wat. Zo’n liedje dat je door het vuur
doet gaan. En wat dacht u van ‘You’ll never
walk alone’ van Gerry and the Peacemakers
als Liverpool het veld betreedt of kom op
(nog een liedje uit onze hoofdstad) ‘Ga met
me mee naar Maastricht’ van Bennie
Nijman. Dat bedoel ik…
Hebben we dat in Beek ook? Waar kan ik
dat vinden? Van wie kan ik het leren? 
Of is het er niet? Wie kan er een melodie
schrijven (de tekst? daar wil ik me zelf nog
wel aan wagen)? Kom op, muzikale
Beekenaren van harmonie, fanfare, kapel,
sing and song-writers, wie waagt, wie doet
een poging? Ik daag u uit…
En we hebben toch zeker meer dan genoeg
content in Beek om over te zingen!!!

Roland Willems
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BOB: Bijzondere Ontmoetingen Beek

“Corona deed me uiteindelijk wel de das
om. Maar wat fantastisch dat er zich een
uitweg aandiende”.
Aan het woord is Jesse Thehu, die tot
voor kort poolcafé ‘De Hustler ’runde,
aan de Prins Mauritslaan in Beek. 
Op het moment dat hij via Facebook be-
kend maakte dat hij ermee ging stoppen
en zijn inventaris te koop aanbood, zat
hij in zak en as. Voor even maar, voor
héél even maar. Want nauwelijks een
half uurtje later kreeg hij een berichtje
van Mark Janssen, de Beekse drukker
en biljartliefhebber die de ‘Biljartacade-
mie’ heeft aan de Handelsstraat in
Sittard. Hij was van Beek uitgeweken
naar Sittard. 
Was de interesse eerst voor de tafels
(Mark had juist enige ruimte vrij van-
wege het vertrek van een huurder), dat
bleek al snel te leiden tot een symbiose,
waar de synergie vanaf druipt. 

De ‘Biljartacademie’, in de figuur van
Mark, richtte zich in eerste instantie op
het carambolebiljarten, zeg maar het
punten scoren door de drie ballen tegen
elkaar te spelen. 
Er zijn verschillende spelonderdelen,
zoals carambole, driebanden, maar ook
het zogenaamde ‘biljart artistiek’, in de
volksmond ‘kunststoten’ geheten. 
De spelers komen van heinde en ver om
hier te spelen. Het zijn voornamelijk de
wat oudere spelers. 
Wist u trouwens dat de tafels verwarmd
worden tot ongeveer dertig graden. Dit

is om het laken vochtvrij te houden
zodat de ballen beter rollen. Jesse richt
zich op de jongere spelers die graag
komen poolen. Dat spel wordt gespeeld
met vijftien gekleurde ballen en één
witte, waarbij je moet proberen de ballen
van je tegenstander in de gaten te doen
verdwijnen. Vergelijk biljarten met bij-
voorbeeld atletiek: er zijn veel loopnum-
mers, maar iedere afstand vraagt haar
eigen voorbereiding en handeling.
Biljarten is net zo, het zijn twee aparte
sporten met elk hun eigen specialiteit. 

Mark: ‘Het werk in de drukkerij werd
steeds minder. Mensen vinden makkelijk

de weg naar internet om een kaartje te
laten drukken. Daardoor kregen we
steeds minder te doen, wat gevolg had
voor personeel en machinerie. Gevolg
daarvan was weer dat er veel ruimte leeg
kwam te staan. Net voor het begin van
de pandemie had ik het idee opgevat om
van mijn hobby mijn (tweede) werk te
maken. De voortzetting van de drukkerij
was reeds veilig gesteld doordat mijn
zoon (de derde generatie) in de zaak
kwam werken, waardoor ik wat meer tijd
kreeg om andere dingen te doen’. 

De vader van Mark is in 1963 met de
drukkerij begonnen in de Beekse
Labouréstraat. Via de Stationstraat en
de Industriestraat kwam de zaak in 2015
in Sittard terecht. Het is niet zomaar een
standaard drukkerij, maar een waarbij
de huidige technieken het mogelijk
maken om het product veel aantrekkelij-
ker te maken door gebruikmaking van
andere druktechnieken en papiersoor-
ten. 
Onze eigen Nuutsbaeker is een mooi
voorbeeld van zo’n product. 

‘Ik (en ook mijn vrouw Yvette) kreeg (kre-
gen) dus veel meer tijd en veel meer
ruimte. In november 2019 ben ik gestart
met het biljartgedeelte met een klein-
schalige horeca. Dat had nog wel wat
voeten in de aarde, want de gemeente
Sittard deed wat moeilijk met het verle-
nen van de benodigde vergunningen (er
mag geen horeca op het industrieter-
rein). Mede met ondersteuning van de

‘Hoe een pandemie tot synergie kan leiden’

14
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gemeente kwam het toch voor elkaar.
Sittard wil zich tenslotte profileren als
een heuse sportstad en de “Biljartaca-
demie’ past heel goed in die uitstraling.
Wij hoefden tijdens de pandemie dan
ook niet onze deuren te sluiten, enkel het
horecagedeelte ging tijdelijk op slot’,
aldus Mark

Jesse: ‘Rutte, bedankt’, schreef ik op
Facebook. Samen met mijn vrouw
Priscilla had ik mijn droom waargemaakt
en nu zat ik, amper drie maanden later,
voor een groot dilemma, wat uiteindelijk
geleid heeft tot sluiting van ons poolcafé
‘de Hustler’ in Beek. Ik had een vrij grote
“klantenkring” weten op te bouwen van
wel veertien teams. En toen kwam de
coronasluiting (sluiting van de horeca). 
Ik kon mijn hoofd niet boven water, of
ludiek gezegd, boven tafel houden.
Gelukkig kwam Mark op mijn pad en er
was al snel sprake van een heuse
win-winsituatie. Het was tevens heel fijn
om te merken dat ook de teams mij
(lees: ons) niet in de steek hebben
gelaten en meeverhuisd zijn naar deze
schitterende locatie. Niks geen lijkenpik-
kerij, niks geen oppervlakkigheid, maar
samenwerking en het “spreken van de
taal van de ander”, het verbinden van el-
kaars expertise.’ 

Gaandeweg het gesprek en tussen neus
en lippen door, komt naar voren dat
Jesse niet zomaar een liefhebber van de
biljartsport is. Jesse is een heuse
Nederlandse en Europese kampioen in
diverse onderdelen van het poolbiljar-
ten. Lees bijvoorbeeld maar eens het ar-
tikel op de site van de KNBB (Koninklijke
Nederlandse Biljart Bond).

De ‘Biljartacademie’ is ook een echte
academie, waar de sport wordt “onder-
wezen” en men enthousiast wordt ge-
maakt voor de sport. 
Kom je om een biljartje te leggen zijn er
altijd wel spelers die je willen helpen en
begeleiden. De poolafdeling kent een
heuse “Poolschool”. Voorbeelden daar-
van zijn de zusjes Tamara en Melissa
Rademakers, zelf ook spelend op een
zeer hoog niveau. Tamara en haar vriend
René zijn steeds op zoek naar nieuw
talenten en hebben inmiddels klasjes
van zo’n tien leerlingen. Ze hebben een
eigen stappenplan ontwikkeld met aan-
dacht voor o.a. het vasthouden van de
keu (niet geheel onbelangrijk), uitleg van
het spel, hóe en wáár een bal te raken,
hoe de tafel te benaderen en vooral het
tactische inzicht. 

René is overigens een officiële lesin-
structeur van de KNBB.
De ‘Biljartacademie’ is in het niets te
vergelijken met een avondje biljarten of
poolen in een café. Hier wordt de sport
bedreven op een hoog niveau met een
heel andere uitstaling. Aan de buiten-
kant is dat niet te zien. Je moet er zeker
binnenlopen om te zien wat zich achter
de witte gevel bevindt. 

‘Mond op mondreclame in deze kleine
wereld, dat is waar we het van moeten
hebben’, zegt Mark, ‘maar de echte spe-
lers weten ons wel te vinden. 
Binnenkort organiseren we hier het NK
Master Biljart Artistiek’ en Mark toont
trots de van een nieuw, blauw laken
voorziene tafels die hij momenteel
voorziet van allerlei tekeningen die de
diverse figuren tonen die de spelers
moeten maken. 

Om te gaan bilraten of te poolen hoeft u
echt geen bijzondere uitrusting aan te
schaffen. Het mag tegenwoordig in een
poloshirtje en op sneakers gespeeld
worden. Bij het carambolebiljarten is er
andere muziek dan bij het poolen en
voor een keu wordt gezorgd. 
De club telt momenteel honderdvijfen-
twintig leden en Mark en Jesse willen
doorgroeien naar minstens het dubbele.
Mark ziet in Jesse niet enkel zijn com-
pagnon, maar ook zijn opvolger. 
Mark: ‘Biljarten is een sport die je tot op
hoge leeftijd kunt spelen. En wat is
mooier dan wanneer je ziet dat de oude-

re speler de jongere hierbij helpt. Ook
(oud) topspelers helpen hieraan mee. 
Zo maakte Jean Bessems (wie kent hem
niet?) als fijnmetaalbewerker ooit acht
prijsjes voor een toernooi voor onze
jongste spelers’.

Beide mannen zien hun ‘Biljartacade-
mie’ niet als werk, het is een passie
waarvoor je een beetje fanatiek moet
zijn. Hun academie is dagelijks geopend
(biljart vanaf 10.00 uur en poolbiljart
vanaf 18.00 uur). Reserveren is gewenst.
En voor de prijs hoeft u het niet te laten:
een uurtje biljarten kost u  € 5,- en een
uurtje poolen € 9,- (er zijn ook diverse
arrangementen mogelijk). 
Voor meer informatie: 
https://www.debiljartacademie.nl/ of
https://www.poolcafe-thehustler.nl/
Iedereen is van harte welkom.
En mocht u even willen uitrusten: er is

ook een grote ruimte waar u, onder het
genot van een hapje en een drankje op
twee grote schermen gratis naar bijvoor-
beeld Max Verstappen kunt kijken en
een heuse band van zijn bolide kunt be-
kijken.  

Heeft u ook zo’n bijzonder verhaal en
wilt u het aan ons vertellen voor onze
nieuwe serie  “Bijzondere Ontmoetingen
Beek”, mail dan naar:
nuutbaeker@gmail.com en we nemen
contact met u op.

Roland Willems
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Iedereen is
welkom

op de
“Broelof van

Burgemeister
Janssen”

ZATERDAG MIDDAG:
Muurschilder wedstrijd kids

Locatie: 
Bruilofsteeg muur van bergingen

Kinderfeestje met buffet
en activiteiten
Locatie: Bruilofsteeg oprit Pie

Grafity demonstratie en 
prijsuitreiking 
schilderwedstrijds kids
Locatie: Bruilofsteeg muur van bergingen

Wedstrijd kabouterdorp
bouwen

Locatie: De zaal de Poort

Relaxte horecaplek met lounge
Locatie: oprit Ron

Brocante markt
Locatie: Terrein van Marjo en Renee

Markt van ondernemers en 
externen

Locatie: Burgemeester Janssenstraat

Food festival met centraal 
terras en muziek

Locatie: 
Trottoir, straat en parkeervakken voor kerk

Duckrace
Locatie: Sloot achter de kerk

ZATERDAG EN 
ZONDAG MIDDAG

ZONDAG MIDDAG

IVN Spau-BeekIVN Fruitwandeling
Zondag 19 september 14.00 uur 
vanaf de oprijlaan van kasteel Genbroek.
Deze wandeling is in het bijzonder bedoeld voor basisschool kinderen en hun
ouder(s) en/of opa’s en oma’s. Maar uiteraard is elke wandel- en fruitliefhebber
welkom.
We wandelen vanaf de oprijlaan van kasteel Genbroek naar Kelmond.
Daar bezoeken we een hoogstamboom fruitgaard, alwaar de ladder al klaar zal
staan. Iedereen plukt daar zelf zijn eigen appeltje en/of peertje en smullen
maar…
We plukken misschien nog een stukje fruit voor onderweg en dan wandelen we
weer terug naar Beek, waar we rond 16.00 uur weer terug bij kasteel Genbroek
zullen zijn.

Vertrek om 14.00 uur 
vanaf de oprijlaan naar kasteel Genbroek
Adres: Molensteeg 2 (Kasteel
Genbroekstraat / Geverikerstraat, bij het
parkje) Beek.

In verband met corona, graag van te voren
inschrijven via een mail aan:
Rene.vdheuvel@gmail.com
Voor info zie www.ivnspaubeek.nl
of René van den Heuvel 06 - 537 389 66
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De onlangs opgerichte zanggroep ‘The Jolly Sea Rats’ 
vertolkt voornamelijk Engelse en Ierse shantyliederen en 
seasongs. Shanty’s zijn werk- en vrijetijdsliederen die vroeger
aan boord van de grote zeilschepen gezongen werden. 
Het genre omvat zowel opzwepende en enthousiasmerende
liederen als gevoelige luisterliedjes.

Bij de eigen bewerkingen ligt de nadruk op meerstemmigheid
en vocale harmonie. 

Daarnaast is het voornemen om in de toekomst ook ballads,
evergreens en liederen uit de regio ten gehore te brengen. 

The Jolly Sea Rats
zijn op zoek naar
stem- en partijvaste
zangers die 
eventueel ook een
solopartij voor hun rekening kunnen nemen.

Zoek jij een muzikale uitdaging en ben jij een enthousiaste
tenor, bariton of bas die samen met ons wil zingen? 

Neem dan contact met ons op via jollysearats@gmail.com 
of 06-46766987.

Op zaterdag 25 en zondag 26 september is er eindelijk weer eens een gezellig volksfeest. 
In o.a. de Burg. Janssenstraat en de Bruiloftsteeg vinden er diverse activiteiten plaats voor jong en oud. 
Een tiental verenigingen en organisaties werken mee aan de totstandkoming van dit evenement dat zonder de
royale bijdrage van de Gemeente onmogelijk georganiseerd kon worden.  Het mooie van dit heerlijke weekend
is dat eventuele baten ten goede komen aan Beek FM voor de organisatie van het Glazen huis in december. 

Om u alvast in de stemming te brengen:
Wat dacht u van een muurschilder wedstrijd voor de kids of een wedstrijd kabouterdorp bouwen. 
Een heuse Duckrace Achter de Kerk, een brocante markt, vuurkunstenaars, maar ook live muziek met o.a.
Tonca. En alsof dat nog niet genoeg is, kleinkunst in een Monmartre sfeer, een expo van lichtobjecten en 
uiteraard gelegenheid genoeg om lekker te eten of iets te drinken.

Noteer dit weekend in uw agenda en zet er een paar dikke strepen onder. Dit mag u niet missen.

ZATERDAG AVOND

Expo van Licht objecten 
en stellages

Vrijgezellenfeest met live
artiesten en huisband Tonca

Locatie: 
Terrein achter de kerk

Food festival met centraal 
terras en muziek

Locatie: 
Trottoir, straat en parkeervakken voor kerk

Monmartre sfeer in steeg
met kleinkunst, lichteffec-
ten en intieme live muziek

Locatie:  Bruiloftsteeg en oprit Ron

Demonstraties
vuurkunstenaars

‘The Jolly Sea Rats’ zoekt enthousiaste zangers
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Ons nieuwe cursus/workshop programma 2021 - 2022, met nieuwe en geactualiseerde inhoud.

Het CDL verzorgt cursussen / workshops 
op het gebied van computer, 

tablet en smartphone gebruik.

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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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

Roger van den Eijnden
Neuromusculair therapeut         

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

BACK2BALANCE

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

• Dry Needling
• Medical Taping
• Shockwave
• EPTE
• Echografie    

Opm.: 1 blok = 2 ¼ uren , incl koffiepause
Naast cursussen in ons leslokaal bieden we ook ondersteuning voor iedereen met computer / tablet /

smartphone problemen. Deze inloop ondersteuning is weer meer uitgebreider dan voorheen.

Voor gedetailleerde informatie over planning, prijzen en voorwaarden zie:

www.cdl-beek.nl of U belt 06 - 186 439 16,

of e-mail naar planning1.cdl.piw@gmail.com

Leslokaal en post adres: Tav CDL - Stegen 35 - 6191TR - Beek-Lb 
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In maart 2020 horen wij bij de redactie dat Dhr. Versteegden
uit Spaubeek een boek heeft ontvangen over zijn vijftig jaar
fotografie. Onze interesse is meteen gewekt. Maar helaas
laat corona het niet toe om op bezoek te gaan. 
Afgelopen juli 2021 is het zover. De kust is veilig om koffie te
gaan drinken bij de 85-jarige Piet Versteegden in Spaubeek. 
Ik word hartelijk welkom geheten door Piet en zijn echtgeno-
te Mia Versteegden.

Piet is geboren in Valkenswaard. Daar wordt hij al op jonge
leeftijd door zijn vader besmet met het fotografievirus. Als
Piet op vakantie gaat duwt Pa Versteegden hem een camera
in de hand. Vakantie bestaat voor Piet uit fietsen van
Valkenswaard naar familie in  Oberhausen en dan natuurlijk
foto’s maken van de familie. 
Voor zijn werk verhuist hij naar Heythuysen. Ik vraag hem
naar zijn beroep, in de veronderstelling dat dit iets met foto-
grafie heeft te maken. Niets is minder waar. 

Piet was leraar lichamelijke opvoeding. Fotografie is zijn
hobby. Als gymleraar is hij inmiddels gepensioneerd. 
In Heythuysen leert hij de kneepjes van het foto vak. Ook op
de school waar hij werkt worden er af en toe foto’s tentoonge-
steld. En samen met een aantal leerlingen krijgt de school een
donkere kamer. 

In die periode (jaren 70) sluit Piet zich met nog 4 andere ama-
teur fotografen aan bij de fotogroep Midden-Limburg in
Roermond en neemt deel aan tentoonstellingen in Zweden,
Duitsland en België. 

In 1975 strijken Piet en Mia neer in Spaubeek. Piet gaat aan de
slag als gymleraar op de toenmalige  Pedac (pedagogische
academie) en op het Serviam Lyceum in Sittard. In de kelder
van het huis maakt hij zijn donkere kamer, waar alle foto’s zelf
worden ontwikkeld en vergroot. Dan sluit hij zich ook aan bij
fotogroep Maastricht en bij fotogroep Maaseik/Neeroeteren.
Vandaar wordt hij gevraagd om lid te worden van fotogroep
Inter-Limburg (België/Nederland) en neemt ook deel aan
photogroup Zwart-Wit 99 waar hij nog steeds lid van is. 

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

Vijftig jaar zwart-wit hobbyfotografie in
‘Ik heb het allemaal gemaakt met een “eenvoud ige” L
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Piet laat mij een collectie van zijn werk zien. Ook de foto’s
waarmee hij in de jaren zestig landelijk drie grote prijzen heeft
gewonnen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
Echtgenote Mia toont mij de vele krantenknipsels waarin de
fotografie van Piet Versteegden wordt geroemd om zijn prach-
tige zwart-wit foto’s.

De jongste dochter uit het gezin Versteegden besluit in 2018
dat het tijd wordt om het werk van haar vader eens in het zon-
netje te zetten. En om er voor te zorgen dat zijn werk nooit ver-
geten zal worden, wordt er een fotoboek gemaakt.  Na ander-
half jaar hard werken, samen met nog enkele familieleden en
fotografen, worden er tweehonderdzesendertig foto’s gekozen
uit de collectie van ongeveer tienduizend foto’s. Een hels kar-
wei dat resulteert in het fotoboek “Ooggetuige”.

Op 18 januari 2020 tijdens een tentoonstelling van Piets oeu-
vre in de Spiegelstraat in Amsterdam, wordt het boek gepre-
senteerd in het bijzijn van Mia, hun vijf kinderen en inmiddels
tien kleinkinderen. Met een druk bezochte fototentoonstelling
in Amsterdam, werd dit kleurrijke weekend voor de
Spaubeekse Piet een kroon op zijn vijftig jarige hobby.
‘En ik maakte het allemaal met een “eenvoudige” Leica ‘.

Sylvie Gulikers

Piet geeft als tip mee dat als je veel wilt
leren en jezelf wilt bekwamen, het aan-
sluiten bij een fotogroep belangrijk is. Je
komt dan met mensen in contact die
veel ervaring hebben of beroepsmatig
met fotografie bezig zijn en daar word je
alleen maar een betere fotograaf van. Je
gaat je eigen voorkeur uitwerken. Piets
voorkeur is het fotograferen van mensen
in het algemeen en op straat. Mensen
zoals jij en ik.  
Zittend in een café of bijvoorbeeld op
een zondagmorgen op de Tongerse an-
tiekmarkt ronddwalend. Mensen die er-
gens even zitten te rusten of een praatje
maken midden op de Dam. 
Alle foto’s worden analoog gemaakt en in zwart-wit afgedrukt.

Ook maakt hij zwart-wit foto’s van zijn geliefde vakantielanden
Noorwegen en Zweden. En wie denkt dat zwart-wit foto’s saai
of kleurloos zijn heeft het dus aardig mis.

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

Spaubeek 
” Leica’
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In de Nuutsbaeker van april hebben we
teruggeblikt op alle avonturen sinds ons
jubileum in 2018. Sinds april is er weer
voldoende gebeurd waar we over kun-
nen schrijven; een vrolijke campagne,
een lintje en activiteiten.

Een vrolijke campagne

In ons vorige artikel lieten we al weten
dat 2021 zal draaien op veerkracht en
optimisme. Hier zijn we dan ook meteen
mee aan de slag gegaan door mee te
doen aan de zwerfvuilactie. We willen dit
ook uitstralen en zijn daarom gestart
met een online campagne. In deze cam-
pagne leggen we verschillende aspec-
ten van onze vereniging uit. Bijvoorbeeld
dat onze vereniging voor een groot deel
draait op commissies die volledig be-
staan uit leden. Op deze manier draagt
iedereen een steentje bij. 
Ook hebben we al laten zien dat je erg
goedkoop bij ons muziekles kunt volgen
en welke activiteiten elk jaar op de plan-
ning staan. 

Alle informatie is terug te lezen op
www.sint-callistus.nl/een-vrolijke-campagne

Zondag 26 september 2021 is het eindelijk tijd voor de 
8e editie van de Auwt Prinse Garageverkoop.

Na een jaar van corona en lockdowns hebben velen hun zolder, garage, kamers,
tuinhuisje en overige opbergruimten voor verloren schatten opgeruimd en 
uitgemest. We verwachten dit jaar dan ook een overweldigend en divers aanbod
met voor eenieder wat wils.

Meld je daarom nu alvast aan om verzekerd te zijn van deelname. 
De Auwt Prinse “garanderen”, zoals de zeven voorgaande edities hebben 
bewezen, een prachtig zonnetje.

Inschrijven kan via www.auwtprinse-nirbik.nl
U ontvangt dan een bevestigingsmail waarin wij u verzoeken het bedrag ad 
€ 7,50 te voldoen, dit kan op een van de volgende manieren:
Overmaken op Rabobank rekeningnummer NL04RABO01564.70.489 t.n.v. Auwt
Prinse Nirbik (vergeet uw naam en adres niet te vermelden)!!
Door inlevering van contante betaling, in een gesloten envelop met daarop uw
naam en adres, bij: Auwt Prins Ivo I, Aldenhofstraat 32 (Neerbeek) of bij Auwt
Prins Ron I, Beijensweide 18 (Neerbeek).

Auwt Prinse Garageverkoop
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Een lintje

Het is inmiddels al weer even geleden,
maar het is belangrijk dat iedereen in de
gemeente Beek weet dat Leon Stassen
een lintje van de burgmeester van Stein
heeft mogen ontvangen voor het vele
vrijwilligerswerk dat hij bij onze vereni-
ging doet. Leon heeft jarenlang het voor-
touw genomen bij o.a. de wandeltocht
en de rommelmarkt. Hij loopt ook al
tientallen jaren dezelfde route tijdens de
donateursactie, waardoor hij een be-
kend gezicht is in Neerbeek. Wij hebben

in onze toespraak rich-
ting Leon er vooral op
gewezen op de unieke
wijze waarop Leon zijn
werk verricht: zonder ge-
zeur, met optimisme, erg
vrolijk én sympathiek.
We zijn trots op alle vrij-
willigers van onze vereni-
ging, maar op dit mo-
ment net iets meer op
Leon!
Leon en Magda willen
graag iedereen bedan-
ken voor de vele leuke
kaartjes. Ook willen wij
iedereen die online felici-
taties heeft gestuurd be-
danken. Deze zijn alle-
maal uitgeprint en aan de
gedecoreerde gegeven.

Activiteiten

Begin dit jaar hadden we
nog regelmatig online re-
petities met muziektheo-
rie, ritmiek, quizzen en na-
tuurlijk muziek maken. Dit
was erg leuk, maar we
waren ook wel echt weer
toe aan fysieke repetities.
We willen elkaar echt
weer eens zien en het sa-
menspel horen. Gelukkig
kan dit nu weer een aantal
weken en we hebben dan
ook besloten onze zomer-
vakantie slechts drie
weken te laten duren.

Na de zomervakantie kun-
nen we ook eindelijk weer
beginnen met verschillen-
de activiteiten. Zo gaan
we bijvoorbeeld onze wandeltocht, die
in maart niet kon doorgaan, inhalen. 

De Notenkrakerstocht zal plaats-
vinden op 19 september. Er zijn weer
vier routes uitgestippeld van 6, 12, 18 en
23 kilometer. We hebben extra veel tijd
gehad om de routes goed te controle-
ren, verbeteren en innoveren. Zo is aan
de route van 6 kilometer een speurtoch-
telement toegevoegd om het ook leuk
voor kinderen en gezinnen te maken. 

Verder zijn er nu route beschrijvingen en
kaartjes gemaakt, zodat we niet meer
afhankelijk zijn van bordjes die soms ge-
stolen worden. 

Alle routes komen natuurlijk zoals ge-
woonlijk langs ons vaste rustpunt het
IVN gebouw Spau-Beek, waar we u
weer van goede service voorzien. 
De routes voeren u door de straten van
dorpen als Spaubeek, door de bossen
rond Sweikhuizen en de velden van
Neerbeek.  
De exacte dorpen verschillen natuurlijk
per route, maar elke route heeft voor
ieder wat wils! Zelfs de hond zal het naar
zijn zin hebben.

Inschrijven kan digitaal via 
www.sint-callistus.nl/wandel. 
Als dit niet lukt kunt u contact opnemen
via 06-83500563. 
Er kan vanaf 07.30 uur gestart worden
vanuit café de Keulsteeg voor de 12, 18
en 23 KM. De 6 KM start vanaf 9.00 uur
vanuit het IVN gebouw.

Tegen de tijd dat dit artikel in de
Nuutsbaeker staat zijn er hopelijk weer
een heleboel nieuwtjes vanuit ons
gedeeld op Facebook of Instagram
(@sintcallistus). 

Mocht u meer informatie over onze ver-
eniging, lidmaatschap, opleiding, vrijwil-
ligerswerk of iets anders willen, dan kunt
u mailen naar info@sint-callistus.nl
of appen naar 06-83500563. 

. Callistus Neerbeek: 
De Notenkrakerstocht, zondag 19 september
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Het Sint-Hubertus Kunstcentrum verzorgt op woensdagmiddag 29 september van half 3 tot half 5 een GRATIS lezing met foto-
expositie, in Gasterie Genhout Treft.

De lezing gaat over levenslessen, kunst en kracht in een kwetsbare tijd. Ingrid Henssen zal op creatieve wijze parallellen schet-
sen tussen de kunstobjecten van het centrum en oude verhalen uit het dorp. Ben Wouters geeft diepere uitleg over zijn foto-
reeks, waarin niet alleen de karakters maar ook de levensloop van de geportretteerden is vastgelegd. 

Het kunstcentrum wil via
deze lezing, iedereen die
dat gebruiken kan, uit het
min of meer gedwongen
isolement halen. De provin-
cie ondersteunt dit initiatief
met een financiële bijdrage.
Hierdoor is het centrum in
staat om de bijeenkomst
gratis aan te bieden.
Bezoekers worden op
Limburgse wijze onthaald
met koffie/thee en vlaai en
kunnen in de pauze nog een
consumptie nuttigen. 
Het belooft een gezellige en
inspirerende middag te
worden, die u mocht het
bevallen, met een vrije gave
kunt waarderen.  

U kunt zich aanmelden voor deze lezingen op www.sinthubertuskunstcentrum.nl.

Foto-expositie en lezing: De kunst van kwetsbaarheid

in kleine groepjes onder professionele begeleiding, binnen of buiten.

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

Bezoek onze website of
bel voor meer informatie en

een gratis proefles:
www.fysiotherapiegcn.nl

046-4374664

GRATIS
proefles
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1. Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve ……..  / 7de 
2. Tikke takke tonen, …….. in de bonen / 9de 

3. Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar ……..  niet / 1ste 
4. Zakdoekje leggen, niemand zeggen,  ……..  zo kraait de haan / 8ste 
5. Ozewiezewoze Wieze Walle …….. / 8ste 
6. ……..  ging op reis, tiereliereliere / 8ste 

7. Vader …….. had zeven zonen, zeven zonen had vader …….. / 7de 
8. Al die willen te ……..  varen moeten mannen met baarden zijn / 3de        
9. In Holland staat een huis ja ja, van je tingele tingela …….. / 7de  
10. Elsje fiederelsje, zet je klompjes bij ‘t …….. / 4de 

11. Hop, Marjanneke, stroop in 't …….. / 7de 
12. Drie kleine ……..  die zaten op een hek, boven op een hek. / 10de         
13. Heeft mama een goede bui en is papa niet te lui, nou dan gaan we naar

de ……..  / 9de 

14. Simpe-sampe-sompe, hannes loopt op …….. / 6de 
15. Er zat een aapje op een stokje, achter moeders ……..  / 8ste 
16. We maken een ………  van jongens en van meisjes / 4de 
17. Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar ……..  varen / 8ste 
18. M’n opa, m’n opa, m’n opa, in heel …….. was er niemand zoals hij /  6de
19. Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven. Heb je wel gehoord van de

…….. / 11de  
20. Daar was laatst een meisje loos, die wou gaan varen als …….. / 12de  
21. Ik heb mijn wagen volgeladen, vol met oude ……..  / 3de 
22. Draai het ……..  nog eens om. Klap eens in je handjes. / 4de 
23. Zagen zagen ……… , Jan kwam thuis om een boterham te vragen. / 7de        
24. Zeg …….. waar ga je heen, zo alleen, zo alleen / 9de 
25. In …….. daar woont een graaf en zijn zoon heet Jantje / 7de 

26. Toen onze mop een mopje was, heel aardig om te …….. / 1ste 
27. Jan …….. man wou ruiter worden, Jan …….. man die had geen paard. / 2de 
28. Drie maal drie is negen en ieder zingt zijn ……… lied. / 5de 

29. Knaapje zag een roosje staan, roosje op de …….. / 5de 
30. In de maneschijn, in de maneschijn, klim ik op ‘n trapje naar het …….. /

9de  

31. Onder moeders paraplu liepen eens twee kindjes. Hanneke en Janneke,
dat waren dikke ……..  / 6de 

32. Daar liep een ……..  vrouw op straat. Juttekei-juttekei-juttekei-sasa. /  4de  

33. Wie gaat er mee, wie gaat er mee, naar de berg van ……..  / 7de 
34. Het regent, het regent de ……..  worden nat. / 2de 
35. Zeg ken jij de Mosselman, die woont in ……..  / 10de 

36. Berend Botje ging uit varen,  met zijn scheepje naar …….. / 9de 
37. Er zaten zeven ……..  al in een boeren sloot / 2de 
38. Poesje mauw, kom eens gauw, ik heb ……..  melk voor jou / 7de 
39. ……… leef je nog? I A dee A.  Ja meneer ik ben er nog! I A dee A / 9de 

40. Daar kwam opeens een jager, jagerman en die heeft er een …….. /  5de  
41. Bim bam beieren De koster lust geen eieren.  Wat lust hij dan?  …….. in

de pan / 3de         
42. Ik zag twee beren …….. smeren / 1ste  
43. Drie ……..  die kwamen uit het Oosten / 10de 
44. Klap eens in je handjes blij blij blij.  Op je boze bolletje …….. / 6de  
45. Slaap kindje, slaap, daar ……… loopt een schaap / 6de 

46. Rije, rije, rije in een wagentje. En als je dan niet rije wil, dan ...... ik 
je / 1ste  

47. Boer wat zeg je van mijn kippen, boer wat zeg je van mijn ……. / 3de 
48. Hallo meneer de Uil waar ……..  u ons naar toe? Naar Fabeltjesland? / 4de 

49. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Meisjes op de
klompen, meisjes op een …….. / 7de 

50. Moriaantje, zo zwart als roet, ging eens ……..  zonder hoed / 2de 
51. Schipper mag ik …….. ? Ja of nee? Moet ik dan ook tol betalen? Ja of  nee?

/ 6de 
52. Mooi Ietje-Fietje trek je ……..  aan, dan zullen we samen naar het bal toe

gaan / 3de 

53. ………. tikt tegen ’t raam, tin tin tin. Laat mij erin, laat mij erin / 10de  
54. Op een klein stationnetje, ’s morgens in de …….. / 7de 

55. Iene, miene, mutte,  tien pond …….. , tien pond kaas, iene miene mutte
is de baas / 5de 

56. Schaapje, schaapje, heb je witte wol.  Ja baas, ja baas, drie zakken ….. /
2de  

57. ………. varen, theetje drinken. Varen we naar de Overtoom / 2de 
58. De ……..  is maar een apenkooi, hoezee! De apen zitten twee aan twee,

hoezee! / 3de

59. Kaatje, ben je boven. Ja, ……..  / 8ste 
60. Jan Huygen in de ton, met een ……. er om Jan Huygen, Jan Huygen / 9de  
61. Op een grote paddenstoel rood met witte stippen,  zat kabouter ……..

heen en weer te wippen /5de  

62. Alle eendjes zwemmen in het water, falderalderiere ……….  / 14de 
63. Oebele is hupsakee. Oebele is ………. / 4de 
64. Klein klein kleutertje wat doe je in mijn ………. / 3de 
65. Hanse Panse ………. die klom eens op een hek / 8ste  

TUSSENDOORTJE
Oplossing juli/augustus:  Nooit bang zijn iets nieuws te proberen. Niet vergeten, amateurs bouwden

de ark en professionals de Titanic.

NIEUW: Vanaf nu is er elke maand een winnaar. Wij feliciteren Piet Caanen. 
Stuurt u even een mailtje met uw adresgegevens? Dan ontvangt u een leuk presentje.

Vul de gevraagde letter van elk antwoord in en stuur de zin naar Nuutsbaeker@gmail.com

Thema: Nostalgische kinderliedjes    

1 2
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Oplossing van juli/augustus:
Het ronde raam in de lange toren ontbreekt.

Correcte inzenders: 

Rezie van Geneijgen,  Netty van den Molengraaf,  José Jansen, Jo Nijsten,
Crit Meijers,  Jo Cox,  Marianne Schwachöfer, Wim en Berna Kempener,

Jos Meens, Harold Penners, Shanaya Penders, Kurt Schlechtweg,
Harrie Verboort en Helga Thissen-Gerken.

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

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

De foute foto van Loe

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl
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“Samen dwars door het
groevenlandschap”

Vanwege 30 jaar Milieugroep
Schinnen-Spaubeek.

Tijdstip : vrijdag 8 oktober 2021 
van 13.00-17.30 uur

Locatie : Hettekensweg te Schinnen 
(bovenaan, loods Bruls)

Er zijn o.a. een viertal lezingen:

• Wandelen door het Nederlandse land-
schap - Caspar Janssen

• Natuurontwikkeling in groeves -
Edmond Staal

• Voedselbossen - Erik Rietjens
• Het groevenpark Silt - Marc Heusschen

Dagvoorzitter: Fabienne Nijsten

Na afloop bestaat de mogelijkheid tot 
bezoek van de groeve Schinnen.

Deelname is gratis.

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor
15 september via een e-mail naar: 
milieugroepschinnenspaubeek@gmail.com
Vermeld s.v.p. uw adres, postcode en
woonplaats.

Geef aan met hoeveel personen u komt.
(max. 2 personen per aanmelding)

U ontvangt van ons tijdig de bevestiging
met een definitieve uitnodiging.

Uitnodiging/
aanmelding 

Minisymposium
Heb je ook een beetje last van 
coronakilo’s?

Wil je aan je conditie werken in 
teamverband binnen een leuke 
vereniging? 
Dat kan bij BCG Beek!

Badminton is de snelste racketsport in de
wereld en kan gespeeld worden door jong
en oud en op alle niveaus. Wist je dat een
badmintonspeler twee keer zoveel loopt als een tennisspeler in een 
wedstrijd?  Dus een uitdagende sport die je, ook met slecht weer, lekker
binnen in de sporthal speelt. 

Bij BCG Beek spelen zowel junioren als senioren. 

Senioren spelen op dinsdag- en donderdagavond van 20.00 uur tot 
22.00 uur. Lekker een potje badminton in zowel het enkel als dubbelspel.
Reken maar dat je je weer helemaal opgeladen voelt na een avond spelen!

Bij de junioren hebben we 2 groepen. De recreanten groep, deze spelers
spelen nog geen competitie en zijn vaak beginnende badmintonners. 
Wist je dat je al vanaf 6 jaar kunt starten met badminton? 
Ook hebben we een junioren competitie groep. In september start de
jeugdcompetitie weer. Dan worden onze jeugdleden weer uitgedaagd om
het beste uit zichzelf te halen. BCG Beek speelt met twee jeugdteams
mee aan de regionale competitie. 

Junioren spelen en trainen elke dinsdag en donderdag van 18.30 uur tot
20.00 uur. De jeugd recreanten groep stopt om 19.30 uur. 

We spelen in sporthal 2 van De Haamen in Beek, 
adres: De Haamen 1 Beek.

Heb je interesse om badminton te leren kennen en mee te 
spelen? Dat kan.

We bieden iedereen die interesse heeft 3 keer gratis meespelen aan. 
Kijk op de vernieuwde website voor alle info! www.bcgbeek.nl

BCG Beek , dé badminton club
van Beek en omstreken
A

F
G

E
L

A
S

T
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Inschrijfformulier stappen voor kanker
25 en 26 juni 2022 Sportlandgoed De Haamen Beek

Team/deelnemer/naam van de aanvoerder: ...................................................................................................................

Voornaam: .....................................................................................................................................................................................................................

Achternaam: ...............................................................................................................................................................................................................

Postcode / woonplaats: .............................................................................................................................................................................

Geslacht m / v        Geboorte datum: ......................................................................................................................................

Telefoon / mobielnummer: .......................................................................................................................................................................

Email adres: ................................................................................................................................................................................................................

Inschrijfgeld € 10.00 incl. lantaarn betaald Ja / Nee

Lantaarn € 7.50  betaald  Ja / Nee

Waarschuwen in geval van nood  Naam: .............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Evt. medische gegegevens: ..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Beek Verlicht

Gelukkig kunnen we steeds meer vooruitkijken en nieuwe
plannen maken.
Wij verheugen ons dan ook dat we in maart/april 2022 weer
op de bühne kunnen en onze productie aan de 
toneelliefhebbers van Beek en omstreken kunnen laten zien. 

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe “sterren”, man/vrouw,
jong en wat ouder. 
Onder regie van Marlies Harings - Damoiseaux zijn we bezig
met een komisch stuk, een blijspel. Onze vaste repetitie
avond is op maandagavond, van 20.00-22.00 uur, bij L’Union
in Beek (Dr. Schaepmanlaan 22). 

Ben jij ook net zo nieuwsgierig naar ons als wij naar jou?

Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken of het
ook iets voor jou is. Ook áchter de schermen zijn genoeg zaken
te doen als “op de voorgrond shinen” (nog) niets voor jou is.

Meer informatie: 
Ga naar onze Facebookpagina of stuur een mailtje naar hetnieuwemasker@hotmail.com dan nemen wij contact met jou op.
Zien we jou binnenkort ook (op de planken of achter de schermen?) 

Speelgroep Het Nieuwe Masker Foto: Sjef Frijns Geleen

Speelgroep het Nieuwe Masker: spelers en speelsters gezocht!

Informatie avond
13-09-2021 om 19.00 uur 
Café de Keulsteeg Neerbeek

Indeling van de avond:
Welkomstwoord
Uitleg Stappen voor Kanker
Comité van aanbeveling
Doel: Killercells UMC+ Maastro Clinic
Maastricht
Kleine Pauze
Team werving
Vragen en of opmerkingen
Informeel samen zijn

Namens de organisatie van 
Stappen voor Kanker
Dianne Schraven voorzitter
www.samensterktegenkanker.nl
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De Gemeente Beek gaat, in samenwerking met het Computer Doe- en

Leercentrum (CDL) en Beek Samen, digitale vaardigheden van ouderen

bevorderen en vergroten. 

Elders in deze Nuutsbaeker en op de website www.cdl-beek.nl vindt u

meer informatie over het CDL en het uitgebreide programma voor het

nieuwe seizoen.

Met de BIZ (bedrijveninvesteringszone) investeren onder-

nemers samen in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van be-

drijventerrein Aviation Valley. De gedachte achter een BIZ

is dat individuele bedrijven op vele fronten sterker staan

als ze structureel samenwerken.

Zo is een BIZ een serieuze gesprekspartner voor ge-

meente, provincie en andere organisaties. Ondernemers

bepalen zelf in welke thema’s gezamenlijk wordt geïnves-

teerd. Deze activiteiten zijn aanvullend op de kerntaken

van gemeente en provincie. De ondernemers betalen hier-

voor jaarlijks een bijdrage waarvan de gemeente de heffing

en invordering verzorgt.

Het bestuur van de stichting BIZ Aviation Valley bestaat uit

voorzitter Ward van de Venne (Venne Electronics), 

Fons Latour (MAA) en Harold Counet (Collins Aerospace).

Het bestuur wordt ondersteund door Sonja Demandt 

(Directeur Parkmanagement BV), Veronique Plusjé 

(parkmanager) en Iva Meijs (projectmedewerker)

Het bestuur zal een vijfjarenplan opstellen, waarin zij de

plannen voor deze periode zullen benoemen en onderbou-

wen. Onderwerpen waar Aviation Valley mee aan de slag

wil gaan, zijn onder andere, duurzaamheid & innovatie, 

circulariteit, bereikbaarheid & (digitale) infrastructuur en

veiligheid.

Voorzitter Ward van de Venne vertelt hoe een BIZ kan 

helpen om de groeipotentie op Aviation Valley samen ver-

der te ontwikkelen. “We werken hier elke dag ontzettend

hard aan de Limburgse economie. Allemaal vanuit onze

eigen passie en ons eigen vakgebied. Maar, er zijn veel

onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben:

veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Dat zijn onze

raakvlakken en wat mij betreft dan ook de speerpunten 

om samen aan te werken in de BIZ. Binnen onze eigen 

bedrijven nemen we al veel individuele maatregelen op

deze gebieden. Als we deze onderwerpen samen verder

kunnen ontwikkelen, versterken we elkaar.”

Ondernemers van Aviation Valley kiezen 
vol overtuiging voor een BIZ

Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek

Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222

F 046 - 43 77 757

www.gemeentebeek.nl

De publieksbalie van het gemeentehuis is alleen

op afspraak te bezoeken.

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

Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

De afspraken kunnen gepland worden op maandag t/m vrijdag

van 09.00 tot 12.30 uur én woensdagmiddag van 14.00 tot 

19.00 uur.

Afspraken kunnen gemaakt worden via www.gemeentebeek.nl

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

telefonisch een afspraak gemaakt worden.

De ondernemers gaan intensief samenwerken voor een aantrekkelijk 
bedrijventerrein Aviation Valley. De BIZ-regeling ondersteunt en 
faciliteert deze doelstelling.  Ondernemers spraken zich in de draagvlakmeting 
uit vóór een samenwerking in de vorm van een BIZ. In totaal stemde 59% van de 
bijdragenplichten. Hiervan was 72% vóór het opzetten van de BIZ. De BIZ zal 
officieel van start gaan op 1 januari 2022, voor een periode van 5 jaar.

Digitale vaardigheden verbeteren 

29
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Tijdens de zomervakantie organiseerde NJOY Beek, 

in samenwerking met Sportlandgoed De Haamen, Beekse

verenigingen en ondernemers, een activiteitenprogramma

voor jong en oud. Het was een groot succes. 

Speciale dank aan de drie kindervakantiewerk-organisaties

voor hun ondersteuning.

30

Leerlingen van groep 6 en 7 van Baeks Kompas en De Bron (Genhout en Spaubeek) opgelet!

Word jij lid van de jongerenraad of word je kinderburgemeester
van de Gemeente Beek?

Meer informatie volgt in oktober op school!

Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie worden er opnieuw leuke activiteiten georganiseerd.

Houd de website van NJOY in de gaten voor het actuele aanbod: www.njoybeek.nl
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Een glas-in-loodraam van de bekende beeldhouwer en glazenier
Jos Hermans uit Nuth is op 4 augustus geplaatst in de Brede
Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek. 

Het glas-in-loodraam, met de titel Maria en de Wonderdadige Medaille, werd in

2012 tijdens de sloop van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Beek gered en begin

dit jaar gerestaureerd. Het raam heeft een fantastische plek gekregen: boven

de hoofdingang van de BMV. 

Wethouder Thijs van Es (cultuur): “Met de sloop van de Onze-Lieve-Vrouwe-

kerk in Beek verdween een beeldbepalend naoorlogs gebouw uit onze ge-

meente. Beek wil zuinig zijn op zijn monumenten en religieus erfgoed. Het

vervult mij met trots dat een van de glas-in-loodramen die tijdens de sloop zijn

gered een mooie nieuwe bestemming krijgt in de BMV zodat vele toekomstige

generaties opnieuw van dit prachtige werk kunnen genieten.”

Glas-in-loodraam gered en 
geplaatst in BMV Spaubeek

Yvonne was mantelzorger van haar broer en geruime tijd na zijn

overlijden besloot ze een bijeenkomst “Mantelzorgers ontmoe-

ten elkaar” van Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek bij

te wonen. Ze wilde graag weten hoe anderen omgaan met het

gemis om te zorgen voor hun naaste. Tijdens de bijeenkomst

hoorde ze dat voormalige mantelzorgers vaker vrijwilligerswerk

gingen doen. Het maatjesproject kwam ter sprake en drie

maanden later ging Yvonne aan de slag als sociaal maatje.

In de afgelopen periode is Yvonne bij een drietal mensen in-

gezet als maatje. Zo werd Yvonne maatje van een vrachtwa-

genchauffeur die door zijn gezondheid gedwongen afscheid

moest nemen van verre ritten en opeens aan huis gekluisterd

was. Hij was blij met de komst van Yvonne, zodat hij weer

eens grapjes kon maken en geintjes kon uithalen. Daarnaast

bood Yvonne ook een luisterend oor en hield ze rekening met

de beperkingen die hij had door zijn ziekte.  

Yvonne brengt met veel plezier een bezoek aan haar maatjes.

“Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe andere mensen leven en

wat zij belangrijk vinden. Je steekt er altijd wat van op”, aldus

Yvonne. 

Meer informatie
Wilt u weten hoe u iets voor een ander kunt betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Astrid Vermeulen van

Partners in Welzijn via 046 - 457 57 00 of stuur een e-mail

naar astrid.vermeulen@piw.nl.

Meld u aan als maatje van Partners in Welzijn
Een maatje is een vrijwilliger die een ander tijdelijk een steuntje in de rug geeft. Het zijn vaak de 
kleine dingen die het doen. Zoals bij iemand op bezoek gaan of praktische ondersteuning bieden zoals
bijvoorbeeld boodschappen doen. Yvonne is al bijna drie jaar sociaal maatje bij Partners in Welzijn 
en deelt graag haar ervaring.
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Wanneer u als instelling, vereniging of stichting voor een

goed doel geld wilt inzamelen, hebt u een collectevergun-

ning nodig. Bij de verlening van de vergunning let de 

gemeente niet alleen op het doel van de inzameling en de

achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste 

tijdstip en locatie van collecteren. Om spreiding in collectes

te garanderen is er door het Centraal Bureau Fondsenwer-

ving een landelijk schema opgesteld van perioden waarin

landelijke verenigingen collecteren. 

Plaatselijke instellingen of verenigingen kunnen hun collectes

organiseren in de vrije perioden. Een collectevergunning

wordt afgegeven voor één kalenderweek, zijnde maandag

tot en met zaterdag. Het landelijke rooster voor 2022, 

aangepast naar de Beekse situatie, kunt u terugvinden op

www.gemeentebeek.nl/collecte en hiernaast. Op de website

van de gemeente treft u ook de (beleid)uitgangspunten die

de gemeente hanteert bij het uitgeven van collecte-

vergunningen aan.

Collecterooster Centraal Bureau Fondsenwerving 2022 

In Nederland krijgen we vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag.

Dit zorgt voor droogte als het (te) warm is en voor wateroverlast als de

regen met bakken uit de lucht valt. Gemeenten en waterschappen doen er

alles aan om wateroverlast te voorkomen, maar zij kunnen het niet alleen. 

Ook u kunt een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door regenwater niet af te

voeren in het riool maar in uw tuin op te vangen. Met eenvoudige middelen

en een gunstige subsidieregeling maakt u uw tuin Waterklaar en verkleinen

we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. Nieuwsgierig 

geworden? Kijk voor meer informatie over alle oplossingen op de website

van Waterklaar: www.waterklaar.nl. 

Maak uw tuin Waterklaar! 
Check de beschikbare regelingen
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C O L L E C T E R O O S T E R   2022 C B F
VRIJE PERIODE (4 WEKEN) 02 jan t/m 29 jan

Hersenstichting Nederland 30 jan t/m 05 feb

VRIJE PERIODE (4 WEKEN) 06 feb t/m 05 mrt

Jantje Beton 06 mrt t/m 12 mrt 

Amnesty International afdeling Nederland 13 mrt t/m 19 mrt               

Reuma Nederland 20 mrt t/m 26 mrt

VRIJE PERIODE (4 WEKEN) 27 mrt t/m 02 apr

Fonds Gehandicaptensport 03 apr t/m 09 apr

Hartstichting 10 apr t/m 16 apr  

Nationaal Fonds Kinderhulp 17 apr t/m 23 apr 

VRIJE PERIODE (4 WEKEN) 06 feb t/m 05 mrt

Longfonds 15 mei t/m 21 mei

VRIJE PERIODE (4 WEKEN) 22 mei t/m 28 mei

Prins Bernhard Cultuurfonds 29 mei t/m 04 jun

EpilepsieNL 05 jun t/m 11 jun

Rode Kruis 12 jun t/m 18 jun

Maag Lever Darm Stichting 19 jun t/m 25 jun

Nationaal MS Fonds 26 jun t/m 02 jul 

VRIJE PERIODE (9 WEKEN) 03 jul t/m 03 sep

KWF Kankerbestrijding 04 sep t/m 10 sep

Prinses Beatrix Spierfonds 11 sep t/m 17 sep   

Nierstichting 18 sep t/m 24 sep 

HandicapNL 25 sep t/m 01 okt

Dierenbescherming 02 okt t/m 08 okt

Nederlandse Brandwonden Stichting 09 okt  t/m 15 okt    

VRIJE PERIODE (2 WEKEN) 16 okt t/m 29 okt

Diabetes Fonds 30 okt t/m 05 nov    

Alzheimer Nederland 06 nov t/m 12 nov 

Stichting het Gehandicapte Kind 13 nov t/m 19 nov

VRIJE PERIODE (6 WEKEN) 20 nov t/m 31 dec
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Mantelzorgbijeenkomsten 

Vertoning van documentaire ‘WEI‘  

Wanneer : maandag 20 september 2021

Tijdstip : 14.00 - 16.30 uur

Locatie : Buurthuis Limbrichterveld, Eisenhowerstraat 724,

6135 BN Sittard

“WEI” is een documentaire van Ruud Lenssen waarin hij het

dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. De

natuur en zijn dieren geven vader Jac troost en houvast in

een steeds verwarrender bestaan.

Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De

zorgen voor haar man worden groter en ze moet steeds meer

van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en

zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en eenzaam-

heid. WEI is niet alleen een film over dementie en mantelzorg,

maar tevens een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid

van het leven.

Aansluitend aan de vertoning van WEI biedt Partners in 

Welzijn u de mogelijkheid in gesprek te gaan met des-

kundigen op het gebied van dementie en levensvragen.

Aanmelden
In verband met de RIVM richtlijnen is aanmelden verplicht. 

Aanmelden kan tot en met 16 september via: www.steunpunt-

mantelzorg-wm.nl/activiteiten-steunpunt-mantelzorg of via

046-4575700. Vol = vol. 

Mantelzorgers ontmoeten elkaar in
Beek

Wanneer : dinsdag 12 oktober 2021

Tijdstip : 14.00 - 15.30 uur

Locatie : De Stegen 35, 6191 TR Beek

Steunpunt Mantelzorg  organiseert bijeenkomsten voor 

mantelzorgers, om een goed gesprek te hebben of gewoon

even op andere gedachten te komen. Heeft u behoefte om

met andere mantelzorgers te praten over uw ervaringen, 

zorgen en gevoelens of heeft u gewoon een luisterend oor

nodig? Dan bent u van harte welkom.  

Aanmelden
In verband met de RIVM richtlijnen is de groep klein en is 

aanmelden verplicht. Deze bijeenkomst is onder voorbehoud

van de actuele situatie omtrent Corona. Aanmelden kan tot en

met 3 oktober via 046 – 457 57 00 of 06 – 36 56 86 56. 

Of stuur een e-mail naar astrid.vermeulen@piw.nl of 

betsie.horrichs@piw.nl. Vol = vol.

Gemeente Beek zet mantelzorgers in
het zonnetje

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving en daarom

zet de gemeente Beek mantelzorgers elk jaar graag in het

zonnetje. Als blijk van waardering en dank voor hun belange-

loze inzet hebben zij dit jaar 100 euro ontvangen. Dit bedrag

kunnen mantelzorgers naar keuze besteden. 

Inschrijven
Om voor een mantelzorgwaardering in aanmerking te komen,

doet de gemeente aan alle mantelzorgers de oproep om zich

als mantelzorger in te schrijven bij het Steunpunt Mantelzorg

Westelijke Mijnstreek.  

Mantelzorgers die zorgen voor iemand in de gemeente Beek,

kunnen zichzelf inschrijven via www.steunpuntmantelzorg-

wm.nl of kunnen een afspraak maken met Astrid Vermeulen

van het Steunpunt via telefoonnummer 046-4575700. 

Een jonge mantelzorger aan het woord

“Trots dat mantelzorgers worden gewaardeerd”

Brian woont samen met zijn moeder in Beek. Zijn moeder

heeft altijd voor zijn vader gezorgd die inmiddels is overleden.

Ook zorgt zijn moeder voor Brian zelf die door een aangebo-

ren afwijking niet alles kan doen zoals hij dat zou willen. In

mei heeft de moeder van Brian echter zelf een beroerte ge-

kregen. Ze zorgen nu voor elkaar en met de hulp van profes-

sionals en mensen om hun heen lukt dat steeds beter. 

Brian is trots op alle mantelzorgers die zorgen voor een ander.

Hij is blij met de mantelzorgwaardering van de gemeente

Beek. Brian wil het ontvangen bedrag het liefst besteden aan

een gezellig etentje. Maar uiteindelijk is het toch besteed aan

praktische zaken. “We hebben er een nieuw huishoudelijk ap-

paraat van gekocht”. 

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
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Frans Kanarek en zijn familie kwa-

men in 1935 als Joodse vluchtelin-

gen uit Duitsland naar Beek (zie

kader bij dit artikel). Zij waren 

welkom en werden Beekenaren. 

In 1940 haalde Hitler de Duitse

Joden in. Ook in Nederland werden

zij vervolgd. Op 24 augustus 1942

gaf een veldwachter een brief af,

die Frans beval zich de volgende

dag in Maastricht te melden. 

Via Westerbork zou hij worden 

gedeporteerd naar ‘het oosten’.

‘Het oosten’, niemand wist precies

wat dat was en wat daar gebeurde,

maar er circuleerden onheilspel-

lende berichten.

Frans was ongehoorzaam aan

de overheid, die hem vervolgde.

De veiligheid van haar burgers zou

die overheid een zorg wezen; de

Joden moesten weg! Er was moed

nodig om ongehoorzaam te zijn,

want de straffen waren zwaar.

Frans was moedig en gehoor-

zaamde niet: hij ging te rade bij

zijn vrienden.

Frans had vrienden en vriendinnen in Beek. Een hechte

club; ze gingen in het weekend samen een pilsje drinken bij

Kien; met carnaval liepen ze samen in de optocht. Ze maak-

ten plezier. En nu had Frans hen nodig. Zijn wanhoop wekte

de vastberadenheid van zijn vrienden om hem te helpen. Zij

hielpen hem onderduiken. Ook daar was moed voor nodig.

Hulp bij onderduiken was streng verboden; er stonden zware

straffen op. Maar de jongens en de meiden waren moedig: 

zij waren ongehoorzaam en gingen aan de slag. Er was geen

tijd te verliezen.

Tot de vriendenkring van Frans behoorden twee broers

Hennekens. Hun sigarenfabriek stond leeg; door de oorlog

kwam er immers geen tabak uit Indië. Op de zolder van deze

fabriek timmerde de club in één dag tijd een riante vier-kamer-

woning voor Frans. Negen maanden later dook ook Frans’

moeder daar onder. En de vriendengroep voorzag hen meer

dan twee jaar van alles wat zij nodig hadden en van nieuws

uit Beek en de rest van de wereld. Zelfs van werk, voor het 

illegale blad Trouw.

Natuurlijk viel de tijd lang.

Frans was gewend in Beek in

vrijheid te genieten. Nu zwoer

hij dat er geen schaar meer

aan zijn zwarte krullen zou

komen tot hij weer vrij door

Beek kon springen. Dat ge-

beurde op 17 september 1944.

Beek was pas echt bevrijd

toen, op 18 september, de

dood gewaande Frans, met

een grote oranje strik in zijn

lange haren, samen met zijn

vrienden over de Rijksweg

hoste.

De gerenoveerde fabriek

Hennekens is nu veranderd in

een complex mooie woningen.

Op 18 september wordt daar

een plaquette onthuld. Die her-

innert aan mensen uit Beek, die

de moed hadden op het juiste

moment ongehoorzaam te zijn.

Aan het feit, dat mensen soli-

dair waren met hun bedreigde

vriend en zijn moeder, wier vei-

ligheid hun echt een zorg was.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de plaquette in beslo-

ten kring onthuld. 

Ter ere van ongehoorzaamheid, moed en solidariteit

Herinnering aan een onderduik 
Door Herman van Rens van Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek
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Frans Kanarek (1915) en zijn ouders vluchtten in 1935

uit Duitsland naar Nederland. Zij vestigden zich in de

Maastrichterlaan 23 te Beek. Frans, elektricien van 

beroep, dook 25 augustus 1942 onder op de zolder van

de leegstaande sigarenfabriek Hennekens. Zijn vader

overleed twee maanden later plotseling. Zijn moeder

Johanna voegde zich op 9 april 1943 bij Frans, toen

ook zij zou worden gedeporteerd. 

Twee jaar lang werden de beide onderduikers verzorgd

door de vrienden van Frans. Na de bevrijding van Beek

nam Frans vrijwillig dienst bij de geallieerden om te 

helpen Hitler definitief te verslaan. Helaas overleed hij

in maart 1945, nog voor heel Nederland vrij was. 

Frans en zijn beide ouders hebben een graf op de

Joodse begraafplaats van Beek.
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Programma
De geheel verzorgde treinreis start en eindigt op station 

Simpelveld. 

11.00 uur : Ontvangst met koffie en vlaai

11.30-12.50 uur : Treinreis door het Heuvelland

12.50-14.00 uur : Lunch

Wereld Alzheimer Dag 2021
In het kader van Wereld Alzheimer Dag 2021 organiseert de afdeling Zuid-ZuidWest-Limburg van
Alzheimer Nederland op vrijdag 24 september een treinreis door het Heuvelland voor mensen met 
dementie. Ook hun naaste of begeleider zijn welkom evenals vrijwilligers en professionals. 

Op zaterdag 4 september werd het Beekse verenigingsleven in de spotlight gezet

tijdens Be(ek) Alive. Wethouders Thijs van Es en Ralph Diederen bezochten talloze

verenigingen in  Genhout, Spaubeek, Neerbeek en Beek. U kon live meekijken via

het Youtube en Facebook account van NJOY

en kennismaken met het Beekse verenigings-

leven.

Beweeg- en cultuurpas
Tussen 6 september en 3 oktober kunt u 

gratis kennismaken met één of meer Beekse

sport-, beweeg- en cultuurverenigingen. Dit

kan door middel van de beweeg- en cultuur-

pas die u eind augustus in uw 

brievenbus heeft ontvangen. Heeft u de pas

niet ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt?

Dan kunt u een nieuw exemplaar afhalen op

het gemeentehuis in Beek. 

Kijk voor alle deelnemende verenigingen op

www.njoybeek.nl/beweegencultuurpas.

Be(ek) Alive
Verenigingen, stichtingen en buurtplatforms hebben u in de afgelopen anderhalf jaar door de corona-
pandemie gemist. Als deelnemer, als lid, als toeschouwer, als concertbezoeker. 
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Op het station zijn toiletten aan-

wezig, inclusief een invalidentoilet.

Er is hulp bij het in- en uitstappen

en er zijn professionals aanwezig,

die gewend zijn te werken met

mensen met dementie.

Aanmelden 
Aanmelden is mogelijk via het aanmeldformulier

van Alzheimer Nederland:

https://forms.gle/T77ZSShVvDqMi2ws6. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met: 

Evelien Heijna (voorzitter van de afdeling ZZW-

Limburg),  telefoonnummer 06 430 28 643, of met

Henk Derks (bestuurslid ZZW-Limburg),

telefoonnummer 06 274 51 461.

Kijk en 
Doe Mee!
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Het leukste 
rondje
shoppen?

makadobeek.nl

Ronduit
Makado

ruim 80 winkels onder 1 dak  ∞  gratis kinderopvang  ∞  altijd gratis parkeren
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