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Toon Hermans zei: 
“Er is geen aangenamere val dan carnaval” 

Zou het dit jaar dan eindelijk weer gaan gebeuren? 
De start van het leukste Limburgse volksfeest? Ik hoop het van harte.
De Pottentaote hebben een begin gemaakt en diverse data door-
gegeven. Ook Zvc de Kneeschers hebben van zich laten horen. 
Dus, kom op Doorzètters, Kwakkerte en Sjravelaire. Het wordt tijd dat
we weer met z’n allen kunnen zingen: Laef, laef, Limburg laef!

Wat dat zingen betreft:
De oplossingen van het Tussendoortje stromen altijd gestadig binnen.
Het Tussendoortje van september, “nostalgische kinderliedjes”, heeft
echter voor een ware explosie in mijn mailbox gezorgd. Meestal met de
opmerking “en ik heb ze allemaal meegezongen”. Hartstikke leuk om te
lezen hoeveel mensen enthousiast waren. De mooiste mail vond ik die
van Marjo D. Zij heeft met haar groep cliënten van SGL (Stg. Gehan-
dicaptenzorg Limburg) de quiz gedaan en opgelost. Hoe sjiek is dat!

De editie die u nu in handen heeft, is in elk geval weer van een 
aangename dikte. Met trots delen wij u mede dat onze Paul terug is en
zijn “30 jaar geleden” als vanouds weer uit zijn pen laat vloeien. 
En wat dacht u van de terugkomst van de sprookjestocht. Of het 
muzikale jeugdorkestentreffen of het afscheid van de alom geliefde 
pastoor John van Oss. Ook de BOB is een prachtig artikel. In de trant
van ‘follow your dreams en je wordt een gelukkig mens’. 

In elk geval genoeg om een paar uurtjes lekker te lezen en te puzzelen.
Ik zeg, enjoy. 

Wij zien elkaar in november.
Christy
Eindredactie

Van de Redactie

De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum

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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Lucia Comité is een weg ingeslagen om
vernieuwingen door te voeren. Het is
noodzakelijk om deze mooie Beekse
traditie op deze wijze aan te passen aan
de veranderingen welke plaatsvinden in
onze samenleving, maar vooral om recht
te blijven doen aan onze missie: 
Een Lichtje in donkere dagen voor de
inwoners van de Gemeente Beek.
Dit heeft al geleid tot diverse maatrege-
len. Te denken valt aan nieuwe activitei-
ten die we hebben opgestart.
Zoals recent gepubliceerd is in De
Nuutsbaeker, wordt ook de organisatie
van het Lucia Comité aangepast, want
deze moet aansluiten op de nieuwe uit-
dagingen.

Ons team Lichtkoningin en
Hofdames

Jaarlijks wordt er een nieuwe Licht-
koningin gekozen uit een van de kerk-
dorpen van Beek.

Daarnaast zijn er vier
Hofdames die de Licht-
koningin begeleiden en
deze dames zijn ook af-
komstig uit de diverse ker-
nen van Beek. Zij doen dit
voor een periode van twee
jaar.  

Lucia Comité heeft beslo-
ten om met ingang van het
komend jaar een wijziging
door te voeren in de sa-
menstelling van het team
Hofdames.

Wat gaat er 
veranderen?

Het aantal Hofdames gaat
van vier naar twee.
Daarnaast zullen de Hof-
dames één jaar hun rol ver-
vullen. 
Ze treden dus aan samen
met de Lichtkoningin en
beëindigen ook samen hun
taak. Er komen dus, in te-
genstelling tot in het verle-
den, ook ieder jaar nieuwe
Hofdames.
Het doorvoeren van deze best wel ingrij-
pende verandering is volgens ons nood-
zaak, omdat dit beter aansluit bij de mo-
derne leefstijl van onze jeugd. 
Ze hebben een drukke agenda: stude-
ren, stages in kader van opleiding, hob-
by’s en meestal ook al een (bij)baan.

Vaak zien we ook dat ze in die
twee jaar als Hofdame een oplei-
ding afronden en gaan studeren
elders in het land.
Naast het bovenstaande is het
tweede jaar ook een herhaling
van alles wat ze in eerste jaar al
ervaren hebben.

Samengevat krijgen we jaarlijks
een nieuw team van Licht-
koningin en twee Hofdames.
Uiteraard wordt dit team zodanig
samengesteld dat al onze kerk-
dorpen met grote regelmaat
hierin vertegenwoordigd zijn. Dát
blijft onveranderd.

Deze wijziging is doorgesproken
met ons huidige team van
Lichtkoningin en Hofdames en is
heel positief door hen ontvan-
gen. Onderstaand hun reactie:

“Door te kiezen voor 2 Hofdames
voor 1 jaar in plaats van 4 Hof-

dames voor 2 jaar is er meer flexibiliteit
qua leeftijd en is het voor zowel de
Lichtkoningin als Hofdames elk jaar
weer een nieuwe ervaring. Wij als
Hofdames vinden het rouleren een goed
idee. Zo kun je nog meer meiden de
kans bieden om dit mee te maken. Deze
vernieuwing zal wennen zijn voor zowel
het team als de inwoners van de
Gemeente Beek, maar wij weten zeker
dat dit er ook voor gaat zorgen dat er
meer mensen bij elkaar zullen komen.
Zowel jong als oud.”

Kroning 2021

Jaarlijks wordt onze nieuwe
Lichtkoningin en de Hofdames bekend-
gemaakt tijdens onze Kroningsavond.
Voor dit jaar is nog niet duidelijk in welke
vorm dat gaat plaatsvinden, aangezien
we nog steeds rekening moeten houden
met de geldende regels inzake de coro-
napandemie.

Maar wel de datum staat al vast:
Zaterdagavond 
27 november a.s.
Noteer deze dus alvast in jullie agenda!

Blijf gezond.

Lucia Comité Beek

Tijden veranderen… 
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30 jaar geleden

Het is weer een tijdje geleden dat de 
rubriek “30 jaar geleden” in de
Nuutsbaeker is verschenen. Ik hoop dat
de traditie wordt voortgezet.

Deze keer een inhaalpoging van 
september en oktober 1991.

September 1991, 17e jaargang nr. 8

… Op de voorpagina is sprake van een
uitzonderlijk jubileum in Spaubeek.
Zr. Damiani ( Annie Huismans) viert
feest als 40 jaar zuster. Ze is net
terug uit Zaïre (voormalig Belgisch
Congo) waar ze met niets begonnen,
een kinderziekenhuis heeft opge-

bouwd. Ook onderricht, zieken-
verzorging  en zendingswerk 
kwamen allemaal op haar af. Met
veel hulp van Spaubeek en diverse
instellingen heeft ze de hoogst 
nodige nood weten te stelpen. 
Als 70-jarige kan ze even genieten en
vertrekt dan weer naar Albertville 
om huis- en ziekenbezoeken af te
leggen.

… En ja, de start voor de
Treckpoelfeesten van 1992 is 
gegeven. De eerste oriënterende 
vergadering heeft plaatsgevonden.
Verenigingen worden ingelicht over
de aanpak en medewerking aan de
feesten.

… In het clublokaal van handboog-
schutterij L’Union kwamen alle
Beekse handboogschutters bijeen

COMPLETE EN BETROUWBARE MONDZORG inclusief orthodontie
Uitvoering door 4 tandartsen (allen K.U.Leuven), 2 mondhygiënisten
(Hogeschool Nijmegen) en 5 (preventie)assistenten.
Goede communicatie, betrouwbaarheid, met gebruik van 
A-materialen, nieuwe apparatuur en 3D scanner.

COVID-19; wij beschikten reeds over continue actieve ventilatie van alle ruimtes, in de zeer ruime
wachtkamer zit u ver uit elkaar. Het hygiëneniveau in de behandelkamer (inclusief waterkwaliteit) is zeer
hoog in verband met infectiepreventie.

VANWEGE CAPACITEITSUITBREIDING
NEMEN WIJ DE KOMENDE MAANDEN
WEER PATIËNTEN AAN!

Bel ons op 046-4371462 
of stuur een email aan info@mmbeek.nl 
(vermeld daarbij uw telefoonnummer)

Mondzorg Mauritslaan
Prins Mauritslaan 76, Beek

voor de hoogste eer. Voor de laatste
pijl stonden H. Schoffeleers, 
L. Pelsers  en J. Schuman gelijk. 
De laatste had de sterkste zenuwen
en eiste met een 10, de prijs van de
beste schutter van Beek voor zich
op.

… Theo van Winkel geeft uitgebreid 
uitleg over de nieuwe woonwijk in
Beek. Onder de titel “van oude
gracht tot nieuwe singel.”(Kap.
Wijnensingel.) Ook de benaming van
alle straten met het achtervoegsel
“pad” krijgen uitvoerige aandacht en
uitleg.

… In een artikel van Den Hoff
Ingenbroeck tot Geverich, geeft 
J. Aussems een uitvoerig overzicht
van “La maison de Plaisance” tot het
Herenhuis Genbroek.

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

Na ruim 1 jaar afwezigheid is onze Japo weer van de partij.
Wij, zijn collega’s, zeggen dan ook dankbaar: “Welkom terug topper!”
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… Weer een feest en wel 15 jaar 
Huize Franciscus en 10 jaar 
Kelder-Zoldermarkt. 
Twee onvergetelijke dagen waar veel
mensen op af kwamen.

… Nog een jubilaris. Peuterspeelzaal
“Ubbeltje” is 20 jaar jong. 

… Een uitgebreide reunie van 
Auschwitz of Birkenaupeuters,
ouders, verzorgers en familie 
staan op het programma.

… Paul Janssen is op 1 sept.
toegetreden tot het gilde van 
redacteuren van de Nuutsbaeker.
Buiten redactionele werkzaamheden
zal hij wetenswaardigheden en
nieuwtjes uit Genhout verzamelen.  

Oktober 1991, 17e jaargang nr. 9

… In een uitgebreid artikel wordt aan-
dacht gevraagd  voor de werkgroep
“Westerbork 102.000”.

… Uit Beek werden in ’42-’43, 
17 personen naar Westerbork 
gedeporteerd, waaronder de 
zigeunerfamilies van der Horst,
Benedik en Wolff. Hun uiteindelijke
bestemming werd Auschwitz of
Birkenau. 
De werkgroep wil meewerken aan
het aanleggen van een ereveld in
Westerbork. Tevens wil de groep 
nadere informatie over de gedepor-
teerde Beekenaren.

… De lustrumwandeltocht van de 
Kon. Harmonie St. Caecilia is op
zondag 27 okt. Een prachtige route
met feestelijke muziek versiert deze
ontspannende dag.

… In Spaubeek nog een 40 jarig 
jubileum van een missionaris en wel

pater Leo Heijnen van de orde van
de ongeschoeide Carmelieten. 
Hij werd danig in de bloemetjes
gezet en ontving een koninklijke 
onderscheiding voor zijn inzet in de
missie.

… Frans Ramaekers neemt de 
metselaar en zijn gereedschap mee
in de dialectspraak.

… En in het Carmelklooster is een 
reizende tentoonstelling van 
moderne kunstwerken gebaseerd op
de gedichten van Juan de la Cruz.

… Wilt u vogeltjes bekijken? Dat kan.
Begin november houden de 
verenigingen Vogelvreugd uit
Spaubeek, Topvogels 80 uit Genhout
en Vogelvrienden uit Beek een 
gezamenlijke tentoonstelling. 
Een kleurrijk schouwspel.

… Met de onmisbare steun van de
Beekse ondernemers en verenigin-
gen is het de handbalvereniging

Delmach-Caesar gelukt  om een
uniek kwartetspel  te presenteren. 
De kaarten bevatten afbeeldingen
van historische panden, kerken, 
verenigingen en andere thema’s die
vooral de Beekenaar zullen 
interesseren.

… De Beeker Liedertafel gaat naar 
het Nederlands Koorfestival in 
“De Doelen” in Rotterdam.

… Er komt een educatieve toneelavond
georganiseerd door Gemeente en
Treckpoelfeesten. 
Het doel is, door met genoeglijk en
leerzaam toneel, de toeschouwers
enthousiast te maken voor de 
komende feesten. 
Presentatie door regisseur Sjeng
Verheijden en de plaatselijke 
toneelverenigingen.

We laten het hierbij.
Japo

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
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ap
te

n Organisatie N
ed

erland
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John van Oss (84 jaar) stopt als pastoor
van de parochie Sint Hubertus Genhout
en de parochie Sint Remigius Schim-
mert en gaat met welverdiend emiraat. 

Hij is 38 jaar (1983-2021) pastoor van
Genhout geweest en 26 jaar pastoor van
Schimmert. 
In de parochie Sint Hubertus Genhout
neemt hij op zondag 10 oktober af-
scheid als pastoor. 

Het wordt een bescheiden afscheid met
een eredienst in de Sint Hubertuskerk
om 11.00 uur en een receptie eveneens
in de Sint Hubertuskerk van 14.30 tot
16.30 uur.

John van Oss is na het kleine seminarie
(Schimmert) in 1955 als novice (nieuwe-
ling) toegetreden tot de kloosterorde van
de Montfortanen. 
Vervolgens heeft hij in Nijmegen filosofie

en kunstgeschiedenis gestudeerd en
daarna theologie in Tilburg. In septem-
ber 1963 heeft hij de kloostergeloften als
Montfortaan afgelegd. In maart 1967 is
hij door bisschop Bluijsen (bisdom Den
Bosch) in Oirschot tot priester gewijd. 
In de periode 1968-1983 is hij  gods-
dienstleraar in Meerssen en Schimmert
geweest en in de periode 1973-1983 is
hij tevens  kapelaan in Schimmert ge-
weest. 
In 1983 is hij door bisschop Gijsen van
het bisdom Roermond benoemd tot
pastoor van de parochie Sint Hubertus
Genhout. 

Met deze benoeming ging voor John
van Oss een (jongens)droom in vervul-
ling: pastoor worden in zo’n mooie
kunstvolle kerk als de Sint Hubertus-
kerk. 

Pastoor John van Oss s.m.m. gaat met p

Beste Beekenaren,

Uit diverse contacten hebben 

wij vernomen dat er v.w.b. groen-

onderhoud en verkeersveiligheid 

verbeteringen mogelijk zijn.

Kort samengevat gaat het over het 

volgende:

1. Bijhouden van het groen kan iets 

beter,

2. Tegels in trottoirs liggen hobbelig en 

daarover kun je behoorlijk struikelen,

3. Overhangend groen dat uitzicht belemmert

bij kruisingen.

Laat ons weten waar U vindt dat er verbeteringen

mogelijk zijn.

Nog kort iets over MAA 

(zie Nuutsbaeker september 2021):

De provincie is voornemens ook de variant van mogelijke sluiting van

MAA in het onderzoek te betrekken. De VVD fractie Beek vindt dat een

juiste benadering in de zoektocht naar het evenwicht tussen People,

Planet en (het alles betalende) Profit. 

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
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De liefde voor (religieuze) kunst loopt als
een rode draad door zijn leven. Hij is de
drijvende kracht geweest achter het uit-
dragen van de Sint Hubertuskerk als
kunstkerk. 
Onder zijn bezielende leiding werd de
vereniging Vrienden van de Sint Huber-
tuskerk opgericht en kwam later het Sint
Hubertus Kunstcentrum tot stand. 
In 1994 is hij tevens tot pastoor van de
parochie Sint Remigius Schimmert
benoemd. 
Tijdens zijn meer dan 50 jaar priester-
schap heeft hij meerdere pelgrimstoch-
ten (Montforttochten) onder andere naar

Rome, Assisi, Lourdes en Israël georga-
niseerd en begeleid.

Niet alleen wij, het kerkbestuur en de
vrijwilligers van de Sint Hubertus paro-
chie, maar alle mensen van Genhout,

zien onze pastoor niet graag vertrekken.
John van Oss is van grote betekenis
geweest voor onze parochie en alom
geliefd onder de inwoners van Genhout
en zelfs daarbuiten. 
Hijzelf neemt met pijn in het hart af-
scheid als pastoor van Genhout. Het
liefst zou hij nog jaren willen doorgaan.
Het is hem van harte gegund om nog
een aantal jaren te mogen genieten van
het leven, van zijn kunst en zijn kerst-
stallen, zonder zich zorgen te hoeven
maken over het wel en wee van de
parochie. De pastorale zorg draagt hij
over aan de kapelaans Stefan Musanai
en Charles Leta. 
John van Oss als pastoor heeft zich al-
tijd onder de parochianen begeven. Hij
heeft altijd een warme belangstelling
gehad voor het dorpsleven en het ver-
enigingsleven in Genhout. 

Met hart en ziel heeft hij zich ingezet
voor het gevoel van saamhorigheid bin-
nen de geloofsgemeenschap en de
dorpsgemeenschap van Genhout.
Pastoor John van Oss laat een grote
voetafdruk achter in Genhout. 

Iedereen die persoonlijk afscheid wil
nemen van pastoor John van Oss is
van harte uitgenodigd om zondag
10 oktober naar de receptie te komen
tussen 14.30 en 16.30 uur in de 
Sint Hubertuskerk in Genhout. 
Mochten er nog beperkingen in het
kader van COVID-19 van kracht zijn, dan
wordt u vriendelijk verzocht de aan-
wijzingen in deze te respecteren en op
te volgen.

Kerkbestuur 
Sint Hubertus parochie Genhout.

t pensioen

‘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.

Foto gemaakt door Ben Wouters

Foto gemaakt door John Limpens
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Op een doodnormale dag in 1951 zat Nic Lemmens, als
15 jarige jongen, te genieten van zijn eerste pilsje bij 
café de Benelux. (Ja, toen mocht dat nog.) 
En zoals het een echte Baekenaar betaamt, is Nic daar 
70 jaar later nog altijd vaste klant.

In die 70 jaar heeft hij bij de Benelux van alles 
meegemaakt:
- Hij werd lid van de Raad van 11 van de Baeker

Pottentaote; 
- “De mei” werd er opgezet met het aannemersbedrijf

Lemmens;
- Elke donderdagavond aanwezig als lid van de 

biljartclub;
- Maar ook elke zondagmorgen om te frühshoppe. 

Men kan met 100% zekerheid zeggen dat Nic Lemmens
bij ’t meubilair hoort.
Zijn eerste pilsje was bij Pièrreke van Gorissen en na 
7 andere kasteleins, wordt zijn pilsje nu getapt door Truus.
Het is dan ook geen verrassing dat zijn 85ste verjaardag
werd gevierd bij… juist ja, de Benelux.

Namens zijn vrouw Netty, zijn kinderen Margo en Roy, zijn
kleinkinderen Laura en Tessa en de voltallige Nuutsbaeker
familie wensen wij Nic nog vele jaren en hopen dat hij nog
heel veel pilsjes mag drinken bij de Benelux.

Proost Nic!

Op een mooie dag in 1951…

35,00
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Op donderdag 21 oktober 2021 om 19.00 uur organiseert ZijActief,
IVN Spau-Beek en de Gemeente Beek het project Waterklaar in het
MFC ’t Roadhoes  te Spaubeek.

Waterklaar is een initiatief van Waterschap Limburg en de Limburgse gemeentes
om inwoners en bedrijven bewust te maken van het belang van regenwater voor
onze omgeving.

Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met stortbuien, lange
periodes van droogte en hittestress.
Wat zijn de gevolgen en wat kunnen we zelf doen? De overheid kan het niet alleen,
uw hulp is hard nodig want elke druppel telt.

Dennis Knelissen van Waterklaar vertelt u alles over de inhoud van het project en
presenteert duidelijke voorbeelden van eenvoudige aanpassingen aan uw tuin
welke al direct een verschil maken.
Ook de Gemeente Beek doet een "duit in het zakje" door subsidie ter beschikking
te stellen voor de maatregelen die u thuis treft.

Kunt u niet wachten? 

Kijk dan alvast op www.waterklaar.nl

Presentatie project Waterklaar

OUDER WORDEN 
DOE JE SAMEN!
Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. 
In het verpleeghuis, verzorgingshuis of de thuiszorg in de zorgwoningen 
naast onze verpleeghuislocaties.
Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg 
en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kunt; alleen of samen 
met uw naasten.

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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Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen
organiseert, op zondag 31 oktober, het wandelcomité van de
Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek voor de 34e keer,
haar alom bekende “Herfstwandeltocht”. 
Startplaats is, als vanouds, het Scoutinggebouw “Ooshaka”
aan de Molenberg te Beek. Volgens traditie is deze tocht al-
tijd op de laatste zondag van oktober.

De weg naar het startlokaal wordt duidelijk aangegeven met
borden “wandeltocht”.
Wandelaars kunnen kiezen uit de volgende afstanden: 
6 – 12 – 18 en 25 km.

‘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.

34e Herfstwandel t
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De routes, welke over goed begaanbare veldwegen, holle
wegen en bospaden gaan, zijn met pijlen duidelijk gemar-
keerd. 
De route voert de wandelaars door de schitterende omgeving
van Beek, Genhout, Spaubeek en Nuth en laat de wandelaars
genieten van de prachtige natuur in herfstkleuren.
Tijdens de wandeling komt men ook langs beschermde na-
tuurmonumenten en kan men genieten van de schitterende
vergezichten in ons mooie Limburgse landschap. 

Naast onze gezellige start en finishplaats “Ooshaka” is er
langs de wandelroute ook te midden van de prachtige natuur
een controlepost c.q. rustplaats ingericht. 

Deze is voorzien van toiletgelegenheid en u kunt er tegen sym-
pathieke prijzen de inwendige mens versterken.

Men kan starten op de 18 en 25 km. tussen 7.30 uur en 
12.00 uur en op de 6 en 12 km. tussen 7.30 uur en 14.00 uur. 
De finish sluit om 17.30 uur.

De wandeltocht gaat onder alle weersomstandigheden door.
I.V.V. stempel voor alle afstanden is beschikbaar. 
Iedereen kan aan deze prachtige wandeltocht deelnemen.

Graag tot zondag 31 oktober 
en alvast veel wandelplezier toegewenst.

Het Wandelcomité.

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

l tocht op zondag 31 oktober 2021
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Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt 
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.

U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.

IVN Spau-BeekZondag 10 oktober 
Paddenstoelen excursie

Paddenstoelen worden wel de bloemen van de herfst
genoemd. Hoewel ze het hele jaar voorkomen zijn ze in
het najaar het talrijkst. Slechts weinigen weten dat er
bijna 3x zoveel paddenstoelen als wilde planten voor-
komen in ons land. Omdat veel soorten sterk op elkaar
lijken is het vaak moeilijk om ze op naam te brengen. 
Henk Henczyk van de Paddenstoelen Studiegroep
Limburg (PSL) leidt deze excursie door het
Stammenderbos.
Soorten die we haast zeker zullen tegenkomen zijn 
o.a. de Parelamaniet, het Roestbruin kogelzwammetje,
het Eikenblad- zwammetje, de Porseleinzwam en het
Waaiertje.

Ook als het regent gaat de excursie door. 

Paddenstoelen houden van regen en bij vochtig weer
zijn ze op hun mooist.

Als coronamaatregelen nog gelden, van te voren aanmelden via info@ivnspaubeek.nl i.v.m. met beperkt aantal toe te
laten deelnemers.

Toegang is gratis.

Aanvang 10.00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’, in de kelder van het AZC Sweikhuizen
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis) Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
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5 jaar na de laatste succesvol verlopen editie opent de
Sprookjestocht haar magische poort weer voor een nieuwe
editie van de Sprookjestocht. 
17 juli 2022 zal Beek weer in sprookjesachtige sferen verke-
ren en zullen op meer dan 11 verschillende locaties weer fan-
tastische decors staan waar, door ruim 140 vrijwilligers, beto-
verende sprookjes gepresenteerd zullen worden aan de
bezoekers.  De voorgaande edities waren een groot succes, 3
x uitverkocht voor ruim 3000 bezoekers.

In 2022 zal Stichting Sprookjestocht (onderdeel van z.v.c. de
Kneeschers) de stoute schoenen van de reus weer aantrekken
en wordt voor de 4e keer de Sprookjestocht georganiseerd.
Een kindvriendelijke wandeling voor het gehele gezin, waarbij
op verschillende sfeervolle locaties een sprookje wordt uitge-
beeld. Acteurs in fantastische kostuums, in prachtige decors
met magische muziek dragen hier zorg voor. Ieder sprookje is
een ware belevenis voor jong en oud!

Assepoester, Sneeuwwitje, Peter Pan, Elsa, Hans & Grietje en
nog veel andere sprookjesachtige figuren zullen hun verhaal
aan jullie tonen op zondag 17 juli in Beek.

Nieuwsgierig? Hou alle sprookjesachtige ontwikkelingen
in de gaten via onze Facebook, Instagram pagina (Sprookjes-
tocht Beek) en via onze website: www.sprookjestochtbeek.nl

Terugkijkend op de vorige edities zijn wij ervan overtuigd
dat dit weer een magische dag zal worden voor iedereen:
bezoekers, acteurs, vrijwilligers, kinderen, pappa’s, mam-
ma’s... jong en oud.

Meer info:
Stichting Sprookjestocht
E-mail: info@sprookjestochtbeek.nl
Tel: Jorg Lacroix, voorzitter: 06 - 14 43 38 48
Ralph Huntjens, PR: 06 - 42 10 40 54

SPROOKJESTOCHT BEEK 2022

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.
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BOB: Bijzondere Ontmoetingen Beek

Eh nee mevrouw, het is niet René
Wals, maar Renewals… in ‘t Engels!
Niet dat social media mijn ding is, maar
af en toe ontdek je per toeval iets dat
meteen je aandacht trekt. Zo zag ik op
Facebook een foto van een potlood en
een bloempot.  Je zou zeggen in eerste
instantie niets bijzonders, maar de tekst
die erbij stond was heel apart: “Het klinkt
gek, een potlood dat bloeit, maar met
die potloden kun je je potloodstompje
dus planten! Renewals By Lin in Beek”. 
Renewals By Lin in Beek? Daar wilde ik
het fijne van weten. Het was niet moei-
lijk om Lin te vinden en een afspraak
was zo gemaakt. Ik leerde Lin en haar
onmetelijke creatieve passie kennen
en op mijn vragen kreeg ik een eer-
lijk en spontaan antwoord.
Bovendien begreep ik al zeer snel
dat Lin een van die zeldzame
mensen is die, “doen wat je 
gelukkig maakt” ook werkelijk in
praktijk brengt. 

Wanneer ontdekte je dat je graag
dingen maakte?
Lin: “Als peuter knutselde ik er al op los.
Dit werd met de paplepel ingegoten,
want ik kom uit een super creatief
gezin. Pap is namelijk een geweldige
timmerman en kan werkelijk alles van
hout maken en mam maakt altijd de
prachtigste creaties van de meest
gekke materialen. We hadden dus heel
veel knutselmomentjes en al ouder 
wordend werd ik het meest enthousiast

het balletje rollen. Vrienden, familie en
collega’s wilden wel een Renewals of
hadden een erfstuk staan en wisten niet
zo goed wat ze er mee moesten. Ik
kreeg diverse opdrachten binnen en
vond het heerlijk dat ik, ondanks mijn
toenmalige fulltime baan, toch mijn 
creativiteit kwijt kon. 
Het afstruinen van kringlopen tot het
bedenken van kleurencombinaties,
verf mengen etc., ik bracht uren
door in de garage. Tegelijkertijd
begon ik na te denken over hoe
het verder moest. Wat nou als ik
een eigen bedrijf zou kunnen
starten? 

Ook ondernemerschap zit in de
familie en die droom begon

steeds sterker te worden.”

Hoe bracht je de moed op om een
goed betaalde fulltime baan op te
zeggen? 
Lin: “Eind 2019 deed zich de kans voor
om mijn baan te verlaten. Een lastige
beslissing want van fulltime werken
naar niks is nogal een stap. Ik moest
heel erg wennen aan de vrije tijd en
vond het best wel confronterend, maar
nu (bijna 2 jaar later) zie ik het als een
fantastische stap die ik veel eerder had
moeten nemen. Dankzij mijn lieve vriend
Ivo, mijn familie en vrienden heb ik dit
durven en kunnen doen en daarvoor
ben ik hen zeer dankbaar.”

En plotseling verander je van 
opknappen van meubels naar het
maken van kleine items. 
Hoe kwam dat zo ineens?
Lin: “Opeens had ik dus veel vrije tijd en
ondanks dat meubels opknappen heel
creatief is, miste ik iets. Ondertussen
zocht ik naar een parttime baan en ver-
legde ik de focus van meubels naar ca-
deautjes maken. Dat vond ik altijd al
super leuk, dus waarom ging ik daar
niet meer mee doen? Ik bombardeerde
vriendinnen met diverse cadeautjes en
ideeën en ontdekte wat wel en niet liep.
Langzaamaan ontstond er eigenlijk een
Renewals 2.0. 
De meubels waren naar de achtergrond
verdwenen en ik merkte dat er steeds

Renewals By Lin in Beek
als ik originele en grappige cadeautjes
kon inpakken in combinatie met een
persoonlijk gedicht. Dit maakte ik dan
voor familie en vrienden. Sinterklaas
(surprises) werd hierdoor mijn favo feest
van het jaar.”

Ik besefte dat dit een gezellig, maar 
uitgebreid interview zou worden en ik
werd net zo enthousiast als Lin, want
ook ik ben een echte knutselaar.
Bovendien zijn leuke tips nooit weg. 

Hoe kom je aan de naam 
Renewals By Lin?
Lin: “Het betekent letterlijk 
“vernieuwingen door Lin”.  
Ik zocht creativiteit in iets wat ik nog
nooit had gedaan: het opknappen van
oude meubels. Het leek me namelijk
geweldig om een eigen buikkast te 
hebben in mijn favoriete kleuren, dus
kocht ik enthousiast materialen en ging

aan de slag. 
Omdat we in een 
digitaal tijdperk leven,
leek het me leuk om
inspiratie met anderen
te delen en startte ik
een instagram pagina.
Ook leerde ik andere
restylers kennen en
kwam zo in een 
nieuwe community 
terecht. 
Bij mijn pagina hoorde
een naam en aange-
zien ik het dus leuk
vind om mijn eigen
creativiteit los te laten
op bestaande dingen
bedacht ik de naam
Renewals By Lin. 
Na het lanceren van
mijn eigen pagina ging

14
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meer vraag was naar kraamcadeaus en
seizoen items. Gepersonaliseerde 
producten waar een naam en datum op
staat of waarbij het geboortekaartje
wordt meegenomen doen het goed. Dit
zijn unieke items die niet kant en klaar
uit de winkel komen. 
Ook cadeautjes voor juf en meester 
tijdens het einde van het schooljaar of
sint en kerst producten zijn in trek. Het
is echt een kwestie van proberen en ik
vind het belangrijk dat ik 100% achter
een product sta. Elke bestelling wordt
met evenveel liefde en aandacht ver-
zorgd. Ik vind het vooral heel belangrijk
dat iemand die een cadeautje ontvangt
niet alleen een leuk cadeau krijgt, maar
ook iets krijgt waarbij aandacht is 
besteed aan het totaalplaatje. 
Een ingepakt cadeautje, versiert met
sticker en lint maakt het helemaal af. 
Oh en vergeet de confetti niet. 
Daar ben ik dol op en die stop ik dan
ook in elke bestelling (wees gewaar-
schuwd haha!)” 

Uiteindelijk kwam je droom uit: 
een KVK nummer. Dat moet toch
een heerlijk gevoel zijn.
Lin: “Na ruim een jaar als hobbyist bezig
te zijn geweest, heb ik me officieel
ingeschreven bij de KVK. 
Per 2020 is Renewals By Lin dus
een officieel bedrijf. 
Ik was enorm zenuwachtig,
want nu werd ik “echt een 
ondernemer” dacht ik. 
Eigenlijk veranderde er
maar weinig, behalve dat
ik een gestructureerde
boekhouding moest
gaan bijhouden en 
makkelijker bij 
groothandels terecht
kon. 

Daarnaast vond ik ook
een nieuwe parttime
baan en alle puzzel-
stukken vielen op hun
plek.”

Je hebt nu geen 
fulltime baan meer.
Bevalt dat?

Lin: “Ja, dat had ik veel
eerder moeten doen. Ik
vind het heerlijk om
onder de mensen te zijn
en collega’s te hebben en
ik geniet van de dagen
waarop ik voor mezelf bezig
ben. Ik werk nu ongeveer 
6 dagen per week, maar plan mijn
eigen uren heel flexibel in. Bij een 
40-urige werkweek is dat heel lastig.
Ook al draai ik nu misschien wel meer
uren, want het blijft natuurlijk hard 
werken, de flexibiliteit en vrijheid voelt
heel goed. Dit jaar lanceerde ik mijn
webshop, dat maakt dingen zoveel
makkelijker en tegelijkertijd weer een
droom die ik heb mogen realiseren. 
Bij ondernemen komt heel veel kijken,

hoe groot of klein je bedrijf ook is. 
In het begin had ik totaal geen idee
wat ik kon verwachten en heb ik

alles zelf moeten ontdekken.
Tegelijkertijd is dit hele leerpro-

ces superleuk en ben ik nog
lang niet uitgeleerd. Van het
maken van een logo, het bij-
houden van social media waar
diverse algoritme regels aan
verbonden zitten, een web-
shop bouwen en onderhou-
den tot boekhouden, bezig
zijn met marketing, het plan-
nen van nieuwe productlance-
ringen, productfoto’s maken,
een merknaam creëren, het is

niet iets wat je
eventjes snel doet.
Ik ben altijd super
blij als iemand mijn
berichten op social
media deelt. 
Dit is vaak maar heel
weinig werk, maar
voor mij betekent dit
zo veel. 

Het delen en uiteraard
mond-tot-mondreclame zijn

gewoon erg belangrijk.”

Uiteraard heb je een 
toekomstdroom? 

Lin: “Ja, absoluut.  Een ruimte met een
grote etalage waar je terecht kunt voor
cadeautjes op maat, maar ook creatieve
knutselpartijtjes. 
Hoe ik dit precies vorm ga geven weet
ik nog niet, maar ik heb er alle vertrou-
wen in dat het ooit werkelijkheid wordt.” 

Na het interview wist ik dat ik vanaf dat
moment nooit meer hoefde na te den-
ken over een uniek cadeautje. 
Ik had mijn “supplier” gevonden:
Renewals By Lin. 

Voordat ik het vergeet, Lin was heel
trots op haar webshop, die zeer recent
de lucht is ingegaan: 
www.renewalsbylin.nl 

Neem eens een kijkje, het is de moeite
waard. 

Lara Frissen 
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De maand september stond in het teken
van het 25-jarig bestaan van buurtbe-
middeling. 
Volgens een inschatting van het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (het CCV) werden in die tijd
ruim 180.000 conflicten tussen buren
gemeld bij de buurtbemiddelingsorgani-
saties. 
Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van
de 10 situaties buren te helpen naar een
oplossing voor hun probleem. 

“We weten dat burenruzies veel invloed
hebben op de leefbaarheid in wijken. Als
je een conflict hebt met je buren, dan zit
je thuis niet lekker meer op de bank.
Soms verziekt een burenruzie zelfs je
dagelijks leven of beïnvloedt het je werk.
3.500 getrainde bemiddelaars in heel
Nederland zorgen dat buren samen een
oplossing vinden voor hun conflict. 
Deze gratis dienstverlening in gemeen-
ten zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbe-
woners weer on speaking terms ko-
men,” vertelt Mathilde Reijnders van
buurtbemiddeling in de Westelijke Mijn-
streek, sinds 2019 actief in de gemeen-
te(n)Beek, Sittard-Geleen en Stein.

Al 25 jaar succesvol

In 1996 startten de gemeenten
Rotterdam en Zwolle als eerste met
buurtbemiddeling om wijkproblemen
aan te pakken. 
Mathilde Reijnders: “Buurtbemiddeling
ontwikkelde zich in de daarop volgende
25 jaar tot een succesvol middel om in-
woners weer prettig te laten wonen. 
Op basis van  benchmarkgegevens
schatten we dat er in die periode meer
dan 180.000 meldingen werden gedaan

van burenoverlast. 
Buurtbemiddeling breidde zich afgelo-
pen jaren als een olievlek uit over
Nederland. Intussen bieden meer dan
300 gemeenten hun inwoners buurtbe-
middeling aan.” 

Buurtbemiddeling is onmisbaar 

Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit
onderzoek en landelijke kengetallen. 

Buurtbemiddeling: 
- vermindert de ervaren woonoverlast; 
- verkleint de kans op escalatie tot

strafbare feiten; 
- vergroot het gevoel van veiligheid en

leefbaarheid; 
- heeft een positief effect op de ge-

zondheid van mensen, omdat stress
dat een conflict oproept, bij het vinden
van een oplossing vermindert.

Reijnders licht toe: “Veel Nederlanders
ervaren dagelijks burenoverlast. 
Het advies is om zodra je je ergert, het
gesprek aan te gaan met de buren. Lukt
dat niet, schakel dan op tijd hulp in van
buurtbemiddeling.”

Buurtbemiddeling verbetert 
leefbaarheid

Buurtbemiddeling vervult ook een be-
langrijke rol in wijken en buurten. Het
heeft een positief effect op de leefbaar-
heid in een gemeente. 
Het vergroot het veiligheidsgevoel van
inwoners en verbetert de sociale sa-
menhang en gemeenschapszin in buur-
ten. “En ook heel belangrijk,” vult
Reijnders verder aan, “bewoners voelen
zich na een bemiddeling zelfredzamer.

Ze weten wat ze in een volgende situatie
kunnen doen en hebben meer vertrou-
wen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken

Bij de meeste burenruzies gaat het om
bewoners die om wat voor reden dan
ook niet meer met elkaar in gesprek zijn.
De laatste jaren komt er meer sociale
problematiek in de samenleving voor en
dat zien de buurtbemiddelingsorganisa-
ties terug in de aard van de conflicten.
Reijnders  legt uit: “Gemiddeld is een
vijfde van de zaken tegenwoordig com-
plex te noemen. Dan spelen bijvoor-
beeld psychische problemen, een op-
stapeling van problemen of taal-
problemen een rol. 
Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest
gemelde klacht, gevolgd door pesten/
lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals
overhangende takken, de schutting,
stankoverlast van de barbecue of
dieren.”  

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar
burenruzies succesvol op

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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De missie van Solar Concept is helder volgens Twan. 

Lekker bezig Beek!

‘De knop om!’ met een +

BEEK - Geïnspireerd door duurzaamheid begon 
Twan Geurts van Kessel tien jaar geleden een klein 

innoveren en verbreden van de horizon opent voor 

dan verder!

www.solarconcept.nl/lekkerbezigbeek

Solar Concept lanceert zonnecollectief in Beek

advertorial 

oktober 2021 NB - no. 9:Layout 1  23-09-2021  09:11  Page 17



Van september tot en met novem-
ber organiseren “IVN en partner-
organisaties” het Bomenfestival
Limburg. 
Een veertigtal gevarieerde activi-
teiten voor jong en oud over en
rondom bomen. In de Westelijke
Mijnstreek kan men ook met an-
dere ogen naar bomen kijken tij-
dens bijvoorbeeld kinderactivitei-
ten en excursies en zelf de
handen uit de mouwen steken tijdens een werkdag. 

Beleef bomen

Zo vanzelfsprekend als bomen voor ons lijken,
er is een wereld te ontdekken. Deelnemers
leren met andere ogen te kijken naar het leven
rondom de boom, de vele functies en hoe
bomen vaak vele verhalen met zich meedra-
gen. Niet alleen interessant, maar ook leuk om
eens te ervaren. Publiek ontdekt ook wat men
zelf kan doen om een bijdrage te leveren aan
de biodiversiteit in de eigen omgeving. 

Op www.ivn.nl/bomenfestival is het gehele programma te
vinden. Voor een aantal activiteiten is aanmelden verplicht.  

Programma Westelijke Mijnstreek

In de Westelijke Mijnstreek kan men op deelnemen op:
- Oktober: ± 2uur natuur challenge in je eigen omgeving
- 7 oktober: Bijzondere bomen vertellen hun geheimen in

Elsloo
- 31 oktober: Bomenspeurtocht voor kinderen in Born
- 6 november: Wilgen knotten met en voor de jeugd in Born
- 9 november: Boswerkdag in Munstergeleen

Het IVN Bomenfestival wordt georganiseerd door IVN
Natuureducatie en andere natuurorganisaties en mede moge-
lijk gemaakt door Provincie Limburg, Prins Bernhard
Cultuurfonds Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds. 

Bomenfestival in de Westelijke Mijnstreek
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’s Lands eer

‘Heb je een fijne vakantie gehad?’ Deze
vraag is mij de afgelopen weken wel
vaker gesteld. Het staat welhaast syno-
niem voor de vraag of het een goede
zomer is geweest, tenminste als je in een
land bent geweest dat nou niet bepaald
zonzeker is. 

Met corona in het achterhoofd hadden
we al vroeg gekozen voor een vakantie
in eigen land. Verleden jaar hebben we
enkele buitenlandse reizen moeten annu-
leren, dus zekerheid voor alles. We zijn
gaan varen over Neerlands waterwegen
van Noord- en Zuid Holland en de provin-
cie Utrecht: de Amstel, de Drecht, de
Vecht en de Hollandse IJssel. Een beetje
á la “Denkend aan Holland”  waarin
André van Duin schittert in de rol van 
kapitein. En het weer: het was typisch
Hollands. Van zware, zwarte luchten en
een flauw zonnetje, tot stevige buien en
warme dagen. Geluk was dat Buienradar
aangaf dat het thuis, maar ook elders in
Europa, niet veel beter was.  
Om de eerste vraag dan snel te beant-

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

woorden: ‘Het ging wel’. 
Thuis gaat het dan alweer vlug in de 
traditionele modus op weg naar een jaar
van arbeid en hopen op betere tijden. 
Als onderwijspersoneel hebben we de blik
alweer gericht op de herfstvakantie, met
een daarbij horende stralende nazomer.
Maar soms vraag ik me wel eens af waar-
om we zo graag weg willen in de vakantie?
De vraag stellen is de vraag beantwoorden:
uit de sleur wegkomen, even weg van het
alledaagse, andere mensen ontmoeten, 
andere culturen ontdekken, anders eten.
Maar laten mensen van elders nou precies
hetzelfde denken. Waar wij uit (Spau)Beek
vertrekken, zullen anderen juist naar onze
contreien komen om te genieten van onze
vlaaien, ons zuurvlees, onze heuvels, onze
wandelpaden, onze musea, ons taaltje en
onze Bourgondische leefstijl (met uiteraard
een uitstapje over de Duitse of Belgische
grens). 

Een profeet in eigen land wordt zelden 
geëerd luidt het spreekwoord. Zelf ben ik
ook niet zoveel in eigen omgeving op be-
zoek geweest, maar wat is er in onze ge-
meente toch veel te doen in vakantietijd.
Kijk ik enkele Facebook-sites over Beek na,
dan komen er tal van activiteiten voorbij,
soms georganiseerd door particulieren,
soms door een (sport)organisatie en soms
door de gemeente. NJOY steekt er voor mij
een beetje boven uit. Misschien omdat ik
enkele mensen aldaar persoonlijk ken,
maar ook omdat ik steeds geïnteresseerd
ben en blijf wat Beek voor de jeugd doet.
En dat was verrassend veelzijdig, van hand-
boogschieten tot een heuse poolparty.
Chapeau!

Ook zag ik affiches hangen met oproepen
om te komen naar de diverse garagesales
die onze gemeente rijk is. Me dunk, dat er
wel elk weekend ergens in Beek wat stra-
ten waren die afgesloten werden om spul-
len te verkopen die overbodig zijn (dan wel
bij de coronaopruiming boven tafel zijn 
gekomen en aan de opruimwoede bloot
worden gesteld). Ik vind het wel leuk om
dan even te gaan kijken, wat ‘goud’ te 
zoeken en moet me bedwingen tot kopen.
Zo kocht ik op de garagesale in Spaubeek
een zeer grote vlag voor als het Nederlands
elftal voetbalt (dus hou mijn vlaggenmast
maar weer in de gaten) en een klein beeld-
je van een otter (mijn lievelingsdier).
Normaliter lóóp ik natuurlijk door ons dorp
en ik schrok wel zeer om te bemerken dat
velen met de auto naar een garagesale
kwamen en dan van garage naar garage
reden, alsof ze te beroerd zijn om een 
stukkie te wandelen. Waarvan akte!  
Het mooie van reizen naar den vreemde is
te ervaren hoe fijn het thuis wel niet is. Je
eigen huis, je eigen bank, je eigen sanitaire
voorzieningen (die je niet hoeft te delen),
je eigen tuin, je eigen buren, je eigen 
winkel, je eigen buurt en je eigen plekjes.
Het is allemaal zo éigen! Daar kan geen 
vakantie aan tornen (u weet zelf wel hoe u
na twee weken naar [t]huis gaat verlangen).

Beek, wat ben je mooi, vooral als ik even
ben weggeweest. Ik verheug me reeds op
de herfstvakantie, maar wellicht nog meer
op de week daarna!

Roland Willems
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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

IVN Spau-BeekZaterdag 30 oktober: 
Op zoek naar pikdonkere plekken
Tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ nemen gidsen van het IVN Spau-Beek u mee voor een wandeling door Beek en haar
buitengebied op zoek naar het donker. Samen met u speuren ze naar het nachtleven van dieren en staren naar sterren.
Zijn er nog pikdonkere plekken in Beek? Waar kunnen we  nog genieten van de geuren, de kleuren, de geluiden en
zeker ook de spanning van de echt donkere nacht? Kent u de schoonheid en het nut van de nacht? Het IVN afd.
Spau-Beek nodigt u uit om de antwoorden op deze vragen zelf mee te beleven.

De ‘Nacht van de Nacht’ is een landelijke activiteit (meer info: www.nachtvandenacht.nl/ ) en is op de avond dat de 
zomertijd wijzigt in wintertijd, dit jaar op zaterdag 30 oktober. 

De start van onze activiteit is de oprijlaan naar 
Kasteel Genbroek om 19.30 uur. Einde rond 21.30 uur.

Bijzonderheden: Indien coronamaatregelen nog van 
toepassing zijn is aanmelden gewenst i.v.m. maximaal
aantal deelnemers.

Denk aan stevig schoeisel en eventueel een zaklamp. 

Voor wie? Voor iedereen die wil genieten van duisternis en
stilte en zeker voor kinderen een hele belevenis.

Kasteel Genbroek, Kasteel Genbroekstraat 18
6191 KT Beek Lb 

Info www.ivnspaubeek.nl
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  Wie  kent  Wie

Wie kan ons iets meer vertellen over deze foto.

Reacties kunt u sturen naar de redactie van de Nuutsbaeker.

E-mail naar: nuutsbaeker@gmail.com

Indien er voldoende reacties komen, vermelden we dat in een volgende editie van dit blad.

T 046 - 4372338
info@janssengrafimedia.nl
www.janssengrafimedia.nl

Adverteren in de Nuutsbaeker?
Voor vragen bel 06 - 208 797 75 of mail truus@janssengrafimedia.nl
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Welkom bij 

waar je terecht kunt voor een gezellig potje biljarten!

We zijn toegankelijk voor alle biljartliefhebbers, van amateurs die houden van een
gezellig potje biljart tot ambitieuze wedstijdspelers.

Er is de beschikking over diverse biljarts, waaronder 4 carambolebiljarts van 230 cm,
6 matchtafels en een 7de matchtafel voor Biljart Artistiek.

Men kan vrij biljarten via losse tafelhuur,
maar ook met een maandkaart of via lidmaatschap.

Tussen het biljarten door kun je genieten van een lekker hapje en een verfrissend
drankje. We hebben een kleine kaart met diverse soorten garnituren.

Lokatie: Handelsstraat 34 A - 6135 KL Sittard.

Iedere dag vanaf 10.00 uur geopend.

Kijk voor meer informatie over ons op: www.debiljartacademie.nl

Kennismakings actie:

Tegen inlevering van deze waardebon1 uur GRATIS BILJARTEN
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Nathalie Sleebe is geboren en getogen in Maastricht, maar
sinds augustus 2020 trotse eigenaar van Kapsalon Hair by
Nathalie, gelegen aan de markt 100 in Beek. Samen met haar
vriend die in de zorg werkzaam is, woont ze momenteel nog in
Maastricht, maar verhuizen naar Beek lonkt meer en meer. 

Ze is al haar hele leven kapster. In 2000 kreeg ze de gelegen-
heid, in het centrum van Maastricht, een eigen kapsalon te be-
ginnen. Natuurlijk kon ze deze kans niet laten liggen. Ze nam
de zaak over van haar tante, begon als 4de in de generatie en
dacht daar een mooie toekomst te kunnen opbouwen. Echter
na 1 jaar kreeg ze, geheel onverwachts, de mededeling dat het
pand waarin ze werkte verkocht zou worden. En daar stond ze
dan als jonge vrouw, einde toplocatie in Maastricht.
Uiteindelijk heeft ze nog kunnen afdwingen dat er een ander
pand voor haar gezocht werd. Helaas niet op een toplocatie,
maar ze kon in ieder geval verder met haar werk. Deze kapsa-
lon bevond zich aan het Oranjeplein in Maastricht en hier heeft
ze uiteindelijk 10 jaar gewerkt. Helaas werd in 2010, bij de
aanleg van de A2 tunnel door Maastricht, de zaak niet meer
goed bereikbaar voor haar klanten en besloot ze als ambulan-
te kapster verder te gaan. De planning was om dit 1 jaar aan te
kijken hoe haar dat zou bevallen en dan verder een beslissing
voor de toekomst te nemen. 1 jaar werden uiteindelijk 10 jaar
als ambulante kapster en hoewel het een leuke tijd was,  bleef
het gemis van een eigen kapsalon toch altijd door haar hoofd
spoken. Ze zei dan ook vaak tegen haar vriend dat ze uitein-
delijk graag weer een eigen kapsalon zou willen runnen. Hij
steunde haar voor de volle 100% en beiden waren overtuigd
dat dit zeker nog eens zou gebeuren.

En ineens was daar Beek!

Beek was voor Nathalie geen onbekende plaats. Met haar
vriend, die destijds nog in Elsloo woonde, deed ze regelmatig
boodschappen in Beek of pikten ze gezellig een terrasje.
Nooit echter met de gedachte dat dit uiteindelijk haar plek zou
worden en waar ze het geluk zou vinden. 
De mogelijkheid voor de kapsalon kwam dan ook als donder-
slag bij heldere hemel. “Schuldige” was hun accountant
Meryan Janssen van C&M Groep in Beek. Zij wist van
Nathalie’s wens om ooit nog een eigen kapsalon te runnen en
kwam tijdens een gesprek met de opmerking dat er op de
Markt 100 in Beek een locatie te huur was. 

Nathalie en haar vriend waren dusdanig verrast, maar uiter-
aard ook zeer nieuwsgierig.
Eén blik op het pand was voldoende om meteen contact op te
nemen met de makelaar. 
Nathalie besefte dat dit een unieke kans was om weer een
eigen kapsalon te beginnen en ook nog op een toplocatie. 

Op 18 augustus 2020 opende ze dan ook trots de deuren van
haar nieuwe salon. 
Alles verliep prima en ze wist dat een nieuwe zaak tijd nodig
had om te groeien. Wat ze echter niet wist was dat ze, net in
de kersttijd, te maken kreeg met de gevolgen van Covid-19.
Tijdens de mooiste tijd van het jaar moest ze sluiten en zou uit-
eindelijk 10 weken dicht zijn. De moed zakte haar op dat mo-
ment in de schoenen, maar ze wist ook dat er een nieuwe tijd
zou aanbreken.

En dat gebeurde gelukkig weer op 3 maart 2021. Ze kreeg op
allerlei manieren leuke en lieve berichten van klanten uit Beek
en elders die haar steun en moed gaven voor een mooie door-
start. Samen met haar vriend heeft ze de schouders eronder
gezet en is blij dat ze haar klanten onder het genot van een
lekkere kop koffie of thee, weer van dienst kan zijn.

Haar woorden: 
“Beek heeft mij een prachtige nieuwe kans gegeven en daar
zal ik altijd dankbaar voor zijn!” 

Christy

Je wordt verliefd op Beek en wat doe je dan?
Je opent je eigen zaak!

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
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In 2017 ging de redactie op de koffie bij schrijver Ruud
Offermans. 
In het jaar daarvoor schreef Ruud het boek Spaubeek -  biogra-
fie van een landschap. Ruud woonde tot zijn twintigste in

Spaubeek. Hij gaf destijds aan dat er in het boek wetenswaar-
digheden staan die de meeste Spaubekenaren niet weten.
Het hele artikel is na te lezen via de link:
https://nuutsbaeker.nl/jaargangen/ (februari 2017).

Nu, 4 jaar later, krijgt de redactie het
bericht van Ruud dat er een nieuw boek
over Spaubeek van zijn hand verschijnt.
De taal van een landschap, over veld-
namen in Spaubeek. Met wederom we-
tenswaardigheden die de meeste
Spaubekenaren niet weten.

Voorafgaande aan het boek heeft de
schrijver zich de vraag gesteld: “Hoe
kan een landschap spreken?” Bij nader
inzien komt hij tot de conclusie dat dit
het beste kan via de veldnamen of to-
poniemen. Hiervoor heeft hij alle veld-
namen in Spaubeek verzameld en waar
mogelijk verklaard en gelokaliseerd.
Ruud is zijn geboorteplaats trouw ge-
bleven en omschrijft het als een stukje
Zuid-Limburg waar we trots op moeten
zijn en dat de toponiemen bewaard
moeten blijven.

De taal van een landschap / Auteur:

Uit Heerlen !LEKER
BEZIG
BEEK!
Sluit je vóór 7 november aan op de 
samenaankoop zonnepanelen in 

www.solarconcept.nl/lekkerbezigbeek
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Het boek is opgebouwd uit drie delen. 
Het eerste deel is een inleiding in de toponymie, zodat de lezer
een idee krijgt van wat toponiemen eigenlijk zijn en wat ze be-
tekenen en waarvoor ze staan. 
In het tweede deel wordt ingezoomd op Limburg. Wat zijn
typische Limburgse toponiemen en hoe zijn ze opgebouwd? 
Het derde deel gaat over alle toponiemen die in de voormalige
gemeente Spaubeek voorkomen en hun lokalisering en ver-
klaring.
Zo schijnt dat ‘In de Looiwinkel’ niets te maken heeft met het
looien van leer. Ook is er geen winkel geweest waar lederwa-
ren werden verkocht. Ruud beschrijft in zijn boek dat looi is af-
geleid van loo en dat betekent open plek in het bos. Winkel
zou kunnen zijn afgeleid van het Duitse woord hoek of moge-
lijk uithoek. 
Looiwinkel kan dus worden verklaard als een klein hoekvormig
bosje in een afgelegen gebied. 
De Eijskuil, vroegere benaming Valisekoul, is niet een groeve
van de familie Eijsen uit Schinnen, noch komt hier het beroem-
de koffer voor. 
En waar is de Kupstraat van afgeleid? Is het een kuip, diepte
of laagte? Komt het misschien van de ‘Knubstraat’?

Nieuwsgierig geworden? 

Het boek is voor € 15,00 te verkrijgen bij Ruud Offermans via
telefoonummer 046-4580100 of via r.offermans@planet.nl

En wie denkt dat dit boek over de veldnamen in Spaubeek en
het boek Spaubeek-biografie van een landschap de enige
boeken zijn die Ruud geschreven heeft over Spaubeek, heeft
het mis. Van zijn hand zijn ook verschenen: De schuurkerk van
Spaubeek en Terug naar Spaubeek

Alle in dit artikel genoemde boeken zijn via Ruud Offermans of
via de verschillende webshops te verkrijgen.

Sylvie Gulikers

Ruud Offermans

Oktober is de maand van voorbereidingen treffen
rondom een aantal feestdagen in de maand 
december. Als Kon. Harmonie St. Caecilia willen 
we een klein steentje bijdragen in deze gezellige
voorbereiding.

Bezoek daarom op zondag 
17 oktober onze Speelgoed en
kinderkledingbeurs.

Deze beurs vindt plaats in de Muziekschool, 
Dr. Stassenstraat 88 in Beek. 

Aanvang: 10.00 uur / Einde: 16.00 uur

Toegang:  € 2  (vanaf 12 jaar  - inclusief kop koffie)

De beurs wordt georganiseerd onder de dan 
geldende corona maatregelen.

Speelgoed - kinderkledingbeurs 17 oktober

AF G ELAST
25
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Het muzikale weekend begint op zaterdagavond om 19.00 uur
met een gezamenlijk concert waarin het fanfareorkest en de
drumband van Fanfare St. Caecilia Spaubeek en het fanfareor-
kest van Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek hun muziek laten
klinken. Door Covid is het lange tijd stil geweest en hebben we
lang geen concerten kunnen geven. We kijken er dan ook erg
naar uit om weer voor publiek te mogen spelen! Want hoewel
het “stil” is geweest, hebben we bepaald niet stil gezeten bin-
nen de mogelijkheden die we telkens hadden.

Op zondag is het de beurt aan de jeugd. Hoe leuk is het om
samen met je vriendjes en vriendinnetjes muziek te maken?
Ruim anderhalf jaar hebben we met z’n allen moeten wachten
om weer te mogen optreden. En nu kan het weer! Nu kunnen
we eindelijk weer aan iedereen laten horen dat het hartstikke
tof is om samen muziek te maken. Die kleine zwarte bolletjes
en lijntjes op een vel papier om “toveren” tot leuke, vrolijke
muziek met je instrument. Dat willen we tijdens het jeugdor-
kestentreffen laten zien en horen. Jeugdorkesten uit heel
Limburg zijn vertegenwoordigd. 

Op zondag 17 oktober aanstaande organiseert Fanfare St. Caecilia Spaubeek een jeugdorkestentreffen in het
Asta Theater aan de Markt in Beek. Als opmaat geven fanfare en drumband van Fanfare St. Caecilia Spaubeek
en Fanfare St. Jan Leyenbroek op zaterdag 16 oktober een gezamenlijk concert. 

Meer dan 15 jeugdorkesten, jeugdharmonieën, jeugdfanfares
en jeugddrumbands maken vanaf 10.00 uur hun opwachting in
het Asta Theater en zetten hun beste beentje voor om het pu-
bliek te laten genieten van de mooie klanken in een doorlo-
pend programma. Aarzel dus niet en loop gerust binnen om te
komen kijken en luisteren.
Zowel op zaterdag als op zondag is de entree gratis.

Fanfare St. Caecilia Spaubeek is een gezellige groep muzikan-
ten, bestaande uit een fanfareorkest, drumband, jeugddrum-
band en een jeugdorkest en een grote groep ondersteunende
leden en betrokkenen. Vorig jaar zijn we gestart met een ver-
nieuwde jeugdopleiding die begint bij de Basisschool in
Spaubeek. In een ruim 12 weken durend programma maken
basisschoolleerlingen kennis met de (fanfare)muziek. Na een
korte algemene instructie gaan ze al snel aan de slag met een
echt muziekinstrument. Ze kunnen kiezen uit trompet, bugel,
trombone of trommel. Aan het einde van het project volgt een
gezamenlijk concert met het jeugdorkest en de jeugddrum-
band van onze vereniging. En natuurlijk houdt het hierbij niet

op, want onze eigen gediplomeerde
muziekdocenten geven het hele jaar
door muziekles aan onze leerlingen.
Zodra het even kan, kunnen de leer-
lingen instromen in het jeugdorkest
of de jeugddrumband. En op termijn
natuurlijk doorstromen naar het grote
fanfareorkest of de grote drumband.

Muziek maken is niet alleen heel erg
leuk en gezellig om te doen, maar het
is ook heel goed voor de ontwikke-
ling van het kind. Wij vinden het als
vereniging belangrijk om hier een bij-
drage aan te kunnen leveren en om
de jeugd een podium te bieden om
hun kunsten te vertonen.

Niet alleen jeugdige leden zijn bij ons
welkom, maar ook hun papa’s en
mama’s en alle andere mensen die

16 en 17 oktober: CONCERT EN JEUGD O

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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het leuk vinden om samen muziek te
maken. 
Heb je al ervaring? Heb je vroeger in
een muziekvereniging gespeeld en
wil je het weer oppakken? 
Of heb je geen ervaring en vind je
het gewoon leuk om een muziek-
instrument te leren spelen en bij
een fanfareorkest of drumband te
komen? 
Neem vrijblijvend contact met ons
op en vraag naar de mogelijkheden.
Of meld je meteen aan als lid!

En natuurlijk komen kijken en luisteren op 
zaterdagavond 16 oktober en/of zondag 17 oktober 2021 
in het Asta Theater in Beek.

Concertavond 16 oktober:
Aanvang: 19.00 uur / Einde: ca. 22.30 uur

Jeugdorkestentreffen 17 oktober:
Aanvang: 10.00 uur / Einde: ca. 20.00 uur

Covid maatregelen: 
Wij moeten op beide dagen controleren op een geldig 
corona-toegangsbewijs vanaf 18 jaar (gevaccineerd,

genezen of getest).

Meer informatie:
secretariaat@fanfarespaubeek.nl
Tel. 06-15580846
www.fanfarespaubeek.nl
https://www.facebook.com/fanfarespaubeek 

D ORKESTENTREFFEN IN BEEK

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?  
 
 

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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In september is tijdens een feestelijke bijeenkomst van
Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek in het
Kasteelpark in Born een filmpje gelanceerd over
Buurtbemiddeling. 
Het filmpje is te zien en te delen via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=W6Hvi3cOsqw&t=11s

Het filmpje geeft een duidelijk beeld over hoe
Buurtbemiddeling in de Westelijke Mijnstreek werkt in de
praktijk. Daarnaast is de nieuwe lichting Buurtbemiddelaars in
het zonnetje gezet door locoburgemeester Thijs van Es van
gemeente Beek, vanwege het behalen van het certificaat van
de training tot Bemiddelaar.

Ook is de organisatie van Buurtbemiddeling Westelijke
Mijnstreek zelf in het zonnetje gezet, wegens het behalen van
het keurmerk van het CCV, het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
Dit alles vond plaats tijdens de feestmaand in het kader van
25 jaar Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek

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    
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1. 1939: Gone with the ........ / 2de   
2. 1999: The Sixth ........  / 5de   
3. 1977: Close encounters of the ........  kind / 5de   
4. 1941: Citizen ........ / 4de  
5. 1985: Back to the ........  / 5de  
6. 1982: Blade ........  / 5de   
7. 1951: The African ……. / 4de   
8. 2005: Brokeback …….. / 8ste   

9. 1957: The Bridge on the River …….. / 2de 
10. 1946: It’s a wonderful …….. / 2de   
11. 1999: The green …….. / 3de   

12. 1992: Reservoir …….. / 1ste 
13. 1977: Soldaat van …….. /  6de 

14. 1939: The …….. of Oz /1ste 
15. 1962: What ever happened to baby …….. / 4de  
16. 1952: Singin’ in the …….. / 1ste  
17. 1991: Thelma & …….. / 6de    
18. 1964: My fair …….. / 1ste   
19. 1967: The …….. dozen / 1ste 

20. 1995: De ........ Hollander / 1ste   
21. 2004: The butterfly …….. / 4de 
22. 1978: The Deer …….. / 6de  
23. 1968: Planet of the …….. / 1ste    
24. 1930: All quiet on the …….. front / 7de 
25. 1967: Cool …….. Luke /  4de   
26. 1992: A league of …….. own / 3de 
27. 1969: Easy …….. / 5de 
28. 2001: Harry Potter and the Philosopher’s ……../ 5de 
29. 1975: One  flew over the Cuckoo’s …….. / 1ste 

30. 1992: The last of the …….. / 1ste  
31. 2018: Bohemian …….. / 3de   
32. 1993: Groundhog …….. / 2de 
33. 1962: Lawrence of …….. / 2de   

34. 1989: Field of ........ / 1ste     
35. 1991: The ........  of the lambs / 7de 

36. 1968: Once upon a time in the …….. / 1ste   
37. 1954: The ........ Mutiny / 1ste   

38. 1998: Saving ........  Ryan / 2de     
39. 1974: My name is ........ / 4de  
40. 1993: Schindler’s …….. / 1ste 

41. 2005: ........ for Vendetta / 1ste  
42. 1974: Murder on the Orient …….. / 5de   
43. 1994: The Shawshank …….. / 1ste   
44. 1960: The Magnificent ........ / 3de     
45. 1988 A fish called ........ / 5de     
46. 1990: Pretty …….. / 5de  
47. 1994: Forrest …….. / 1ste   
48. 1960: The Time …….. / 7de   
49. 1979: Apocalypse …….. / 1ste 

50. 1983: National Lampoon’s …….. / 1ste  
51. 1981: ……..  of the lost Ark / 5de  
52. 2003: School of …….. / 1ste   
53. 1977: Saterday …….. fever / 3de  
54. 1963: The Pink …….. / 6de  
55. 1960 Village of the …….. / 5de  
56. 2005 Charlie and the chocolate …….. / 4de  

57. 1997: Good Will …….. / 1ste    
58. 1997: AIR Force …….. / 3de   
59. 2007: …….. at the museum / 5de  

60. 1954: Dial ........ for Murder / 1ste   
61. 1979: …….. that Jazz / 1ste 
62. 1982: An officer and a …….. / 8ste  
63. 2001: The ........ of the rings / 3de       

TUSSENDOORTJE
Oplossing september:

Je zult maar een eendagsvlieg zijn en je dag niet hebben. Dan baal je toch wel effe.

NIEUW: Vanaf nu is er elke maand een winnaar. Wij feliciteren Liesbeth Roorda 
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: Filmklassiekers (originele titels)      

34 35 36 37

12 139 10 11

37 39 40

57 58 59

30 31 32 33

60 61 62

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19

?
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Oplossing van september: Het rechter wegwijzer
paaltje met het rode pijltje ontbreekt.

Correcte inzenders: 

Rezie van Geneijgen, José Jansen, Crit Meijers, Marja Meens, Mery Kengen,
Hans Paumen, Jo Nijsten, Jolande Busio, Jo Cox, Jean Kengen,

Netty van den Molengraaf, Kelly Penders, Harrie Verboort, Wim Kempener,
Koen Mennens en Marianne Schwachöfer.

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.

30

De foute foto van Loe

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl
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Leef Vastelaovesvrunj,

Op het moment van sjrieve (12 september) liek ‘t erop dat
veer, nao ein jaor afwezigheid, dan toch eindelijk weer
Vastelaovend maoge gaon vieren. 

Veer zeen volop bezig mit de veurbereidinge en willen de
volgende data van het veursèzoen alvast mit uch deile:

Vriedig 12 november - Äöpening vastelaovessèzoen
Donderdig 13 jannewarie - Groate Zitting 
Zondig 16 jannewarie - Jeugzitting 
Zondig 13 fibberwarie - Kènjersjprènge 
Woonsdig 16 fibberwarie - Verkaup vastelaovesgezet 

“de Pottentaot” 
Zaoterdig 19 fibberwarie - Prinsebal 

Kiek veur de lètste informatie in ôzze 
agenda op www.pottentaote.nl 

Veer höbbe zin drin! Höb geer dat auch?
Allewiel, De Baeker Pottentaote

Een paar agenda items van De Kneeschers

- Vrijdag 15 okt. 2021 – Voorverkoop Mansluujzitting
2021 Zvc De Kneeschers

- Zondag 31 okt. 2021 – Mansluujzitting 2021 
Zvc De Kneeschers – Mondial

- Zondag 19 dec. 2021 - Voorverkoop Mansluujzitting
2022 Zvc De Kneeschers – Dobbele Vônck

- Zondag 9 jan. 2022 - Mansluujzitting 2022 
Zvc De Kneeschers – Mondial

Vastelaovessèzoen
2021-2022

Evenementenrooster 
2021 - 2022

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

22 oktober Piano-vertelconcert ‘Ciurlionis leven en werk’, Asta Theater,
aanvang 20.00 uur

23 oktober Theaterconcert ‘INFERNO D’AMORE’ met o.a. Daphne 
Ramakers en Pascal Pittie, Asta Theater, aanvang 20.00 uur

29, 30, 31 okt. Festival Vocallis: 3 daagse zang/toneel-Kinderworkshop de 
Toverfluit, Muziekschool, aanvang 10.00 uur

31 oktober Bariton Steffani in concert: ‘Sie Liebten sich beide’, 
Asta Theater, aanvang 19.30 uur

6 november Ysaÿe Strijktrio, Asta Theater, aanvang 19.30 uur
7 november Lisanne Soeterbroek en het Verpucci kwartet, Asta Theater, 

aanvang 11.30 uur
28 november Openstelling Kerststallenexpositie in de kerk van Genhout 

van 14.00 tot 17.00 uur
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De bomen zijn ter nagedachtenis aan Guus en Mia

geplant. De gaard is een geschenk van de familie

Klinkers-Lagro aan de Beekse gemeenschap. Van de

fruitopbrengst worden vlaaien gebakken in het oude

Bakhuus van de Oude Pastorie.

De boomgaard is in samenwerking met het 

Pomologisch Genootschap Limburg, Vrienden van 

de Oude Pastorie, de Provincie Limburg en de 

Gemeente Beek.

(foto’s Annemiek Mommers)

Familie Klinkers-Lagro schenkt fruitboomgaard aan Beek

Wethouder Hub Schoenmakers heeft op zaterdag 11 september samen met nakomelingen 
van Guus Klinkers (1907-1976) en Mia Lagro (1911-1982) een fruitboomgaard geopend. 
De boomgaard ligt in een weide naast de Oude Pastorie. 

32

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.
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Evert Jansen was jarenlang verslaafd aan heroïne en cocaïne.

Hij ging al vrij jong drinken en blowen en had daar geld voor

nodig. Hij stal in winkels, maar werd na een tijdje overal herkend. 

Evert verlegde daarop zijn werkterrein en ging inbreken in 

woningen. Na achttien jaar verslaving gooide hij het roer om. 

Hij ging in therapie, kickte af en leerde eindelijk met zijn gevoel

om te gaan. En dat gevoel vertelde hem dat hij voortaan mensen

wilde voorlichten. In eerste instantie over de gevaren van alcohol

en drugs, maar nu dus ook over inbraakpreventie. Zo reist hij

sinds jaren het land door en is hij in oktober gedurende de week

van de Veiligheid in Beek.

In samenwerking met de gemeente, politie en Burgernet verzorgt

Evert dinsdagavond 12 oktober in het Asta Theater in Beek twee voor-

lichtingssessies. Gemeente Beek is gehouden aan de wettelijke maat-

regelen omtrent het coronavirus. Dat betekent dat deelname aan deze

avond helaas beperkt is. Wilt u weten of er nog een plekje vrij is?

Stuur dan vóór 10 oktober een e-mail naar info@gemeentebeek.nl

onder vermelding van inbraakpreventieavond. 

Veiligheidsmarkt gemeentehuis Beek 
In het kader van de week van de veiligheid houden politie, brandweer,

Burgernet en gemeente een veiligheidsmarkt op 13 oktober tussen

11.00 en 15.00 uur. Voor de ingang van het gemeentehuis staan zij

voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden op het gebied van

brandpreventie en opsporing. 

Week van de veiligheid 

Inbraakpreventieavond: tips van ex-inbreker Evert Jansen
Als ex-inbreker weet Evert Jansen als geen ander hoe hij zich razendsnel de toegang tot andermans 
woning kan verschaffen. Hij geeft u op dinsdagavond 12 oktober graag een inkijkje in de denkwereld en
werkwijze van een inbreker. En nog belangrijker, u krijgt tips hoe u een inbraak kunt voorkomen. 
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Gemeente Beek is aangesloten bij Hackshield 
Gemeente Beek heeft zich als eerste Zuid-Limburgse gemeente aangesloten bij Hackshield. HackShield is
een online spel dat kinderen van 8 tot en met 12 jaar oud weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. 
Via het spel worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents (digitale agenten) die zichzelf en hun omgeving
kunnen beschermen tegen online gevaar.

HackShield is ontwikkeld om Cybercrime vanaf de basis

aan te pakken. Door het spelen van het spel leren kinderen

zich te wapenen tegen digitale gevaren. Dit is anno 2021

veelal een ontbrekend element in hun (digitale) opvoeding

terwijl het leven van jongeren zich steeds meer online 

afspeelt.

Meedoen kan via www.joinhackshield.nl.
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• Dinsdag 19 oktober 2021

• Tijdstip: 14:00 - 15:30 uur

• Locatie: Doctor Stassenstraat 88, 

6191 VP Beek 

(Muziekschool)

Als mantelzorger staat u klaar voor

een naaste, u doet allerlei zorg- en

regeltaken en heeft een luisterend

oor. Wil je dit graag blijven doen,

dan is het nodig ook af en toe tijd

voor uzelf te nemen en stil te staan

bij wat u bezighoudt. Het uiten van

gevoelens, angsten en zorgen,

maar ook het delen van lichtpunt-

jes en mooie ervaringen, kan

waardevol zijn. Daarom organi-

seert Steunpunt Mantelzorg bij-

eenkomsten voor mantelzorgers,

om een goed gesprek te hebben

of gewoon even op andere 

gedachten te komen. Heeft u 

behoefte om met andere mantel-

zorgers te praten over uw ervaringen, zorgen en gevoelens,

heeft u een luisterend oor nodig of heeft u vragen? U bent van

harte welkom.  

Wenst u meer informatie over deze bijeenkomst of heeft u 

andere vragen, neem dan contact op met Astrid Vermeulen,

046-4575700 astrid.vermeulen@piw.nl

Wilt u deelnemen? In verband met de RIVM-richtlijnen is de

groep klein en is aanmelden verplicht. Vol=vol. 

Deze bijeenkomst is onder voorbehoud van de actuele situatie

omtrent de maatregelen tegen het coronavirus.Mocht de 

bijeenkomst in verband met RIVM-richtlijnen niet kunnen

doorgaan, dan worden mensen die zich voor deze bijeen-

komst hebben aangemeld geïnformeerd en tevens wordt 

aangegeven of we een alternatief kunnen aanbieden, 

bijvoorbeeld in de vorm van een digitale bijeenkomst of een

persoonlijk gesprek.

Aanmelden kan tot en met 13 oktober bij Astrid Vermeulen

Mantelzorgbijeenkomsten 

Wethouder Rob Schwillens (grote projecten): “Janneke heeft jarenlange 

ervaring als interimmanager en is als kwartiermaker succesvol betrokken

geweest bij de realisatie van vergelijkbare accommodaties. Het college zet

hiermee richting de oplevering van het gebouw de volgende stap om de

BMV en het stichtingsbestuur, beheerder en vrijwilligers een vliegende start

te geven en zo tot een florerende BMV Spaubeek te komen.“

Gemeente Beek stelt kwartiermaker BMV Spaubeek aan

De gemeente Beek heeft een kwartiermaker aangesteld voor 
de Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek. 
Janneke Rijksen, senior-adviseur en directeur van Drijver en
Partners, is de komende maanden verantwoordelijk voor de
inrichting van zowel de BMV-organisatie als het gebouw. 

34
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Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die

nodig zijn om zo goed mogelijk met anderen

om te gaan. In de training leert u hoe u kunt

omgaan met voor u moeilijke situaties. 

Thema’s die aanbod komen zijn onder 

andere: luisteren naar de ander, een praatje

maken, contact leggen met onbekenden, 

opkomen voor uw mening, complimenten

geven, omgaan met kritiek en grenzen 

aangeven. 

De training is bedoeld voor iedereen vanaf

achttien jaar die in een groep willen samen-

werken aan het verbeteren van hun sociale

vaardigheden. Bij voldoende deelnemers 

begint in het najaar een nieuwe groep. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u

contact opnemen met:

Peter Boelens 

T: 0464575700

E: peter.boelens@piw.nl

Maud Beumers 

T: 0464575700  

E: maud.beumers@piw.nl

Training sociale vaardigheden en assertiviteit

35

De prijswinnaars van NJOY ’t Dörp zijn:
Cadeaubon gemeente Beek ter waarde van € 25,- Familie Staps

Familiebon voor 4 personen Eyewitness museum Fam. Wolfs

Familiebon voor 4 personen Eyewitness museum Fam. Janssen

Wilt u de speurtocht ook een keer lopen? 
Dat kan!
Kijk op de website waar u de startkaart kunt ophalen.

Kijk voor meer info op www.njoybeek.nl/dorp

Winnaars van NJOY ’t Dörp bekend
Bent u ze al tegengekomen? 
De QR-codes van NJOY ’t Dörp?

Tijdens de zomervakantie heeft NJOY
een speurtocht uitgezet door Beek.
Veel mensen hebben deelgenomen aan
deze speurtocht en er zijn ook per 
e-mail goede oplossingen ingestuurd!

Vindt u het moeilijk contact te leggen met anderen? Een gesprek gaande te houden? Kritiek te uiten of
'nee' te zeggen, bijvoorbeeld in contacten met mensen thuis, met familie, vrienden, met buurtgenoten of
op uw werk? Zou u wat sterker in uw schoenen willen staan in uw contacten met anderen? Zou u zich
wat gemakkelijker willen voelen in een groep? Misschien is de training Sociale Vaardigheden dan iets
voor u. 
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Het Beekse project is een mooie samenwerking tussen

een aantal lokale vrijwilligers, NJOY (hét sport-, cultuur- en

leefstijlstimuleringsproject van gemeente Beek), de Kids-

club van HOME en welzijnsorganisatie Partners in Welzijn.

En natuurlijk een enthousiaste groep kinderen van de

hoogste groepen van het basisonderwijs!

KidsCool Magazine wordt gratis verspreid via basisscholen

en kan gratis worden meegenomen bij enkele winkels en

andere plekken in de gemeente. KidsCool Magazine heeft

een professionele uitstraling: de allures van een echte

krant, vol interessante en leuke onderwerpen voor kids.

De kinderen kiezen zelf de onderwerpen, bereiden 

interviews en reportages voor, werken redactionele 

stukken uit, praten mee over de lay-out van het magazine

en tekenen een stripverhaal. 

En terwijl de jonge leden van de redactie zo samen bezig

zijn, is een ander groepje actief met het maken van 

content voor de social mediakanalen van KidsCool 

Magazine. Er is een Instagram-account dat voortdurend

vraagt om nieuwe content en een Tiktok-pagina is in de

maak. Dus het social mediateam heeft de handen vol

met het maken van leuke filmpjes: sfeerimpressies van redac-

tiebijeenkomsten en uitstapjes en portretjes en interviewtjes

met redactieleden en vrijwilligers om hen in de spotlights te

zetten. En om de kijker mee te nemen in the making of 

KidsCool Magazine natuurlijk.

Zoals bij elke gezonde organisatie het geval is, is er ook

sprake van verloop onder de vrijwilligers. Je kunt immers niet

je hele leven hetzelfde blijven doen. Van de ene kant is het

jammer als iemand het team verlaat en van de anderen

kant geeft het ruimte voor nieuwe mensen, met nieuwe

ideeën en nieuwe inspiratie.

KidsCool Magazine is op zoek naar schrijfcoaches en 

social media coaches. In beide functies begeleid je samen

met anderen een groepje kinderen bij het proces van

brainstormen, ideeënvorming, beslissen en uitwerken van

de inhoud van het blad, dan wel de inhoud van de social

media-uitingen.

Ben jij jong van geest, vind je makkelijk aansluiting bij kin-

deren, heb je affiniteit en ervaring met schrijven, journalis-

tiek of social media en heb je tijd en zin om in de eerste

helft van het schooljaar 2021 – 2022 op tweewekelijkse

basis vrijwillig jouw steentje bij te dragen aan KidsCool

Magazine? Maak dan je interesse kenbaar bij jongeren-

werker Johan Cortooms van Partners in Welzijn. Dat kan

telefonisch of via WhatsApp (06 – 51023646) of via mail:

johan.cortooms@piw.nl

Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin je 

uitleg krijgt over het project, waarin je al je vragen kan

stellen en waarbij samen met jou wordt gekeken of er 

een match is. 

Doen!

Ben jij die coole coach voor kids van Kidscool Magazine? 
Ken jij KidsCool Magazine? KidsCool Magazine is uniek in Limburg. Het is namelijk het enige magazine
(school- en verenigingskrantjes niet meegerekend) dat is gemaakt door kinderen voor kinderen. 

36
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Be(ek) Alive!
Bedankt allemaal!

Op zaterdag 4 september is tijdens het on-

line event Be(ek) Alive het rijke Beekse ver-

enigingsleven in de schijnwerpers gezet! 

Talloze Beekse verenigingen presenteer-

den zich tijdens een livestream aan 

wethouder Thijs van Es (cultuur) en wet-

houder Ralph Diederen (sport). 

De wethouders bewogen zich door Beek in een Saab-cabrio onder aanvoering en regie

van spreekstalmeester Jacques Lacroix. In totaal werden 20 verenigingen in de hele gemeente bezocht. Van de voetbalclub, via

de zangvereniging tot de handboogschietvereniging. Alles kwam 

voorbij en alles werd door de verenigingen tot in de puntjes geregeld! 

Wilt u de livestream terugkijken? 

Dat kan op het Youtube-kanaal van NJOY. 

NJOY bedankt iedereen die heeft 

meegewerkt aan Be(ek) Alive. 

Dankjewel toppers! Zonder jullie was het nooit gelukt!  

Kijk en 
Doe Mee!

Het is bijna herfstvakantie!
Heb je zin om weer deel te nemen aan leuke

sport- en cultuuractiviteiten?
Tijdens de herfstvakantie heeft NJOY weer

diverse activiteiten in petto.
Van discozwemmen en dans tot een

DJ workshop en nog veel meer!

Kijk voor alle activiteiten en om je aan te

melden op

www.njoybeek.nl
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Het is steeds vaker extreem weer. Volgens de

deskundigen 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 vermindert 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 kom ik in aanmerking voor subsidie?
• ik ben inwoner van de gemeente Beek, Beekdaelen of 

Sittard-Geleen

• ik ben woningeigenaar

• ik woon in een bestaande woning (geen nieuwbouw)

• mijn 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.

Regenpijp? De zaag erin!
Helpt u ook om de risico’s van water-
overlast te beperken? Dat kan door het
regenwater af te koppelen van het riool.
En daar krijgt u ook nog subsidie voor!

De doorgang tussen Brasserie ’t Schip en restaurant Mrs. Robinson 

wordt aangewezen als voetpad. Hier mag niet meer worden gefietst 

en ook gemotoriseerd verkeer zoals brommers en scooteers mogen 

hier niet meer rijden.

Verkeersbesluit: voetpad Markt 
tussen Brasserie ’t Schip en 
Mrs. Robinson
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Is uw tuin al WATERKLAAR?
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Het CDL is een vrijwilligersorganisatie die mensen de vaardigheden

aanbiedt die nodig zijn om computers, tablets en smartphones te

kunnen gebruiken. Het CDL biedt basiscursussen en verdiepings-

cursussen aan. Ook deze zomer kunt u voor diverse cursussen en

workshops bij het CDL terecht!

Basiscursus Windows
Start: dinsdag 26 oktober 2021

Tijd: 13.30 uur

Duur: acht dinsdagen

Workshop Internet en e-mail
Start: donderdag 18 november 2021

Tijd: 10.00 uur

Duur: 5 donderdagen

Workshop digitale nalatenschap
Start: woensdag 1 december 2021

Tijd: 10.00 uur

Duur: 2 woensdagen 

Workshop Veilig op internet
Start: maandag 6 december 2021

Tijd: 19.00 uur

Duur: twee maandagen

Workshop Facebook
Start: maandag 6 december 2021

Tijd: 13.30 uur

Duur: twee maandagen

Cursus Powerpoint

Start: woensdag 8 december 2021

Tijd: 19.00 uur

Duur: drie woensdagen

Werken met foto’s op tablet en smartphone
Start: maandag 12 juli 2021 

Tijd: 10.00 uur

Duur: twee maandagen (tot 19 juli)

Meer informatie?

Telefoon: 06 – 18 64 39 16

Website: www.cdl-beek.nl 

Cursuslocatie: Stegen 35, Beek (rolstoelvriendelijk)

Bij het Computer Doe- en Leercentrum Beek leert 
iedereen hoe een computer, tablet of mobiele telefoon
werkt
Zou u graag willen leren hoe u een computer, tablet of mobiele telefoon kunt gebruiken? Maar voelt u
zich daarvoor misschien te oud of niet slim genoeg? Of heeft u gewoon nooit de tijd genomen om u erin 
te verdiepen? Merkt u dat u tegenwoordig steeds meer digitaal moet regelen en voelt u zich daardoor
soms buitengesloten? Het Computer, Doe- en Leercentrum (CDL) is er voor u en helpt u graag op weg! 
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