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Van de Redactie
Het leven is in de herfst pas goed,
als je elkaar de das omdoet!
Of wat dacht u van deze: Je hoeft niet aan een boom te hangen om een
eikel te zijn. Of deze, ook briljant gevonden: Kortere dagen zijn best fijn als je
een keer je dag niet hebt.
Ik hou van dit soort uitspraken. (Puzzelaars van het Tussendoortje kunnen
dit beamen).
Deze opmerkingen geven aan dat je alles niet zo serieus moet nemen.
Je kunt bijvoorbeeld geen TV zender opzetten of een van deze mensen is
in beeld. Gommers, van Dissel, Hazes, Gordon, Roelvink, noem maar op.
En altijd gaat het over dezelfde ellende, of we zijn een ongehoorzaam volk,
of er zijn wederom relatieproblemen. We weten het nu wel. Ik noem het
VIP-moeheid. Herkent u dat? Doe Maar zong ooit: “Er zit een knop op de TV.
Die helpt je zo uit de puree”. Geen wonder dat Netflix/Videoland etc. hoge
ogen gooien.
Gelukkig blijft de Nuutsbaeker verstoken van dit soort mensen.
Wij publiceren alleen over leuke mensen. Wat dacht u van Ed Houben,
Manfred Picklaps, Eric Meijers, Sabine en Marcel de Groot, John, Charis
en Sean Limpens. Stuk voor stuk gezellige mensen die interessante dingen
te vertellen hebben.
En dan niet te vergeten de vele andere onderwerpen die u even uit de sleur
halen. De Nuutsbaeker blijft gelukkig het zonnetje in uw brievenbus.
Ik wens u dan ook een paar aangename lees/puzzel uurtjes.
Wij zien elkaar in december, de laatste maand van 2021 alweer.
Christy
Eindredactie

. 34
. 35
. 35
. 36
. 36
. 36
. 37
. 38
. 39

Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
14 nov. 2021
19 dec. 2021
16 jan. 2022
13 febr. 2022
13 mrt. 2022
17 april 2022
15 mei 2022
12 juni 2022
14 aug. 2022
11 sept. 2022
9 okt. 2022
13 nov. 2022
11 dec. 2022

2

week 49 - 2021
week 2 - 2022
week 6 - 2022
week 10 - 2022
week 14 - 2022
week 19 - 2022
week 23 - 2022
week 27 - 2022
week 36 - 2022
week 40 - 2022
week 45 - 2022
week 49 - 2022
week 2 - 2023

(6 t/m 11 december)
(10 t/m 15 januari)
(7 t/m 12 februari)
(7 t/m 12 maart)
(4 t/m 9 april)
(9 t/m 14 mei)
(6 t/m 11 juni)
(4 t/m 9 juli)
(5 t/m 10 september)
(3 t/m 8 oktober)
(7 t/m 12 november)
(5 t/m 11 december)
(9 t/m 14 jan. 2023)

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

Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl
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Bekendmaking 69e Lichtkoningin en
nieuwe Hofdames: Maar dan anders!
In november worden onze
nieuwe Lichtkoningin en haar
Hofdames bekendgemaakt.
Tevens nemen we dan ook
afscheid van het huidige team
bestaande uit
Lichtkoningin Sabine en de
Hofdames Brechje, Danique,
Ninon en Zoë.
Voor het eerst zal onze nieuwe
Lichtkoningin (69e) worden
begeleid door twee Hofdames
in plaats van vier.
Echter deze bekendmaking verloopt dit jaar anders dan in
voorgaande jaren.
Gezien het feit dat nog niet alle restricties omtrent het
coronavirus opgeheven zijn en we ook niet weten hoe het
zich verder ontwikkelt, hebben we besloten om geen
risico’s te nemen en de bekendmaking anders vorm te
geven.

We hebben bewust gekozen voor het weekend van de
Paasveemarkt.
Dat voor later.
Maar nu eerst wat feiten rond de bekendmaking op
27 november a.s.:
✔ Plaats van handeling: Uitzending vanuit het
Gemeentehuis Beek.
Helaas zonder publiek.
✔ Uitzending is te volgen via de Facebookpagina
Belevend Beek (Livestream).
✔ Er lopen nog gesprekken met het lokale TV station
“Bie-Os” om de uitzending ook live op tv uit te zenden,
maar helaas hebben we nog geen 100% bevestiging
dat dit gaat lukken op moment van dit schrijven.
Wanneer we uitsluitsel hebben, zullen we dit kenbaar
maken op onze website: www.luciabeek.nl.
✔ Hoe laat: om 19.00 uur start de uitzending
(duur circa 1 uur).

Geen feestelijke Kroningsavond met een volle zaal, maar
wel een leuke bekendmaking via Livestream.

Wij hopen op deze wijze alle inwoners van Beek en omstreken de gelegenheid te bieden om ons nieuwe team te
verwelkomen vanuit hun eigen huiskamer.

Het feest dat hier normaliter bij hoort komt er wel, echter
pas in het voorjaar van 2022.
Concreet zal dit plaatsvinden op zaterdag 2 april in het
ASTA Theater. Dan worden zowel het afgetreden team
alsook de nieuwe Lichtkoningin met haar Hofdames nog
eens flink in het zonnetje gezet.

Dus graag tot 27 november via de Livestream
(of via “Bie-Os” TV indien mogelijk).
Lucia Comité Beek

In deze heerlijk tijd,
hebben de bakkers weer iets lekkers bereid!
Een lekker pakket om van te smullen,
om de avond en buikjes mee te vullen.
Gelieve te bestellen

€

17,50

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

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

Vanaf woensdag 8 december
liggen de kerstbestellijsten
in de winkel.

Haal de schoen-Kleurplaat op,
versier hem op z’n mooist en lever
zaterdag 4 december voor 16.00 uur in!
Maandag 6 december heeft Sint hem
voor je gevuld
en mag je hem weer ophalen.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail ons via onderstaande contactgegevens:
Facebook: Sociaal Belang Beek SBB
Website:
http://www.sociaalbelangbeek.nl/
Mailadres: fractiesbb@gmail.com
3
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

... Met rasse schreden nadert het feest van het licht.
Voor Beek is “Sint Lecie” niet weg te denken.
Op de voorpagina van de Nuutsbaeker krijgen we enige
uitleg. “Met pijn en moeite hebben de Beekenaren het van
keizer Napoleon gedaan gekregen om een jaarmarkt te
mogen houden. Bonaparte was in die tijd al even kribbig
als zijn evenbeeld en gaf na veel touwtrekken toe en
bepaalde de datum op 13 december. Een onzalige dag in
de winter, maar 13 december is en blijft de feestdag van
St. Lucia van Syracuse.”
… In 1951 startte het Lucia comité met de kroning van een
lichtkoningin. Dat was Maria Schols. Wie zal nu de
opvolgster van Patricia Speetjens zijn? Buiten de jaarmarkt
staat ons een mooi programma te wachten.
… De kinderpostzegelactie gaat weer van start. Het thema is
deze keer “Kind en buitenspelen.” Het comité zal zitting
hebben in het postkantoor van Beek en ook in het
winkelcentrum Makado.
… Familieberaad De Dagbeeker. Door de gezamenlijke
ouders/verzorgens en verwanten is besloten tot de
oprichting van een familieberaad voor het dagverblijf
“De Dagbeeker”. Ook de samenstelling van de nieuwe
raad heeft specifieke ervaring en deskundigheid om bij te
dragen aan de kwaliteitsverbetering en zorg op maat.
… Van Winkel neemt deze keer een gedeelte van Spaubeek
onderhanden, en wel het gebied tussen de Kerkstraat en
de Kupstraat. Ook Spaubeekerhof en betonfabriek
Huismans wordt meegenomen. Opmerkelijk is het dat veel
benamingen in het Spaubeekse betrekking hebben op een
waterrijk gebied. Ook dat doet Theo uit de doeken.
… Deze keer op de praatstoel de man die bij elke wedstrijd
van “zijn” club achter het doel staat, de beste fan en
voorzitter van voetbalclub GSV ’28, Jean Nijsten.

Uitvoerig geeft hij zijn levensloop prijs. Zijn studie tijd, zijn
werkkring en hoe hij in de voetsporen van zijn vader trad
als gemeenteraadslid. Nog uitgebreider is het verhaal over
zijn GSV’28 carriëre.
… Op 24 november a.s. zal de VRZA (vereniging van
radiozendamateurs) afd. Limburg open dag houden in het
clubgebouw in de Martinusstraat boven het heemkundemuseum. Ook zullen er die dag twee vliegtuigen in de lucht
zijn. Een met de sleep “40 jaar VRZA” en de andere met
een complete zendinstallatie om tijdens de vlucht over
Nederland zoveel mogelijk verbindingen te maken met
Nederlandse zendamateurs. We houden u op de hoogte.
… Op MAA heeft “Friendship Simulation Company” vier
nieuwe simulatoren in gebruik genomen. De opening en
bediening geschiedde door Z.K.H. Prins Bernhard door
een inauguratievlucht te maken in een van de simulatoren.
De apparatuur werd vervaardigd door de Canadese
fabrikant CAE Electronics uit Montreal.
… De Raad van State heeft het bestemmingsplan
“buitengebied aansluiting A2” goedgekeurd.
Er waren bezwaren ingediend door de vereniging
Geen Uitbreiding Vliegveld en het Landbouwschap.
… De raad van Beek heeft de begroting van 1992 vastgesteld.
Het is weer een hele pil cijfermateriaal.
Bij de investeringen zijn de grote opslokkers de
reconstructie weg en riolering bij de Oude Pastorie en de
realisatie van 2 woonwagencentra. Goed voor elk ruim
2 miljoen. Bij de inkomsten zijn behoorlijke stijgingen van
het rioolrecht en de afvalstoffenheffing te verwachten.
Voor de uitgaven zijn de koplopers de sociale
voorzieningen en de ruimtelijke ordening.
… De kanaries fluiten weer op een tentoonstelling in
Genhout. Kom en luister. Piet, piet, piet...
Japo

KIENEN
G

Alles wat we doen,
doen we met zorg!
Kijk voor meer informatie op onze website of bel:
ELSresidentie | Tel. 046 - 46 000 40 | www.elsresidentie.nl
4
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afdeling Beek en omstreken

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.
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4 oktober: FRANCISCUSDAG
Op 4 oktober vierden we in WZC Franciscus in Beek Franciscusdag.
De naam van het woonzorgcentrum, vernoemd naar de patroonheilige Franciscus,
wordt zo herdacht. Het is een jaarlijkse traditie geworden waar we de bewoners graag
in het zonnetje willen zetten. We starten de dag dan altijd met een heerlijk ontbijt.
Dit jaar werd dit ontbijt aangeboden in een ontbijttas.
De goed gevulde
ontbijttassen werden
gesponsord door
Plus van Wijnbergen.
In de hal stond een
kraampje waar de
bewoners hun
ontbijtje konden
ophalen.
Onze bewoners
hebben genoten van
dit heerlijk ontbijt.
’s Middags kwam Diana Olierook een optreden verzorgen.
De mensen genoten van de muziek en er werd goed mee
gezongen. Op het einde van de middag was er zelfs een
polonaise door de zaal met bewoners en personeel.
In de pauze werden de bewoners getrakteerd op koffie met
taart. Zo was ook dit jaar Franciscus dag zeer geslaagd.
We verheugen ons weer om volgend jaar Franciscus dag te
organiseren voor onze bewoners.

2021, het jaar waarin alles weer
uitbundiger en weelderiger kan en
mag. Het verlangen naar samen
zijn in een gezellig en sfeervol
interieur heeft ons geïnspireerd om
jullie te verrassen en verwonderen.
Met de naderende feestdagen in
het verschiet heeft Hertogen
Interieur met speciale decoratie en
Kerstitems (o.a. merk Goodwill)
een sfeervolle entourage geschept.
Wij starten met een previewavond
op zaterdag, 13 november 2021,
van 18.00 - 22.00 uur.
Voor deze avond aanmelden via ons
emailadres.

Uitnodiging

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

zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag,

14 nov.
20 nov.
21 nov.
27 nov.
28 nov.
11 dec.
12 dec.

van 13.00 – 17.00
van 10.00 – 17.00
van 13.00 – 17.00
van 10.00 – 17.00
van 13.00 – 17.00
van 10.00 – 17.00
van 13.00 – 17.00

Graag willen wij u verwonderen!
Wees van harte welkom.
Hertogen Interieur en Advies

H E RT O G E N
Carmelstraat 5, 6191 VR BEEK
046 - 4372702 06 - 53583807
info@Hertogen.NL

Bij de opendeurdagen conformeren wij ons aan de Covid-19 voorschriften van het RIVM.
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IVN Spau-Beek

Lezing over ‘Symbolen het hele jaar rond’
Mensen hebben al van oudsher gecommuniceerd via symbolen. Vooral als lezen niet gebruikt kan worden of omdat
schrift niet aanwezig is.
De lezing gaat over de hele historie van symbolen. Zo gebruikte de Middeleeuwse mens andere symbolen dan wij in
onze huidige tijd. Maar bepaalde elementen zijn hetzelfde als het eerste gebruik meer dan tienduizenden jaren geleden.
Vragen waar we een antwoord op proberen te geven zijn onder andere:
Hoe zijn die symbolen ontstaan?
Wat is hun functie binnen het bestaan van groepen mensen?
Zijn wij minder gevoelig voor symbolen dan Middeleeuwse mensen?
Waarom hangen ballen in de Kerstboom?
Wie is Zwarte Piet en waarom is hij nu zo omstreden?
En de Paashaas, wat heeft die met eieren te maken?
We hebben een hele jaarkalender vol van Heiligen. Maar waarom hebben wij ze wel of niet nodig?
Waar vinden we tegenwoordig de meeste symbolen?
Tijdens en na de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen en
opmerkingen te maken.
Toegang is gratis.
Aanvang 10.00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’, in de kelder van het AZC Sweikhuizen
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis) Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl
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Kerstmarkt Gemengd Koor Neerbeek
Op zondag 12 december van 10.45 uur tot 17.00 uur
wordt dit jaar weer de kerstmarkt gehouden in
gemeenschapshuis Oos Heim door Gemengd Koor
Neerbeek
Deze inmiddels beroemde en heel gezellige kerstmarkt in
het gemeenschapshuis is een begrip voor de Neerbeekse
bewoners.
Bent u op zoek naar een leuk kerststukje of kerstcadeautje,
bezoek dan één van onze kraampjes.

Beste Beekenaren,
Een mooie herfstwandeling
door de bossen in Beek,
een rondje fietsen door onze
mooie buitengebieden,
de frisse buitenlucht opsnuiven,
ontspannen. Het doet een mens
goed.

BEEK

Toch merken we dat er tijdens zo’n
wandeling of fietstocht weinig
mogelijkheden zijn om even te pauzeren
op een bankje of kleine picknickplek.

Drinkt u liever een lekkere kop koffie en
eet u graag heerlijk zelfgemaakt gebak,
vergeet u dan de kraam van ‘’heel
Neerbeek bakt’ zeker niet. Eet u liever
een kopje verse soep of iets anders,
ook dan kunt u bij ons terecht.
De zaal van het gemeenschapshuis
wordt door de leden van het koor omgetoverd in een geweldige kerstsfeer
met mooi en sfeervol verlichte kraampjes waar hoofdzakelijk zelfgemaakte
producten zijn te kopen, te eten of te
drinken, zoals ook zelfgemaakte
Glühwein.
Ook dit jaar zal de kerstman weer onze
kerstmarkt bezoeken. Aan onze kleinere
bezoekers is ook gedacht en is er de
mogelijkheid om je mooi in de kerstsfeer te laten schmincken.

Daarom willen we graag van u weten:
waar moet gemeente Beek meer rustlocaties
aanleggen?
Laat het ons weten door een e-mail te sturen of te bellen.

We zien jullie graag op onze gezellige
kerstmarkt!
Van 10.45 uur en tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.

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

Elly Roebroek-Keulers

Hans Steinhart

elly.roebroek@gemeentebeek.nl

hans.steinhart@gemeentebeek.nl

Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63
7
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Rectificatie
In de oktober editie bij het artikel
“Tijden veranderen …” van het Lucia
Comité op pag. 3, is per ongeluk de
verkeerde foto geplaatst.
Niet dat deze prachtige, voormalige
lichtkoningin, Romy Frijns, “verkeerd” is,
maar uiteraard is onze huidige
lichtkoningin, Sabine Lemmens.
Sabine, onze excuses en bij deze,
ere wie ere toekomt.

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
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ATB Toertocht Genhout 14 november 2021

Na 2 jaar stilte, na 2 jaar geen gefiets en na
2 jaar geen mooi en goed doel kunnen steunen,
mogen we dit jaar weer een ATB Toertocht
organiseren!
Ons idyllische Genhout zetten we weer op de
kaart voor zowel de start als de finish van deze
tocht. Een tocht, die ook dit jaar weer in diverse
afstanden afgelegd kan worden, zodat iedereen
kan deelnemen. Genieten met een grote G van
ons prachtige Zuid-Limburgse landschap.
Natuurlijk zorgen we ook weer voor een
verzorgingspost. En heb je pech onderweg?
Geen paniek, je wordt gewoon opgehaald.
Je krijgt er zelfs een drankje bij! En dat voor een
kleine bijdrage.
Wat we ook nog kunnen verklappen, is dat we
een nieuwe hoofdsponsor hebben, namelijk:
Coumans Installaties.
Wat we nog niet kunnen verklappen, is het
goede doel voor dit jaar. Waarom niet? Omdat
we nog geen goed doel gekozen hebben …
Zodra we dat gedaan hebben, zullen we dat
uiteraard vermelden. Houd dus goed deze
website in de gaten voor het laatste nieuws.
Inschrijven en prijzen winnen
Je bent altijd een winnaar. Je fietst tenslotte
voor een goed doel. Helaas hebben we dit jaar
geen prijzen ter beschikking gesteld gekregen
voor de verloting onder de inschrijvers.
Inschrijven via voorinschrijvingen@gmail.com
of via www.alpedugenhout.nl kosten € 8,00 en bij de start € 10,00. Houd ook zeker de Facebook pagina van
Alpe Du Genhout in de gaten!
Doe mee en schrijf je snel in voor de ATB Toertocht op 14 november. De start is tussen 8.00 uur en 10.30 uur.
We maken er weer een fantastische tocht van!

‘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.
9
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’n leven lang
Heunen...

‘n nieuw leven voor elk kapot sieraad
t Vakmanschap in eigen huis
t Vrijblijvende offerte vooraf aan de reparatie
t Sieraden repareren, ontwerpen, vermaken, vergroten of verkleinen
t Kijk voor onze reparatiemogelijkheden op
www.heunenonline.nl/reparaties

Beek
Heunen Juweliers
Burg. Janssenstraat 18 - Beek
T 046 - 437 13 39

Geleen
Heunen Juweliers
Annastraat 3 - Geleen
T 046 - 475 12 68

www.heunenonline.nl
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Zevende zwem4daagse Beek
De zevende zwem4daagse van zwemvereniging Becha uit Beek is succesvol
geweest. Ruim 60 deelnemers hebben vier dagen achtereen vele banen getrokken in zwembad de Haamen in Beek.

werd nagepraat en
de dagelijkse
trekking van de
tombola plaatsvond
onder het genot van een hapje en een
drankje.
Op de laatste dag werd er een warming-up verzorgd door Anytime Fitness
in het instructiebad. Gezamenlijk
werden er weer vele kilometers
gezwommen met als beloning de
welverdiende oorkonde en medaille.
Kortom we kijken terug op een
geslaagd evenement.
Graag willen we niet alleen de
deelnemers, maar ook de vrijwilligers
bedanken voor hun inzet. Ook een
woord van dank gericht aan de Beekse
middenstand voor de sponsoring van
de tombolaprijzen en advertenties.

De zwem4daagse is geopend door
wethouder van sport, de heer Diederen
en de voorzitter van Becha, de heer
Schoenmakers. Vier dagen lang werd er
door deelnemers van alle leeftijden met
veel enthousiasme gezwommen.

En uitgaande van de positieve reacties
hopen we veel deelnemers ook bij de
volgende editie in 2022 aan de inschrijftafel te verwachten.

Individuele zwemmers, vriendengroepjes, hele gezinnen, opa’s, oma’s en
jeugd zagen we aan de start
verschijnen.
Eenmaal klaar met zwemmen was het
gezellig vertoeven in de kantine, waar er

VAN ALLE
MATEN THUIS
DA M ES 33 - 45 & HEREN 37-50

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

Foto’s: Ank Brokking

BACK2BALANCE
•
•
•
•
•

Dry Needling
Medical Taping
Shockwave
EPTE
Echografie
Roger van den Eijnden
Neuromusculair therapeut

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl • www.backtwobalance.nl
11
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Ed Houben: van tandprotheticus naar
Meer dan vijfendertig jaar heeft Ed Houben als tandprotheticus in
het Beekse, en in de vestigingen in Sittard/Geleen, Maastricht en
Roermond, met veel liefde gebitsprotheses gemaakt voor zijn patiënten.
Nu is het tijd dat tandprotheticus Ed Houben van zijn rust gaat genieten.
Nadat Ed de vakopleiding tot allround tandtechnicus in Utrecht en vervolgens de opleiding tot tandprotheticus in Amersfoort heeft afgerond,
begint hij zijn praktijk. In die tijd was er zeer weinig bekendheid onder
het brede publiek omtrent het beroep tandprotheticus.
De tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen
van gebitsprotheses. Met de erkenning van het beroep in 1988, welk
onder de wet BIG is geregistreerd, begon een nieuw tijdperk.
Naast de tandarts was er nu ook een erkende kunstgebitspecialist die je
kon consulteren.
Tijdens de start van hun bedrijf stichtten Ed en zijn vrouw Yvonne ook
een gezin, hun dochters Anne, Floor en Juul werden geboren. Yvonne
heeft ruim twintig jaar op de voor- en achtergrond meegewerkt binnen
het bedrijf. Tevens was zij Ed zijn steun en toeverlaat tijdens zijn studie
en realisatie van al zijn plannen. Destijds werd er door de drukke werkzaamheden in de praktijk met enige regelmaat snel even in de “oude”
Lindeboom of hotel restaurant de Kempener in Beek geluncht. (En dan
kwam het wel eens voor dat de kinderen te laat terug waren op de
basisschool…)
Uit de grote toestroom aan patiënten met kunstgebitproblemen bleek al
snel dat er veel behoefte was aan de tandprotheticus.
Medio jaren negentig ging tandprotheticus Ed Houben samenwerkingsverbanden aan met tandartsen en implantologen binnen zijn eigen orga-

35,00
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beeldhouwer
nisatie. Mede hierdoor konden vanaf die tijd
ook implantaten geplaatst worden in de eigen
praktijk. Het samenbrengen van meerdere
specialisten onder één dak werd niet door iedereen in de beroepsgroep goed ontvangen.
Echter heden ten dage is dit gemeengoed en
zijn velen die destijds kritisch waren ook deze
weg ingeslagen. Met andere woorden, als men
zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt wordt
dit niet altijd in dank afgenomen.
Elke gebitsprothese is een kunststukje
Een kunstgebit moet niet van echt te onderscheiden zijn en moet comfortabel aanvoelen
tijdens het functioneren.
Het is de kunst om dit te creëren gedurende
het hele proces van aanmeten en vervaardigen
waarbij anatomische verhoudingen en vormgeving moeten kloppen. Als een kunstenaar
boetseer je de tanden in was net zolang totdat
de patiënt en behandelaar hier tevreden over
zijn.
Deze liefde en passie voor het vak en niet
te vergeten specifieke vakkennis, heeft Ed
kunnen overbrengen op meerdere personen,
waaronder zijn dochter Anne.
Opvolging
Meerdere ontwikkelingen binnen de Mondzorg
en persoonlijke redenen hebben ertoe bijgedragen de praktijken over te dragen aan een
externe partij. En niet zoals vaak gevraagd
wordt, aan de dochters. Alle drie de dochters
hebben hun eigen weg gevonden in de zorg.
Dochter Juul is tandartsassistente.
Dochter Floor is veteraan en verpleegkundige.
Dochter Anne heeft haar eigen tandprothetische praktijk.

instagram: #elvistoart

Als Ed terugblikt is hij vooral tevreden dat hij veel mensen naar
tevredenheid heeft kunnen helpen. Ook is hij er trots op dat
hij mede aan de wieg heeft gestaan van de erkenning van het
beroep tandprotheticus. Ed dankt dan ook iedereen voor het
in hem gestelde vertrouwen.

En wat doet een tandprotheticus in rust?
Zijn werk beschouwde hij altijd als zijn hobby. Jaren geleden
kwam hij tijdens een van zijn vakanties in aanraking met
beeldhouwen. Nu hij rust en tijd heeft, probeert hij zich verder
te ontwikkelen in het beeldhouwen en vooral te genieten van
de “kleine” dingen.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
13
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CV De Doorzètters gaan weer los!

Het Sint Hubertus
Kunstcentrum:

‘Vroeger was
alles beter’

Na een bijzonder jaar, waar De Doorzètters met de
Bubbelbadbingo, de LEGO-optocht en de vernieuwde Bookesjtok
het afgelopen carnavalsseizoen niet stilletjes voorbij hebben willen
laten gaan, vertrouwen De Doorzètters erop dit jaar weer carnaval
te vieren als vanouds.
Opening:
Zondag 14 november openen De Doorzètters
het nieuwe
carnavalsseizoen in café De Keulsteeg.
Hopelijk zijn Prins Rob III en jeugdprins Jesse I op tijd ontdooit
om deze gezellige opening mee te maken.
Traditioneel wordt er tijdens deze familiemiddag de nieuwe
schlager gekozen voor het komende seizoen. Vanaf 15.11 uur is
iedereen welkom om er samen een feestje van te maken.
Vrunj van De Doorzètters:
Net als vorig seizoen kan iedereen Vrundj worden
van CV De Doorzètters. Door Vrundj te worden
steunt u de Neerbeekse carnaval voor jong en oud.
Voor slechts € 11,00 ontvangt u
de Vrunjbutton van 2022 en de
persoonlijke Vrunjkaart.

Het Sint Hubertus Kunstcentrum
verzorgt een aantal lezingen met als
onderwerp Kwetsbaarheid een
Kracht. Reeds 3 van deze
interessante, inspirerende lezingen
zijn gehouden in Genhout, in
Gasterie Genhout Treft.
De 4e staat nu gepland op
woensdag 17 november in Beek
bij Woonzorgcentrum Franciscus.
Ontvangst om 14.15 uur en
aanvang 15.30 uur. De lezingen
duren ongeveer 2 uur.
Door subsidie van de provincie
Limburg zijn we in staat om deze
lezingen gratis te verzorgen.

Wilt u Vrundj worden van De Doorzètters, scan dan QR-code of
ga naar de website van de Doorzètters.
Zittingen:
Vrijdag 14 januari en zaterdag 15 januari 2022 vindt het zittingsweekend plaats in
het Gemeenschapshuis Neerbeek. Op vrijdag 14 januari zal de opvolger van
prins Rob III worden onthuld. De vraag is wie het zal worden en of de opvolger
van prins Rob III net zo’n spectaculaire entree maakt …
Zaterdag 15 januari wordt de opvolger van jeugdprins Jesse I bekendgemaakt
tijdens de jeugdzitting. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag
vol muziek en plezier.
Meer info over CV De Doorzètters kunt u vinden op de website en de sociale media.

Bezoekers worden op Limburgse
wijze onthaald met koffie, thee en
vlaai en na de pauze een consumptie. Wij nodigen u uit om ook van
deze lezingen te komen genieten.
Ze zijn de moeite van het deelnemen
waard, de inhoud verbindt ons allemaal en houdt ons een spiegel voor.
Hoe en waarom functioneren wij
zoals we zijn? Welke wegen en
karaktereigenschappen leiden ons
naar ons doel en helpen ons om
onze doelen te realiseren?
Waarom is juist onze kwetsbaarheid
onze kracht.
Aanmelden tot 15 november en kan
per e-mail: fr.gastvrouw@vivantes.nl
of telefonisch via 046-8200840,
maar ook door middel van een
intekenlijst bij de balie van huize
Franciscus.

Het juiste adres
voor uw
kunstgebit!
Dr. Beckersstraat 7M - 6191 DA Beek
Tel. 046 - 426 48 11 www.annedormans.nl

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

www.vluggen.com
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Festival der Dieren in Genhout
Er begint iets moois te groeien in Genhout. De eerste zaadjes zijn geplant en het is de bedoeling dat in het weekend van 14 en 15 mei
2022 dit tot volle bloei zal komen. Dan vindt Festival der Dieren
plaats voornamelijk uitgevoerd door kinderen uit Beek en omstreken.

6LQW+XEHUWXV.XQVW&HQWUXP

SUHVHQWHHUW

Dit festival, wat een waar spektakel zal worden, is geïnspireerd op de
humoristische muzikale suite Carnaval des Animaux van C. SaintSaëns.
Even een beetje historie.
Na een aantal rampzalige concerten in 1885 verstopte dirigent/componist Saints-Saëns zich in een klein Oostenrijks dorpje. Daar componeerde hij Les Carnaval des Animaux. Hij schreef aan zijn uitgever
dat het stuk uitermate geschikt was voor de komende Vastenavond.
Hij bepaalde dat het pas na zijn dood gepubliceerd mocht worden,
omdat hij het niet serieus genoeg vond, het zit vol met muzikale
grapjes. Het bleek achteraf één van de bekendste werken van SaintSaëns.

HQPHL

*(1+287

Wordt dit nu nagespeeld? Neen, natuurlijk niet. Het wordt geen symfonie, maar een feest met muziek en dans uitgevoerd door de jeugd.
Op zondag samen met een heuse optocht met echte en onechte dieren vooraf aan dit festival, uiteraard afgewisseld met muziek zoals u
ook gewend bent in de optocht met carnaval. Het is toch geënt op
het carnaval van de dieren.
:LOMHPHHGRHQRIMHRSJHYHQDOVYULMZLOOLJHU

Wie werken er allemaal aan mee?
Een kinderkoor zal worden samengesteld uit jeugd van de basisscholen van Beek, Neerbeek, Spaubeek, Genhout en Schimmert.
Kinderen uit deze scholen zullen naast liedjes, u vermaken met sketches en sprankelende voordrachten.
Verder nog:
Jeugdkoor “Dievanoss” uit Schimmert
Het kinderkoor van Limburgse Koorschool Cantarella uit Beek
De Sjnake Fanfaar van St. Antonius uit Genhout
Dansstudio Rick Schmitz uit Geleen
Dansgroep Ster Sjravelsterkes
Kinderen van BSO “BieNeeke“
Het feest zal worden gehouden in de kunstkerk van Genhout. De kerk
zal kleurrijk aangestraald worden en met prachtige decors worden
aangekleed met o.a. schilderwerken van vrijwilligers.
Bent u goed in naald en draad, kunt u decoratief schilderen, kunt u
schminken, slaat u altijd de spijker op z’n kop als een timmerman,

VFDQGDQGH45FRGHRIJDQDDU
ZZZVLQWKXEHUWXVNXQVWFHQWUXPQOIHVWLYDO

bent u de ideale gastvrouw, kunt u niets speciaals, maar
bent u wel enthousiast, geef u dan op via de website
www.sinthubertuskunstcentrum/festival of scan de
QR-code om u aan te melden als medewerker van dit
prachtige festijn.
U begrijpt we hebben u hard nodig. Bent u nog niet geheel overtuigd of wilt u meer weten. Dat kan.
Op maandagavond 22 november vanaf 19.00 uur
wordt het gehele programma “Festival der Dieren” toegelicht in de Gasterie Genhout (naast de kerk). Onder
genot van een drankje wordt alle info gegeven over het
festival. U bent van harte welkom.
We houden u op de hoogte.

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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‘Wij staan altijd voor u klaar.’
Maud, Marco en Susanne van Daemen DELA

Keep calm and learn t
Als echte muziekliefhebber keek ik uit naar een interview met
Manfred Picklaps uit Spaubeek. Manfred heeft namelijk
sinds september 2020 zijn eigen gitaarschool. Ik reis af naar
Urmond en word ontvangen in het Van der Valk Business
Center. De gitaarschool bevindt zich in de kelder van het gebouw. Ik laat mij vertellen dat dit vroeger de conferentieruime
van DSM was en vervolgens fungeerde als opslagruimte van
het Business Center. De kelderruimte ligt geïsoleerd, wat het
ideaal maakt om er gitaarlessen te geven. Manfred werd getipt over deze ruimte door een leerling van hem die werkzaam is in een andere ruimte van het gebouw. De gitaarschool ligt centraal, waardoor Manfreds leerlingen uit zowel
binnen- als buitenland hem makkelijk kunnen bereiken.
Ik merk meteen dat Manfred erg gepassioneerd is over gitaar
spelen. Zelf begon hij hiermee toen hij een jaar of 11 was.

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

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

Jan Müller zoekt voor zijn website “Spaubeek Onderneemt”
een foto van het oude Rijkspolitie bureau aan de Bongerd in
Spaubeek, ter aanvulling van deze pagina:
https://www.spaubeekonderneemt.nl/spaubeekseondernemers-van-vroeger
Kan iemand hem aan deze foto helpen?

Wij zijn uw vertrouwde
aanspreekpunt voor
al uw bankzaken,
verzekeringen en
hypotheek.
Benieuwd hoe persoonlijk service
kan zijn? Loop gerust eens binnen
bij Adviesgroep Reijnders BV.
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n to play the guitar
Hij kwam terecht bij een keurige dame die net zo
keurige lessen gaf. Manfred, met patches van onder
andere ACDC op zijn jas, leerde in de les liedjes als
‘lief, klein lammetje’ spelen. Hem niet gezien, dus tijd
om op zoek te gaan naar lessen die beter bij hem
pasten. Hij kwam terecht bij de Volksuniversiteit. Na een aantal jaren raakte hij hier uitgeleerd en
besloot privélessen te gaan volgen. Deze vond hij in
Aken. Zo toegewijd als hij was (en is), reed hij hiervoor 40 kilometer op en neer.
Manfred volgde vervolgens de opleiding docerend
musicus aan het conservatorium Maastricht. Na het
behalen van zijn diploma gaf hij twintig jaar les op
onder andere de muziekschool in Beek/Geleen.
In september 2020 sloot muziekschool Artamuse en richtte hij
Gitaarschool Zuid Limburg op.
Tijdens de individuele lessen aan kinderen en tieners viel het Manfred op dat de ouders zelf vaak
enthousiast waren en interesse hadden, maar er
een drempel was om zelf lessen te gaan volgen.
Zo ontstond het idee om groepslessen te ontwikkelen voor de volwassen doelgroep. De modules
die Manfred zelf ontwikkeld en geschreven heeft,
beslaan iedere acht weken en duren 1,5 uur per
les. Hierna kunnen deelnemers kiezen of ze verder willen gaan met de volgende module.
Mensen die geen ervaring hebben met gitaar
spelen, starten met de beginnersmodule. Het
leuke aan de beginnersmodule, vindt Manfred, is
dat iedereen vanaf nul begint.
Het zijn vaak hele verschillende mensen met verschillende achtergronden, maar wanneer ze beginnen met gitaar spelen, zijn ze allemaal gelijk.
Na de tweede module kunnen de deelnemers
een pad kiezen, ofwel akoestisch ofwel elektrisch of natuurlijk
allebei. Tijdens de lessen worden techniek en akkoorden in de
praktijk aangeleerd door nummers uit het pop/rock genre.
Manfred laat me tijdens ons interview een van de
PowerPointpresentaties zien die hij tijdens de les gebruikt. Ik
leer er veel van in korte tijd. Tussen de slides zitten ook korte
muziekquizzen die zorgen voor afwisseling en gespreksstof
tussen de deelnemers.
Manfred vergelijkt anderhalf uur gitaarles met een workout in

T

de sportschool. Je hebt hard gewerkt en voelt je na afloop voldaan. Als je daarnaast 2 tot 3 keer in de week 10 minuten oefent, boek je al behoorlijk vooruitgang.
Het belangrijkste wat ik leer tijdens zijn presentatie is dat je
vooral geduld moet hebben en jezelf de tijd moet gunnen om
een en ander onder de knie te krijgen. Zelf heb ik ook een
blauwe maandag gitaarlessen gevolgd, maar ik voldeed aan
beiden niet. Ik dacht dat ik na een paar lessen de volgende
Tony Lommi ging worden. Dat ik niet de enige ben, wordt mij
duidelijk door de zogenoemde afremslides die Manfred gebruikt om het belang van geduld en realistische verwachtingen
te benadrukken. “Als je na de eerste les al Stairway to Heaven
wilt kunnen spelen, waar wil je dan nog naartoe werken? Het is
belangrijk om een doel te hebben op de lange termijn en je
vooruitgang te kunnen zien.”
Ik merk dat mijn enthousiasme groeit tijdens het gesprek met
Manfred. Misschien dat ik mijn gitaar maar weer eens moet
oppakken…
Ben jij naar aanleiding van dit stuk ook enthousiast geworden?
Eens in de acht weken start een nieuwe module. De eerstvolgende begint eind november.
Gratis een proefles volgen en instromen in een vervolgmodule
is mogelijk.
Neem eens een kijkje op www.gitaarschoolzuidlimburg.nl
of mail of whatsapp met Manfred voor al je vragen via
info@gitaarschoolzuidlimburg.nl of 06-21306959. Aarzel niet!
Lara Frissen

046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
17
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Kerstviering met
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
Na een jaar onderbreking van de traditionele kerstviering wegens de perikelen rond corona, heeft Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ de draad weer opgenomen en zal het geachte publiek een gevarieerde en inspirerende kerstviering aanbieden.

Kerstviering op zaterdag 18 december 2021 aanvang 20.00 uur in Brasserie De Poort,
Burg. Janssenstraat 26 te Beek.
De viering zal bestaan uit een inhoudelijk
vernieuwd programma. Hiertoe hebben
‘De Baeker Kleppermen’ diverse nieuwe liedjes
ingestudeerd, die – vergezeld van toepasselijk
beeldmateriaal - ten gehore worden gebracht in
een sfeervol gedecoreerde voormalige brouwerij.
Ook nu weer zullen twee gevorderde studenten
van het Conservatorium te Maastricht hun
talenten ten gehore brengen, dat alles onder
begeleiding van pianomuziek door een vooraanstaande pianiste.
Natuurlijk zal weer een ‘verteller’ worden
ingevlogen, die de aanwezigen met inhoudrijke
verhalen zal onderhouden.
Zoals gebruikelijk wordt vóór de pauze een
meer algemeen programma aangeboden, terwijl
na de pauze de typische kerstsfeer zal worden
benadrukt.
Het entreebedrag wordt op dat van de laatste
jaren gehandhaafd nl. € 10,-- p.p. en de alsdan
geldende coronamaatregelen zullen strikt
gehandhaafd worden.
Kaarten kunnen vanaf 1 november 2021
gereserveerd worden bij de leden van
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’,
Schoenherstellerij Hub. Hoedemakers aan de
Markt, Sjeunkes Kinderschoenen aan de
Marktstraat en bij Brasserie De Poort voormeld.
Aangezien vorige kerstvieringen snel waren uitverkocht, adviseren wij geïnteresseerden om
spoedig uw plaats te reserveren.

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

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

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl
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Like ons op

www.electrolemmens.nl
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Dansmarathon van 14, 15 en 16 oktober op SBS 6
Wat een kanjers waren al die dansparen. Diep respect voor hun doorzettingsvermogen.
Hoe leuk is het dan als blijkt dat ook “unne doodgewone jòng oet Sjpaubik” met zijn danspartner heeft
deelgenomen en ze ook nog eens de eindsprint hebben gehaald.
Chapeau guys. Jullie zijn toppers, een diepe buiging is op z’n plaats.

En over wie hebben we het?
Over
Erik Meijers uit Spaubeek
en zijn danspartner
Bo Wenzel uit Eindhoven.

Dit is hun commentaar:
“Onze zieltjes hebben ons
lichaam verlaten, maar we zijn
63 uur wakker geweest en
hebben de 50 uur vol gedanst.
Na 2 uur dansen besloten we dat
we een mantra nodig hadden om
ons hier doorheen te trekken.
“Mentaal kunnen we het aan,
op adrenaline kunnen we door.
En ons lichaam is sterk,”
was de tekst die we onszelf
bleven vertellen.
Wij willen iedereen bedanken voor
hun support.
Niet alleen de mensen die
kwamen kijken, maar ook alle
appjes die we vooraf hebben
gekregen en de felicitaties die we
nog moeten gaan lezen.
En wat was het fijn dansen als we
bekende gezichten op de tribune
of de meedansplekken zagen.
De energie en liefde was op afstand te voelen.
Wij hebben genoten en afgezien
maar het was het waard!”
Erik en Bo

EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?
WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE
ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG,
ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOONPRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN

/

TEL: +31 (0)46 474 23 11

/

WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL
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BOB : Bijzondere Ontmoetingen Beek
‘Hier blijf ik tot ik doodga!’
situatie voor een bepaalde
tijd, maar een echt gezinsvervangend thuis dat kan
duren tot de aan Sabine en
Marcel toevertrouwde kinderen volwassen zijn en op
eigen benen kunnen staan.
Sabine en Marcel vangen
momenteel vijf kinderen op
in de leeftijd van vijf tot elf
jaar en met hun eigen twee
kinderen van zestien en
dertien jaar kun je met recht
spreken van een huis vol.
Misschien een beetje een rare quote
aan het begin van dit verhaal, maar wel
een met een zeer bijzondere inhoud.
Het is namelijk gedaan door een zeer
jong kind dat eindelijk kan ervaren wat
het is om in een veilige haven binnen
gelopen te zijn.
Bij de deurbel hangt een bordje met een
logo. Als ik bij die veilige haven aanbel
kan ik het mekkeren van een geitje in de
tuin al horen. Als de deur opengaat
komen mij twee grote Bordercollies
tegemoet en een kleine Boston Terriër.
En of dat nog niet genoeg is wonen in
de huiskamer nog enkele cavia’s en
goudvissen en wordt de tuin bevolkt
door paarden, kippen en eenden. Een
ware dierentuin dus, maar alles met een
uitstekende pedagogische reden.
Ik ben thuis bij Sabine en Marcel de
Groot die sinds 2020 hun gezinshuis
‘All together’ runnen aan de Dorpstraat
in Spaubeek. In hun huis vangen ze
kinderen op die niet meer kunnen
wonen in hun eigen thuissituatie en
elders onderdak moeten krijgen.
Vooropgezet: het is geen pleegzorg-
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Sabine heeft een twintigjarige achtergrond als leerkracht in het basisonderwijs en Marcel is van huis uit medisch
analist en operatieassistent. Enkele
jaren geleden besloten ze het roer volledig om te gooien (mede vanwege de
onvrede binnen de toenmalige werkkring van onderwijs en zorg: meer administratie en minder tijd voor het kind of
de patiënt). Ze wilden méér betekenen
voor hun medemens. In het begin, ze
woonden nog in Geulle, was dat de (financiële) ondersteuning van een kind in
India en kwam er, via Stichting Buurtgezinnen, iedere woensdag een jonge
peuter thuis en werd een jong gezin bijgestaan met hun hulpvragen. Sabine
ging zich meer en meer verdiepen in de
pleegzorg en zo kwam ze op het pad
van het concept ‘gezinshuis’. Ze nam
Marcel, die ook een passie heeft voor
kinderen en vrijwilliger was bij het kindervakantiewerk, mee in die droom.
‘Iets voor kinderen betekenen die het
zwaar hebben in onze maatschappij; het
geeft zo’n innerlijke voldoening’ is hun
credo.

In hun gezinshuis bieden ze een traditionele gezinssituatie, kinderen krijgen er
een warm nest. Hun missie en visie is
gestoeld op een één-op-één begeleiding, afgestemd op de behoefte en de
belangen van elk individueel kind. Het
mag dan misschien ouderwets klinken,
maar de 3-R’s komen bovendrijven:
rust, reinheid en regelmaat. Dat schept
namelijk duidelijkheid, structuur en
geborgenheid. Ze hebben hun eigen
kinderen meegenomen in hun droom en
u kunt zich voorstellen wat het voor hen
betekent: vijf min of meer vreemde
kinderen in huis en de aandacht moeten
delen. Daarvoor hebben ze een eigen
plekje in huis met eigen ruimtes om zich
terug te trekken, te chillen en vrienden
en vriendinnen te ontvangen. En ook
die visie komt terug in de kernwaarden
van ‘All together’, eigenheid (je mag er
zijn en vanuit een veilige basis ga je
ontdekken wie en wat je bent en ga je
je ontwikkelen), harmony (vertrouwde
gezichten, samen leven, samen werken,
samen plezier maken, maar ook samen
door diepe dalen gaan) en respect
(achtergronden en netwerken worden
gerespecteerd, waarin ook anderen,
zoals bijvoorbeeld de biologische
ouders, een rol kunnen spelen).
Die kernwaarden voel en proef je als je
de eerste stappen over de drempel zet.
De kinderen gaan op een losse manier
met elkaar om, vragen en spreken met
twee woorden als ze iets willen en zijn
niet bang om ook een vreemde iets te
vragen of te vertellen. Samengevat
herken ik als onderwijskundige de drie
basisbehoeften van mijn onderwijsgoeroe Luc Stevens terugkomen:
competentie (‘ik kan het’), autonomie
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(‘ik wil het’) en relatie (‘ik kan het niet
alleen’) in de praktijk. Deze drie basisbehoeften moeten leiden naar ‘zelf’:
zelfontplooiing, zelfregulatie, zelfverantwoordelijk en zelfvertrouwen (u leest: ik
zit even op mijn passionele stoel, in het
heerlijke gesprek met Sabine en
Marcel kwam dit overigens meermaals naar voren!).
Wat ‘All together’ toevoegt aan het
concept zijn dieren. Kinderen die met
dieren opgroeien zijn evenwichtiger,
sensitiever en meer populair bij leeftijdgenoten. Deze kinderen zijn beter
geïntegreerd. Zij kunnen zich beter
concentreren op school en gaan met
meer plezier naar school en scoren
hogere cijfers. Deze kinderen kunnen
meer en beter verantwoordelijkheden
van het leven van alledag aan
(Prof. Dr. Giselher Guttmann universiteit
van Wenen).
Dieren worden gebruikt om de kinderen
verantwoordelijkheid aan te leren. De
een zorgt voor de geit, de ander voor
de kippen en de derde voor de paarden.

(zie: https://www.xonar.nl/wat-wij-bieden/
pleegzorg/trainingen-en-cursussen)
gevolgd en een assessment gedaan.
Zij kunnen aldaar terugvallen op een
(gedrags)wetenschapper en een begeleider. Uiteraard heeft ook Bureau
Jeugdzorg een taak. ‘All together’ is
een eigen onderneming met een ondernemingsplan. Sabine en Marcel zijn in
die zin géén voogd van de kinderen en
de eindverantwoordelijkheid ligt bij
Bureau Jeugdzorg. Zo worden ze door
de kinderen ook gewoon bij hun voor-

Marcel en Sabines ervaring als kynologisch instructeur komen hier nadrukkelijk van pas. Daarnaast, en iedereen zal
dat herkennen, geven dieren doorgaans
geen waardeoordeel, zijn ze altijd bereid
om te luisteren en geven ze graag een
knuffel als dat nodig is.
Sabine en Marcel hoeven het ook niet
alleen te doen.
Zij hebben bij Xonar o.a. de STIP-cursus

naam genoemd, omdat ze geen mama
of papa zijn van de kinderen. Dat onderscheid wordt duidelijk gemaakt, zodat
de aan hen toevertrouwde kinderen
altijd weten dat ze ook biologische
ouders hebben en eventueel met hen
op de goede voet verder kunnen zolang
of wanneer de situatie dat toelaat.
Uiteraard wordt het gezinshuis wel
gemonitord en moeten er reportages

worden geschreven en verantwoording
worden afgelegd. De naam ‘Een gezinshuis’ krijg je niet zo maar.
Zeer belangrijk vinden Sabine en Marcel
om hier een dik complement uit te
reiken aan de gemeente van Beek vanwege hun bereidwillige medewerking
om het gezinshuis in Spaubeek te
kunnen vestigen.
Aan het begin van dit artikel had ik het
over het logo van ‘All together’. Ik hoop
dat u, na het lezen van het verhaal, de
verfijnde symboliek kunt herkennen.
Voor mij was dit geen bijzondere
ontmoeting, maar een bijzonder indrukwekkende ontmoeting. Het geeft je een
beetje vertrouwen in de medemenselijkheid. Het succes van Sabine en Marcel
ervaar ik persoonlijk als ik afscheid
neem, de jongste van de vijf komt
spontaan, vol zelfvertrouwen, naar me
toe om een afscheidsknuffel (in de
goede zin van het woord) te geven.
Wat een cadeau!
Meer weten?
Bekijk een filmpje met Sabine en Marcel
op: https://www.xonar.nl/wat-wijbieden/pleegzorg/gezinshuis
Roland Willems
Foto’s Loe Bergers
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Boek een gratis mini kerstshoot en
ontvang 1 foto gratis afgedrukt
Dit jaar kan het eindelijk weer: samen feestvieren!
Met de feestdagen in het verschiet begint ook
weer de zoektocht naar leuke en originele
cadeautjes.
Verras jullie geliefden en vrienden met een
mooie kerstfoto van jezelf, je gezin of van
de kinderen. Boek een mini kerstshoot en
kom op 20/11, 21/11, 27/11, 28/11 naar
mijnfotostudio in Beek.
Dit jaar heb ik een sneeuwondergrond en
sneeuwballen geregeld. Succes en plezier
gegarandeerd dus!

Om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd is en jullie
niet onnodig moeten wachten, graag een plekje
reserveren via Whatsapp of mail.
De fotoshoot van ongeveer 20 minuten is
gratis en je ontvangt tevens een gratis afdruk
(13 x 18cm) van een foto naar keuze.
Na de fotoshoot zijn de foto’s binnen een
paar dagen beschikbaar via een online galerij.
Jullie kunnen dan op het gemak de foto’s
bekijken en kiezen in welke vorm jullie deze
afgedrukt willen hebben (setje kerstkaarten,
wanddecoratie en andere fotocadeau’s).
Data:
20, 21, 27 en 28 november 2021 tussen 10.00 en
16.00 uur
Locatie:
Fotostudio Eric Smeets Fotografie, Stationstraat 7
in Beek
Reserveren:
- Whatsapp/mobiel: 0642864068
- Mail: info@ericsmeets.nl
Kosten:
- De fotoshoot is gratis
- 1ste digitale foto op hoge resolutie: 35 euro
- Vanaf de 2de foto: 20 euro/stuk
Voor meer informatie en voorbeeldfoto’s kijk je op
www.ericsmeets.nl/kerstshoots

Kerststallenexpositie Genhout
De eerste herfstblaadjes zijn nog maar net gevallen of in de
St.-Hubertuskerk in Genhout is de nieuwe kerststallenexpositie alweer
ingericht. Het thema is “Thuis in de Stal”.
Vanwaar dit thema?
Net als Jozef en Maria zich moesten
aanpassen aan de situatie van de
dorpstelling, zo heeft heel Nederland
zich het afgelopen jaar moeten aanpassen aan het nieuwe normaal. Mensen
werkten van huis uit, gingen niet naar
een vreemd land en verlegden hun grenzen. Ze zijn het kleine meer gaan waarderen, het thuisgevoel is versterkt. Thuis
zijn we veilig, net als Jezus in de stal.
Zijn ze niet vervallen die stallen?
Verre van, want de groepjes komen juist
veel meer tot hun recht, als de stal erbij
staat. Er zijn veel houten stallen, maar
allemaal zijn ze anders. De boerderijstal,
de oriëntaalse stal, de Napolitaanse
stallen van Els Vroemen - Stevelmans,
stralen juist heel bijzonder en sereen
22

de blijde boodschap van het kerstgebeuren uit.
Dat thema stal, waar kennen we
dat van?
“Ik ben de stal” is de kerststallencatalogus van pastoor J. van Oss, die
4 jaar geleden uit kwam bij gelegenheid
van zijn 80e verjaardag. In het boek
staan veel van zijn lievelingsgroepen,
maar meestal zonder stal. Pastoor heeft
de stallen boven op de hoogste planken
op zijn zolder staan. Ze worden zelden
‘van stal’ gehaald en opgezet, maar dit
jaar krijgen de groepjes een dak boven
hun hoofd, wordt het aanschouwelijker,
en meer 1 geheel.
Wat is er zoal te zien?
De expositie omvat zelfgebouwde

stallen van Els Vroemen – Stevelmans.
Els maakt sinds het overlijden van haar
man in 2004 zelf kerststallen en ieder
jaar komt er uitbreiding. Een van haar
mooiste objecten is een woonwagen,
geïnspireerd op het kerstverhaal van
Felix Timmermans die schrijft over een
‘krakend foorwagenske’. Een boerenstal met rieten afdak en een winterhut in
de sneeuw met een Russische kerstgroep ontbreken niet in haar collectie.
Welkom
U bent op zondagmiddag 21 november
vanaf 14.00 uur van harte welkom om
de creatief ingerichte expositie te
komen bewonderen. Het kunstcentrum
is geopend elke derde zondag van de
maand van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Zie voor de extra openingstijden rond
kerstmis
www.Sinthubertuskunstcentrum.nl en
volg ons op facebook.
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“Beek… wat ben je mooi”

Zjwömme
Mijn baas heeft u in een vorige “Beek,…
wat ben je mooi” al bijgepraat over onze
waterige belevenissen op ’s lands vaarwegen. Ik heb ervan genoten. Lekker op
een zacht kussentje, genieten van zon en
regen, water en land, meerkoetjes en
futen, donkere luchten en avondrood.
Het weer was een beetje com si com sa
en achteraf was ik daar best wel blij mee.
Mijn baas had zich vast voorgenomen
ergens met mij te gaan zwemmen. Hij
had er zelfs speciaal een hondenzwemvest voor aangeschaft, zodat ik dus wel
het water in kon (wat ik trouwens ooit,
toen ik nog heel klein was in een
Oostenrijks meertje, met gemengde
gevoelens, ooit heb gedaan). Ja, ooit,
ooit, dus, met de wetenschap dat ik er
dus óóit weer aan moest geloven.
Nou ben ik een klein koppig hondje dat,
in tegenstelling tot mijn soortgenoten,
een beetje wars is van alles wat vochtig
blijkt. Als het regent, hondenweer is, lig
ik het liefst languit op de bank, naast
mijn baas. Lekker warm. Voor mijn dagelijkse behoefte heb ik dan genoeg aan
het einde van de straat en weer terug.

Mijn baasjes hadden het op die boot wat
die behoeftes betreft wel wat makkelijker
dan ik. Aan boord was een toilet en op de
vraag hoe vaak de afvaltank geleegd moest
worden, kwam het antwoord dat er geen
vuilwatertank was en dat in Nederland alles
gewoon zo op het oppervlaktewater
geloosd mocht worden. Hmmm….? In een
(jacht)haven moesten ze uiteraard wel
gebruikmaken van de aldaar aanwezige
sanitaire voorzieningen, maar gezien het
ronddrijvende toiletpapier werd al gauw de
conclusie getrokken dat niet iedereen zich
aan die regel hield. Conclusie: mijn baas
ging niet met mij zwemmen, bang iets
tegen te komen wat normaal enkel wordt
achter gelaten door personen die categorisch weigeren de ongerechtigheden van
mijn collega’s op te ruimen (waar we in
Beek genoeg voorbeelden dagelijks tegenkomen, zeker nu het weer eerder donker
wordt).
Toch heeft mijn baas het idee van samen
zwemmen niet uit zijn hoofd gezet. Beter
gezegd, de vakantie van 2022 is alweer besproken en mijn angst wordt bewaarheid:
we gaan naar Oostenrijk, daar waar al die
kleine beekjes en meertjes zijn en ik heb
gezien dat mijn zwemvest prominent in de
bijkeuken ligt en zeker niet op Marktplaats
verkocht gaat worden. Erger nog, mijn baas
is zich degelijk aan het voorbereiden, waarvoor hij dus ruim tien maanden de tijd
neemt. Al vanaf begin september is hij in
zwembad ‘de Haamen’ wekelijks aan het
uitproberen welke vorm van zwemtraining
hem het meeste ligt. De eerste keer ging
hij naar ‘Fit en Vitaal’. In een grote groep
was hij de jongste en de oefeningen waren,
naar zijn persoonlijke inslag, niet toereikend genoeg. Doet niets af aan
die training, maar aan individuele
voorkeur. De week daarop was hij
met drie anderen al heel vroeg in
de weer bij aquarobics, een soort
van aerobics, maar dan in het
water. Dat beviel hem uitstekend
en zijn heupen ook (mijn baas
heeft ooit een fikse sportblessure
opgelopen die hem al vijftien jaar
danig parten speelt, maar warm
water is daar een uitstekende
remedie voor).
Mijn baas kon dus lekker meedoen. De week daarop ging hij
aquajoggen, een tandje erbij in
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vergelijking met aquarobics.
Lekker om te doen, maar de heupen
begonnen te protesteren.
Wat mijn baas ook lekker vindt, is dat de
diverse lessen zo heerlijk vroeg in de ochtend plaatsvinden. Hij is dan om half tien
‘klaar’ om aan zijn dagelijkse werkzaamheden te beginnen (en aquarobics begint
zelfs al om kwart vóór acht, zodat ie tegen
negenen gedoucht en wel achter zijn
bureau en computer kan plaatsnemen). Wat
ook echt tof is/was dat er voor deelnemers
ouder dan vijfenvijftig jaar een flinke
korting op de toegang is en dat wordt
doorgetrokken naar twaalf en vijfentwintig
toegangsbewijzen, al is het jammer dat dat
alleen gold voor de maand september. De
laatste keer dat hij bij de kassa stond werd
zelfs even in twijfel getrokken of mijn baas
wel gerechtigd was voor de seniorenkorting, hoewel hij deze leeftijd al ruim achter
zich heeft. Toch ging hij met een big smile
richting kleedruimten. Mijn baas heeft een
lange toegangskaart aangeschaft en wil de
aquajoggen en aquarobics met elkaar gaan
afwisselen, al naar gelang het uitkomt en
zijn heupjes het toelaten. Kijk, dat is ook
weer zo mooi, je kunt lessen uitwisselen,
soms het een en soms het ander.
En voor mij? Ach, ik gun het mijn baas
zolang ik maar lekker warm thuis in mijn
mandje of bij hem op schoot mag kruipen.
En Oostenrijk? Wie dan leeft, die dan zorgt.
Wie weet heb ik me tegen die tijd wel met
de wetenschap verzoend. Alhoewel…., hij
zal toch niet het plan hebben opgevat om
met mij te oefenen in het Kanaal bij Elsloo,
de Maas in Stein of in de opengelegde
gedeelten van de Keutelbeek. Keutelbeek?
Keutel…??? Het zal toch niet???
Groetjes en tot een volgende keer,
Paddy
(en uiteraard mijn baas Roland Willems)
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LEGO! Wie is er niet groot mee geworden?
Joep is er al helemaal klaar voor. Hij heeft zich er al wekenlang
op verheugd en vandaag mag hij dan drie uren volledig losgaan met de overbekende, gekleurde blokjes. Hij heeft zich
voorgenomen om een heuse politiekazerne te bouwen en in
zijn bakje heeft hij de meest elementaire blokjes voor het gebouw al verzameld. Charis Limpens, een van de begeleiders
van deze middag, komt hem vragen wat hij nog meer nodig
heeft, zoals ramen, deuren en de meer specifieke bouwelementen en ook begeleider Sean Limpens doet een duit in het
zakje door met “echte” tralies aan te komen zetten, iets dat
bij een politiegebouw natuurlijk niet mag ontbreken. En ook
bij mij begint het te kriebelen, kriebelen van herinneringen.

aangedreven konden worden zoals bijvoorbeeld een molen)
dat het een lieve lust was. Uiteraard heb ik de liefde voor het
bouwen ook aan mijn twee jongens doorgegeven, al was er in
de loop der jaren veel veranderd. Van de eigen fantasie werden het voornamelijk bouwsels om in elkaar te zetten aan de
hand van handleidingen: van voertuigen tot complete brandweerkazernes. Topstuk werd een computergestuurde vrachtwagen. Als onderwijzer heb ik natuurlijk ook mijn leerlingen
veelvuldig laten kennismaken met LEGO door middel van
Technisch LEGO waarvoor ik als techniekcoach gelukkig voldoende budget had.

In het begin van de maand oktober heb ik urenlang zitten kijken naar programma’s over 70 jaar televisie. In gedachten
ging ik terug naar de tijd dat ik kind was en genoot van
‘Rikkie en Slingertje’, ‘Oebele’, ‘Batman’ en ‘Stuif ‘ns In’.
Maar dat was al redelijk aan het einde van de zestiger jaren,
want in mijn beleving kregen we pas rond 1968 een oude
zwart-wit televisie, geschonken door mijn oom die net een
nieuwe (kleuren)tv had aangeschaft. Wat deed ik dan vóór die
tijd? Nou, gewoon, spelen met LEGO. Daar kon ik uren zoet
mee zijn. Mijn vader had een grote kist getimmerd met daarin
tien vakken van groot naar klein. En daarin zaten de grondplaten, de 2-tjes, de 3-tjes, de 4-tjes en ga zo maar door. Ik
noemde de steentjes aan de hand van de grootte: de 2-tjes
waren de blokjes met 2 oogjes, de 3-tjes de blokje met
6 oogjes (twee rijen van 3) en de 4-tjes waren de blokje met
acht ogen. Lekker consequent dus, maar bóuwen dat ik
deed. Voornamelijk voertuigen en huisjes. Later kreeg ik een
heuse trein (blauw) op batterijen, en met een motor ging ik
aan de slag en construeerde en experimenteerde (bouwde
dus allerlei andere zaken die eventueel met een motor

LEGO is in 1916 ontstaan in Denemarken en bedacht door
ene Ole Kirk Christiansen die in Billund een houtbewerkingsbedrijfje had. Zestien jaar later ging hij zich bekwamen in het
maken van houten speelgoed dat hij gepaard liet gaan met de
uitleg: ‘Leg Godt’, simpelweg afgekort met de eerste twee
letters van ieder woord: Le Go, oftewel LEGO. Pas na de
Tweede Wereldoorlog kwam de kunststofversie in zwang.
Maar het duurde tot 1963 voor de huidige versie van LEGO
vervolmaakt werd en het een doorslaand succes werd.
Waarom deze lange intro?
Omdat we aan de rand van ons mooie Beek een heus LEGOcentrum hebben in het voormalige partycentrum ’t Kaar, nu
genoemd: ‘Het Beekse Steentje’. Het centrum was eerder te
vinden aan de Schutterstraat, maar deze locatie werd allengs
te klein, zodat de familie Limpens (John en de eerder genoemde Charis, echtgenote, en Sean, zoon) moesten gaan
zoeken naar een groter gebouw.
24
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glaasje ranja. Grappig om te merken dat volwassenen
komen om te bouwen en kinderen om te bouwen, maar
zeker ook om ermee te spelen. Fijn is te merken hoe de interactie over en weer gaat en wat de een niet weet kan de
ander aanvullen. We geven daarom ook de gelegenheid om
bijvoorbeeld hier een LEGO feest te vieren (voor jongeren
en volwassenen) en organiseren diverse workshops, zoals
bijvoorbeeld “motoriseren van LEGO” of “fantasiebouwen”.
Onze toekomstige ambities zijn om een horecagedeelte in
LEGO-stijl te creëren, maar ook teambuildingsactiviteiten te
organiseren voor bijvoorbeeld bedrijven. Nu wordt dit op
kleinschalig niveau al georganiseerd!”

John: “Ons centrum is vooral bedoeld als een soort bezigheidstherapie. Zie het vooral niet als een commerciële business! We zijn voornamelijk gericht op de vreugde die het
kinderen oplevert om hier te komen bouwen. En natuurlijk
vergeten we ook de volwassenen niet.”
De grote ruimte is verdeeld in een deel waar grote grabbelbakken staan met voornamelijk tweedehands blokjes (gesorteerd en gewassen en daar waar het erg vuil was steentje
voor steentje met de hand gereinigd) waarin te kust en te keur
gezocht kan worden om daarna te bouwen aan de grote tafels.
In een tweede kleinere deel van de ruimte staat een deel van
de internet verkoop voorraad en kan allerhande nieuwe LEGO
gekocht worden in de diverse series, zoals City, Creator,
Friends, Technics, Duplo, Starwars, Disney en nog veel meer.
De aanwezige kids krijgen hulp, maar de meesten hebben
voldoende kennis om lekker aan de slag te gaan. En is de
creativiteit even niet aanwezig, zijn er altijd mappen met
ideeën. Uit persoonlijke ervaring weet ik hoe vervelend het is
om je bouwwerk ná het spelen weer te moeten afbreken.
Maar ook daar is aan gedacht. De kids kunnen hun bouwwerk tegen sterk gereduceerde prijs mee naar huis nemen
naar gelang het gewicht van hun creatie: hoe zwaarder, hoe
goedkoper. En op de speciale bouwmiddagen (woensdagen
van 13.30 tot 16.30 uur) krijg je ook nog eens 20% extra
korting en ook nog lekkers en onbeperkt drinken! Zo’n
middag kost € 12,50 per keer deelname en een “rittenkaart”
€ 60,- (maar daarvoor mag je dan wel zes keer komen en dat
betekent dus eigenlijk maar € 10,- per keer).

Van oudsher is er veel “namaak-LEGO” te verkrijgen.
Denk maar eens aan de diverse acties van supermarkten die
van een soort van LEGO gebruikmaken om klanten naar hun
winkels te lokken. “LEGO is LEGO, en daar is geen speld
tussen te krijgen. Helaas is het zo dat, hoewel het merk
gepatenteerd is, de Chinese markt het niet zo nauw neemt
met de regels. Daar is niets aan te doen en de Chinezen
komen er mee weg.”
LEGO blijft in ontwikkeling. De designers werken pakweg drie
jaar binnen één van diverse thema’s om daarna te schuiven
naar een ander thema. Dat houdt de creativiteit fris. Ook
blokjes en kleuren kunnen veranderen. Naar gelang de markt
het wenst. Soms is er een succes, zoals dat was bij het
thema “Super Mario”, maar het kan ook zomaar zijn dat zo’n
succes van korte duur is en er weer iets anders moet worden
bedacht.
Wat mezelf betreft: ik ga mijn vijf Curverboxen met LEGO
maar weer eens voor de dag halen en deze sorteren. Ik wil,
weer helemaal enthousiast geworden, die brandweerkazerne,
dat politiebureau, het vliegveld, de autootjes, de computergestuurde vrachtwagen, en… en… en… maar weer eens in
elkaar zetten. Oef en daarbij vergeet ik mijn diverse
LEGO-Dacta dozen nog die ik ooit in mijn klas heb gebruikt.
Leuk voor als de kleinkids komen. Al zullen die hun éigen
ideeën willen botvieren op al die steentjes…

John reist voor zijn blokjes heel Europa door, een wellicht uit
de hand gelopen hobby?
“Het mooie van LEGO is dat je je eigen modellen kunt
maken, lekker zelf puzzelen. Je kunt immers alles bouwen
wat je maar wilt. Er zijn zelfs speciale sites die jouw eigen
foto’s omzetten in een LEGO bouwplan, zoals bijvoorbeeld:
https://www.lego.com/en-us/ldd”
Uit alles spreekt dat de familie Limpens wil voorzien in een
behoefte en dat zij in die behoefte willen voorzien door het
aanbieden van activiteiten met LEGO, meer als middel dan
als doel op zich.
“De activiteiten zijn ons hoofddoel en de verkoop is hobby.
Mensen, kinderen én volwassenen, moeten zich bij ons
thuis kunnen voelen, meermaals terug willen komen en
lekker genieten van het bouwen, een kopje koffie of een

Meer informatie: www.partijhandellimpens.nl
of via info@partijhandellimpens.nl
(ook via social media als Facebook en Instagram).
Roland Willems
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De foute foto van Loe
Oplossing van oktober:
Spaubeek, naast de kerk:
De vlaggenmast op het
grasveld ontbreekt.

Correcte inzenders:
Rezie van Geneijgen, José Jansen,
Crit Meijers, Jos Meens, Mery Kengen,
Jo Nijsten, Netty van den Molengraaf,
Harrie Verboort, Marianne Schwachöfer,
Sylvia Rademaekers & Marc Willems,
Nettie schmitz, Paul Schoonbrood,
Jan Müller, Leo Snel, Wim Kempener,
Jo Cox, Gonny Rouland en
Frans Speijcken.

Nevenstaand 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.
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TUSSENDOORTJE
Oplossing oktober:
Iedereen wil de wereld veranderen maar de wc rol vervangen? Vergeet het maar.
NIEUW: Vanaf nu is er elke maand een winnaar. Wij feliciteren Tiny Jetten.
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: Beroemde /fictieve/mythische dieren.
1.
2.

Het hondje van Kuifje / 5de
Zijn grootste vijand is kapitein Ahab / 8ste

3.
4.
5.

Het vunzige moppen konijn van Nederland / 9de
Deze eend werd bedacht door Herman van Veen / 16de
Het gevleugelde paard / 7de

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hij zong “it’s not easy being green”/ 13de
De beste vriend van Winnie de Poeh / 5de
Een behoorlijk uit de kluiten gewassen verliefde gorilla / 8ste
Het vriendje van Pip / 5de
Hij deelde zijn spaghetti met een lady / 7de
De beroemdste Schotse collie allertijden / 4de

12. Een “houten” tekenfilm specht / 9de
13. De vader van Simba / 6de
14. Zijn Indiaanse naam luidt Sasquatch / 7de
15.
16.
17.
18.

De panter uit het jungle boek / 4de
Over wie zong Guust Flater in “wij zijn twee vrienden”/ 9de
Het paard van Odin / 6de
Welke rang had de herder, genaamd Rex / 11de

19.
20.
21.
22.

De slangdraak uit deel 2 van Harry Potter / 8ste
Het eerste gekloonde schaap / 4de
Het paard van Don Quichot / 2de
Mythisch gevleugeld vuurspuwend wezen / 5de

2

42

3

4

23

24

25

43

44

45

5

26

46

6

7

8

9

27

28

29

30

47

48

49

36.
37.
38.
39.

Hare hoogbenige majesteit uit de fabeltjeskrant / 13de
Half man, half paard / 5de
De bewaker van de Griekse onderwereld / 8ste
Een man met de kop en staart van een stier/ 5de

40. Welk dier is het logo van filmstudio MGM / 3de
41. Hoe heet het huisdier van Fred en Wilma Flinstone / 3de

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

10

50

Wie volgde schimmel Amerigo op / 2de
De chimpansee van Michael Jackson / 6de
Gorilla die in 2007 ontsnapte uit Diergaarde Blijdorp / 3de
De kat van Gargamel / 5de
Nederlands meest succesvolle dressuurpaard / 6de

47. Zijn geestelijke vader is Dick Bruna /6de
48. Paard dat kon praten in de gelijknamige tv serie / 7de
49. Hij werkt als kok in het beroemde restaurant De Krokante Krab /4de

De enige echte diva in de wereld van Jim Henson / 5de
What’s up doc? / 6de
Het konijn van Youp van ’t Hek / 5de
Daar heb je …….., …….. hij is geweldig / 5de
De beroemde Australische boskangoeroe / 6de

1

Veelkoppige slang / 1ste
Hoe noemen wij Chip and Dale / 8ste
Deze leeuw was de held van de Sterreclames / 3de
Het hondje van Obelix / 4de
"I tawt I taw a puddy cat!" / 5de

42.
43.
44.
45.
46.

23. Het paard van Lucky Luke / 10de
24. De kleine zeemeermin / 4de
25. Eerste genetisch gemanipuleerde stier ter wereld / 6de
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

11

De stier uit de jury van de Mini Playback Show / 4de
De witte haai / 2de
Het vliegend olifantje / 4de
Zij zijn groot en ik is klein / 7de
Deze ‘zwarte schoonheid’ kwam uit de pen van Anna Sewell / 8ste
De schele leeuw uit Daktari / 7de
'Moah seg hee, Gertje' / 2de
Zijn baasje is Shaggy / 7de
Haar beste vriendjes zijn Willy, Shelby en Max / 4de
De beste vriend van Stampertje en Bloempje / 4de
Hier waren er 101 van / 9de
De domste hond van het wilde westen / 7de
De fictieve huiskat van Jim Davis / 8ste
Een heer van stand / 10de
Hoe heet het ros waar de vier Heemskinderen op zaten / 6de

12

13

14

15

16

17

18

19

20

36

37

38

39

40

41

57

58

59

60

62

63

31

32

33

34

35

51

52

53

54

55

56

61

21

22

64
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Maatregelen rond het Kerstconcert
Mannenkoor Beeker Liedertafel
Na ’n gedwongen pauze vanwege corona hoopt Mannenkoor Beeker Liedertafel op het
eind van dit jaar het concertprogramma te hervatten met haar traditionele Kerstconcert.
Dit vindt plaats op zondag 19 december 2021 in het Asta Theater, Markt 6a, Beek.
Aanvang 14.30 uur. De entree bedraagt € 12,50.
In de voorverkoop zijn kaarten á € 10,= vanaf
half november verkrijgbaar of te reserveren bij
Schoenherstellerij Hub en Wilma Hoedemakers,
Markt 22, Beek, bij de leden van het koor of via
de website: www.beekerliedertafel.nl.
Zoals de zaken er nu voorstaan is voor het betreden van de zaal een QR Check nodig of een testbewijs met negatief resultaat; dit in combinatie
met een identiteitsbewijs.
Indien u het Kerstconcert van Mannenkoor Beeker Liedertafel wenst te bezoeken, gevaccineerd
bent en nog geen QR check heeft, hebben wij
een oplossing voor u.
Het “Computer Doe en Leercentrum” van de
Seniorenvereniging Beek/KBO (afd. St. Jozef)
helpt u gratis om de QR Check op uw mobiele
telefoon te zetten of een papieren versie van de
QR Check aan te vragen.
Iedere donderdagmiddag en vrijdagmorgen
staan vrijwilligers voor u klaar om u te helpen.
Vergeet niet uw BSN (burgerservice nummer)
mee te nemen. Het adres is Stegen 35, 6191 TR Beek. In de volgende editie zal uitgebreide informatie over het naderende kerstconcert worden gegeven.

in kleine groepjes onder professionele begeleiding, binnen of buiten.
Bezoek onze website of
bel voor meer informatie en
een gratis proefles:

www.fysiotherapiegcn.nl
046-4374664

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

Geleen

GRATIS
proefles

Dahliastraat 9
6163 CH Geleen
T: +31(0)46 4757474
E: info@fysiotherapiegcn.nl
W: www.fysiotherapiegcn.nl
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Vastelaovessèzoen
2021-2022

Evenementenrooster

2021 - 2022

De Baeker Pottentaote
Vriedig 12 november
Donderdig 13 jannewarie
Zondig 16 jannewarie
Zondig 13 fibberwarie
Woonsdig 16 fibberwarie

-

Äöpening vastelaovessèzoen
Groate Zitting
Jeugzitting
Kènjersjprènge
Verkaup vastelaovesgezet
“de Pottentaot”
Zaoterdig 19 fibberwarie - Prinsebal

21 november Opening kerststallenexpositie in de Sint-Hubertuskerk van

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

18 december Kerstviering Baeker Kleppermen, aanvang 20.00 uur in

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

Genhout 14.00 uur
28 november Openstelling Kerststallenexpositie in de kerk van Genhout
van 14.00 tot 17.00 uur. Culturele Werkgroep Beek
12 december Kerstmarkt in gemeenschapshuis Oos Heim, georganiseerd
door Gemengd Koor Neerbeek. Aanvang 10.45 - 17.00 uur
Brasserie De Poort, Burg. Janssenstraat 26 te Beek
19 december Traditionele Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel
Asta Theater, Markt 6a, Beek. Aanvang 14.30 uur.
2022

Zvc De Kneeschers
- Vrijdag 11 dec. 2021 – Mosselfeest - Dobbele Vônck
- Zondag 19 dec. 2021 - Voorverkoop
Mansluujzitting 2022 – Dobbele Vônck
- Zondag 9 jan. 2022 - Mansluujzitting 2022 –
Mondial
CV de Kwakkerte, Spaubeek
- Zaterdag 13 november 2021
Grote zitting - MFC Spaubeek - Aanvang: 19.00 uur
- Zondag 14 november 2021
Jeugdzitting - MFC Spaubeek - Aanvang 14.00 uur
- Zondag 6 februari 2022
Prinsenreceptie - BMV Spaubeek - Aanvang 14.00 uur
- Dinsdag 22 februari 2022
Ontvangst Blauw Sjuut - BMV Spaubeek
- Zondag 27 februari 2022
Optocht CV de Kwakkerte - Aanvang 14.00 uur

9 april

Galaconcert “Mix of Music” fanfare St. Antonius Genhout
aanvang 19.30 uur - Asta Theater Beek
m.m.v. o.a Pascal Pittie en Daphne Ramakers

28 mei

Stappen voor Kanker/Beek Verlicht: inzamelen lege flessen
Neerbeek

25-26 juni

Stappen voor Kanker/Beek Verlicht. Sportlandgoed de Haamen

1-2-3 juli

Feestweekend b.g.v. 170 jaar Kon. Harmonie St. Caecilia
Beek

17 juli

Sprookjestocht Beek

15-24 september 2022: Feestprogramma 100-jarig jubileum
Toneelvereniging Ons Genoegen Genhout
15 t/m 19 september Belevingstheater 80 DAAG
24 september Theatre de Spectacle en receptie. www.80daag.nl

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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Foto’s:Loe Bergers
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Broelof van Burgemeister Janssen
zaterdag 25 en zondag 26 september

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
30

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222
F 046 - 43 77 757
www.gemeentebeek.nl

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.

Pastoor John van Oss neemt afscheid en
wordt ereburger van Beek
Pastoor John van Oss droeg op zondag 10 oktober zijn laatste Heilige Mis op in de
Hubertuskerk in Genhout. Hij nam na 38 jaar afscheid van zijn gemeenschap en kreeg
daarvoor de hoogste Gemeentelijke Onderscheiding: het ereburgerschap van Beek.

De onderscheiding werd hem door de Beekse gemeenteraad toegekend en aansluitend aan de viering door
burgermeester Christine van Basten-Boddin uitgereikt. Zij
roemde zijn menselijkheid en de wijze waarop hij invulling
gaf aan maatschappelijke ontwikkelingen en -stromingen.
Dat pastoor Van Oss de Hubertuskerk wist om te vormen

tot kunst- en cultuurcentrum, noemde de burgemeester
een uitzonderlijke prestatie.
Dankzij hem wordt de Genhoutse kerk in de volksmond
kunstkerk genoemd en is het een toeristische trekpleister
geworden voor kunstminnend Nederland en liefhebbers
van het Montfortaans erfgoed.
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Gemeente Beek Informatiepagina | november 2021

Tijdelijk wethouderschap
Rob Schwillens opnieuw verlengd
Het tijdelijk wethouderschap van Rob Schwillens is opnieuw verlengd
met zestien weken. Dat heeft de gemeenteraad op donderdagavond
14 oktober besloten.
Wethouder Schwillens vervangt wethouder Hub Hodzelmans die sinds maart 2021
ziekteverlof heeft. Schwillens heeft Grote Projecten, Brede Watertaken en
Bedrijfsvoering in zijn portefeuille.

Het Wijkteam staat graag voor u klaar!
U kunt met vragen en zorgen over uw persoonlijke situatie terecht bij het wijkteam. Heeft u vragen over
opvoeding, opgroeien, wonen, hulpmiddelen, dagbesteding, schulden, vrijwilligerswerk of mantelzorg?
Of maakt u zich zorgen over een eenzame buurman of ervaart u overlast? Wilt u zelf de handen uit de
mouwen steken en een dorpsgenoot helpen? Het wijkteam staat graag voor u klaar.
Een wijkteam bestaat uit een casemanager Jeugd van de
gemeente Beek, een sociaal/maatschappelijk werker van
Partners in Welzijn en een wijkverpleegkundige van
Zuyderland. Aanwezigheid van de overige partners is
op afspraak.
Onze spreekuren zijn:
Waar: Beek / Carmel
Locatie: Muziekschool aan de Doctor Stassenstraat 88
Spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.
Waar: Beek / Stegen 35
Locatie: Stegen 35
Spreekuur: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur.

.

Waar: Neerbeek
Locatie gemeenschapshuis,
Callistusplein 9
Spreekuur: donderdag van 13.30 tot
14.30 uur.
Waar: Spaubeek
Locatie: gemeenschappelijke ruimte
Hoever Residentie Spaubeek,
Musschenberg 45.
Spreekuur: maandag van 10.00 tot
11.00 uur
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Begroting Beek opnieuw dik in orde
Het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Beek heeft een sluitende begroting 2022
aan de gemeenteraad aangeboden. Hoewel de uitdagingen in de jeugdzorg en Wmo onverminderd groot
blijven, laat de begroting een sluitend meerjarenperspectief zien. Er wordt niet bezuinigd en ook de
woonlasten voor inwoners en bedrijven blijven laag.
De begroting 2022 is relatief beleidsarm opgesteld. Met
gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht ligt de
nadruk op het uitvoeren van bestaand beleid en het reeds
in gang gezette corona herstelplan, dat nog tot de zomer
van 2022 doorloopt. Wethouder Ralph Diederen (financiën):
“We maken lopende projecten af en laten Beek financieel
gezond achter voor een volgende bestuursperiode.”
Grote uitdagingen
Desalniettemin blijven ook in het komende jaar de
uitdagingen groot. Met name voor de jeugdzorg en Wmo
stijgen de kosten. “Het bieden van noodzakelijke hulp en
het beheersbaar houden van kosten blijft een punt van
zorg en aandacht”, aldus Diederen. Ook de herverdeling
van het Gemeentefonds baart de wethouder zorgen.
“Als de gepresenteerde plannen doorgaan dan dreigt de
Gemeente Beek jaarlijks €640.000 te worden gekort. Het
college zal zich hier met kracht tegen blijven verzetten.”
De gemeenteraad debatteert op 10 november over de
meerjarenbegroting 2022-2025.

Krijg grip op uw gezondheid zonder dieet of voedingshypes
Wilt u meer grip krijgen op uw gezondheid? Wilt u wat veranderen aan uw leefstijl zonder dieet of
voedingshypes? Dat kan met de nieuwe CooL interventie in de gemeente Beek. CooL staat voor Coaching
op Leefstijl en is een individueel én groepsprogramma. De Gemeente Beek, Sportlandgoed de Haamen en
BenVitaal ondersteunen u in een tweejarig traject dichtbij huis.
Leefstijlcoach Lotje van Controlfit begeleidt u bij het
bereiken en behouden van een gezonder gewicht.
Onderwerpen als voeding, beweging, slaap en ontspanning komen aan bod. Zo werkt u stap voor stap aan een
gezonde leefstijl die bij u past. Lotje motiveert en ondersteunt u hierbij. Het programma wordt volledig vergoed
door de Gemeente Beek.
Wat moet u doen om deel te kunnen nemen?
U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts. Vraag uw
huisarts of praktijkondersteuner of u voldoet aan de
criteria om mee te mogen doen. Wanneer dit het geval
is, dan krijgt u een verwijsbrief.
Wanneer u zich aanmeldt, wordt u uitgenodigd voor een
eerste gesprek.
Neem voor meer informatie contact op met ons via:
info@controlfit.nl of bel: 043 - 306 8062.

33

november 2021 - NB no. 10:Layout 1

28-10-2021

09:03

Page 34

Gemeente Beek Informatiepagina | november 2021

Lieve mantelzorger, bedankt voor de zorg die u geeft!
U zorgt langdurig voor een familielid, vriend of buur. Die zorg die u geeft is vaak onzichtbaar en
onmisbaar voor diegene voor wie u zorgt. U doet het met liefde maar wat u doet is niet vanzelfsprekend.
Het is bijzonder en verdient waardering.
Op 10 november tijdens de Dag van de Mantelzorg
worden alle mantelzorgers in het zonnetje gezet.
Ook de Gemeente Beek wil haar mantelzorgers eren en
waarderen. Daarom krijgen mantelzorgers die bij het Steunpunt Mantelzorg zijn geregistreerd een bon ter waarde van
€ 12,50, te besteden bij deelnemende bakkers in Beek.
Als u al staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg
Westelijke Mijnstreek, dan ontvangt u deze bon automatisch
medio november in uw brievenbus en hoeft u niets te doen.
Staat u nog niet als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg ingeschreven, doe dat dan alsnog. Als u dat doet vóór
10 december 2021, ontvangt u ook een bakkersbon!
Aanmelden
U kunt u aanmelden bij Steunpunt Mantelzorg Westelijke
Mijnstreek via 046-4575700 of via email
mantelzorg@piw.nl. Meer informatie over het Steunpunt
kunt u vinden op www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Omgaan met dementie

Steunpunt Mantelzorg presenteert de documentaire WEI
•
•
•
•
•

Dinsdag 30 november 2021
14.00 uur tot 16.30 uur.
Muziekschool Doctor Stassenstraat 88, Beek
Aanmelden is nodig (voor 23 november 2021)
Tel: 046-4575700 E-mail: mantelzorg@piw.nl

WEI is een documentaire gemaakt door Ruud
Lenssen. In deze documentaire heeft Lenssen de
mantelzorg voor zijn demente vader vastgelegd.
Vader Jac heeft zijn eigen paradijs gecreëerd op
een hectare natuurgrond met paarden, kippen en
moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is
vastberaden ervoor te blijven zorgen. De natuur
en zijn dieren geven 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 eenzaamheid. Desondanks wil ze thuis voor Jac zorgen. Maar terwijl
Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs komt een
onvermijdelijk afscheid dichterbij. WEI is niet alleen een film
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over dementie en mantelzorg, het is tevens een liefdevol
verhaal over de vergankelijkheid van het leven.
Napraten
Na het zien van de documentaire is er de mogelijkheid om na
te praten met deskundigen op het gebied van dementie.
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Maatjesprojecten PIW voor waardevol sociaal contact
Online een gezelschapsspel spelen kan met een digitaal
maatje van PIW
Mensen die het leuk vinden om online gezelschapsspellen te
spelen kunnen dat voortaan doen met een ‘digitaal’ maatje
van Partners in Welzijn, het Knooppunt Informele Zorg en
Vrijwilligersorganisatie De Brug. Op die manier kunnen
kwetsbare mensen waardevol sociaal contact hebben en zich
verbonden voelen ook als er geen fysiek contact plaatsvindt.

Interesse?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een online
spelletjesvriend(in) of iemand die met u wil wandelen?
Neem dan contact op met Partners in Welzijn T 046-4575700
of via maatjesbeek@piw.nl

Heeft u interesse om samen met een
vrijwilliger via een tablet gezelschapsspelletjes
te spelen? Neem dan contact op met Partners
in Welzijn. Wij leren u hoe u online gezelschapsspelletjes kunt spelen en koppelen een
vrijwilliger aan u. Gewoon gezellig vanuit thuis.
De paden op, de lanen in.
Wandelmaatjes van PIW gaan graag met u
op pad!
PIW werkt samen met Fontys-studenten
Sportkunde. Deze sportieve studenten willen
graag als wandelmaatje aan de slag. Zou u
het leuk vinden om één keer in de week
samen te gaan wandelen of bij slecht weer
samen te bewegen in en om het huis?
Meld u dan aan.

Burgerinitiatief Genhout richt Coöperatie op
Burgerinitiatief Genhout heeft een coöperatie opgericht. Iedereen die dat wil, kan lid worden en
meebeslissen over projecten die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Beekse dorp behouden
en verbeteren.
Bijna een jaar geleden presenteerde Burgerinitiatief Genhout
voor GEK een ambitieuze dorpsvisie. In de visie staan tal van
projecten die de deelnemers aan het initiatief voor ogen hebben om hun dorp in de toekomst aantrekkelijk, leefbaar en
veilig te houden.
Concrete plannen
De achterliggende coronaperiode heeft het burgerinitiatief allerminst stilgezeten. Inmiddels liggen er een aantal zeer concrete plannen op tafel die op donderdag 21 oktober in
Gasterie Genhout Treft aan de gemeenschap zijn gepresenteerd. Enkele voorbeelden: het realiseren van een kabouterpad, dorpsgaard, ontmoetingsplek voor ouderen en een
podium in het gemeenschapshuis.
Jos Nijsten, voorzitter van Burgerinitiatief Genhout: “Ik ben er
ontzettend trots op dat we een aantal zeer concrete plannen
hebben kunnen voorleggen waarmee we direct aan de slag

kunnen. Om de projecten daadwerkelijk uit te kunnen voeren,
is het nodig om een stichting of een coöperatie op te richten.
Wij hebben gekozen voor het oprichten van een coöperatie
omdat we iedereen in Genhout de mogelijkheid willen bieden
om lid te worden en mee te beslissen over projecten die we
als gemeenschap belangrijk vinden.”
Doeners
Wethouder Rob Schwillens (burgerkracht): “Op zoveel lokale
betrokkenheid en daadkracht kun je als wethouder alleen
maar ontzettend trots zijn. De inwoners van Genhout zijn
doeners. Zij wachten niet af, maar steken zelf hun handen
uit de mouwen en vragen aan de gemeente om daarbij aan
te sluiten. De Gemeente Beek denkt en doet graag met het
burgerinitiatief mee. Dat betekent niet automatisch dat in
Genhout opeens alles kan, maar ik geloof dat als we zij aan
zij staan én denken vanuit mogelijkheden we samen een heel
eind komen.”
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Seniorenmiddagen: middag vol gezelligheid en amusement
De Gemeente Beek en Beek Samen vinden het belangrijk dat mensen
elkaar weer ontmoeten nu het weer kan. Daarom worden alle
Beekenaren van 65 jaar en ouder uitgenodigd voor een van vier
seniorenmiddagen die tussen 25 november en 8 december worden
gehouden. Tijdens deze middagen genieten onze gasten van een mooi
programma met Limburgse artiesten. Uiteraard onder het genot
van koffie en vlaai.
Voor het bijwonen van een van deze middagen is
het nodig dat u zich van tevoren aanmeldt.
U kunt u aanmelden via de website van NJOY
(njoybeek.nl/inschrijven) of door de e-mail te sturen naar info@njoybeek.nl. Als u een mail stuurt
dan is het belangrijk dat u uw contactgegevens
vermeldt, op welke dag we u mogen verwelkomen
en het aantal personen met wie u komt.

De seniorenmiddagen worden gehouden op:
• Donderdag 25 november in MFC Spaubeek van 14.00 tot 16.30 uur
• Vrijdag 26 november in Gasterie Genhout Treft van 14.00 tot 16.30 uur
• Woensdag 1 december in Gemeenschapshuis Neerbeek van 14.00 tot
16.30 uur
• Donderdag 8 december in Asta Theater Beek van 14.00 tot 16.30 uur
De deuren gaan om 13.00 uur open.

Bent u vrijwilliger? Kom naar één van de vier
vrijwilligersavonden in Beek!
Bent u vrijwilliger? Kom dan naar één van de vier vrijwilligersavonden in Beek. Onder het genot van
een drankje geniet u van een mooi programma met Limburgse artiesten.
De vrijwilligersavonden worden gehouden op:
• Donderdag 25 november 2021 in MFC Spaubeek
• Vrijdag 26 november 2021 in Gasterie Genhout Treft
• Woensdag 1 december 2021 in Gemeenschapshuis Neerbeek (Jeugdavond)
• Woensdag 8 december 2021 in Asta Theater Beek
Het programma duurt van 20.00 tot 23.00 uur. De deuren
gaan om 19.00 uur open. Drie avonden zijn voor alle
vrijwilligers toegankelijk, de avond op 1 december is speciaal
voor jonge vrijwilligers tot 25 jaar. U mag zelf kiezen welke
avond u wilt bijwonen.
Voor het bijwonen van de vrijwilligersavonden is een coronatoegangsbewijs en een geldige identiteitskaart nodig.

Aanmelden vrijwilligersavond
Wilt u een vrijwilligersavond bijwonen? U kunt u via uw
vereniging aanmelden.

Verkeersbesluit: twee extra
gehandicaptenparkeerplaatsen
Raadhuispark
In het Raadhuispark, in het deel richting de Kloostersteeg en op de parkeerplaats nabij het
gemeentehuis, worden twee extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd.
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Het Computer Doe- en Leercentrum leert u hoe u een
computer, tablet of smartphone kunt gebruiken
Wilt u leren hoe u een computer, tablet of smartphone kunt gebruiken? Of wilt u de mogelijkheden van
deze apparaten beter onder knie krijgen?
Dan staat het Computer Doe- en Leercentrum graag voor u klaar.
In de maanden november en december starten
de volgende cursussen:
Woensdag 10 november
Cursus Excel
Tijd: 19.00 uur
Drie bijeenkomsten (tot en met 24 november)
Donderdag 18 november
Cursus Internet en e-mail
Tijd: 10.00 uur
Vijf bijeenkomsten (tot en met 16 december)
Woensdag 1 december
Cursus Digitale nalatenschap
Tijd: 10.00 uur
Twee bijeenkomsten (tot en met 8 december)
Maandag 6 december
Cursus Veilig op Internet
Tijd: 19.00 uur
Twee bijeenkomsten (tot en met 13 december)
Woensdag 8 december
Cursus Powerpoint
Tijd: 19.00 uur
Drie bijeenkomsten (tot en met 22 december)

Het Computer Doe- en Leercentrum is
gevestigd aan Stegen 35 in Beek
Telefoon: 06 -– 18643916
Wist u dat: u op donderdag tussen 13.30
en 15.30 uur en vrijdag tussen 10.00 en
12.00 uur bij het Computer Doe- en
Leercentrum kunt inlopen met
ondersteuningsvragen zoals:
hoe werkt de corona checkapp of hoe kan
ik een qr-code scannen?
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast mogelijkheden voor de reguliere sporters en
recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

Zwembad De Haamen dolblij met Keurmerk Veilig en Schoon
Wethouder Ralph Diederen (sport) heeft uit handen van Mariska Hol van Stichting Zwembadkeur
opnieuw het Keurmerk Veilig & Schoon ontvangen voor zwembad De Haamen. Met het keurmerk laat de
zwembadbranche zien dat ze voldoet aan de wensen en eisen die worden gesteld aan zwembaden.
“Het is mooi om te zien dat
stichting De Haamen tijdens de
coronaperiode niet stil heeft
gezeten. Er is in positieve zin
veel gebeurd, het behalen van
het keurmerk is daar één van”,
zegt wethouder Diederen. “Met
het behalen van het Keurmerk
Veilig & Schoon toont het
management van Zwembad
De Haamen aan dat ze haar
bedrijfsprocessen ten aanzien
van hygiëne en veiligheid
goed op orde heeft en dat
deze goed worden uitgevoerd
door de medewerkers.”
Manager Stephan Thijssen:
„Wij hebben kwaliteit en
klanttevredenheid hoog in het
vaandel staan en streven
naar een hoge mate van
hygiëne en veiligheid. Niet
alleen in ons zwembad maar
ook in onze andere sportaccommodaties. Als team
zijn we dan ook enorm trots
dat we het Keurmerk Veilig &
Schoon opnieuw hebben
behaald. Hiermee tonen we
aan dat ons zwembad
voldoet aan alle richtlijnen
en kwaliteitseisen.”
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Nieuw zwem- en beweegprogramma De Haamen
De Haamen is met ingang
van het nieuwe seizoen
begonnen met een
compleet vernieuwd
zwem- en beweegprogramma. Een
programma boordevol
nieuwe activiteiten zoals
aquabootcamp, aquapower, aquatherapie voor
specifieke doelgroepen,
medisch zwemmen en
yoga. Natuurlijk hebben
ook bestaande activiteiten zoals fit & vitaal,
aquajoggen, aquarobics,
dames zwemmen, banen
zwemmen, sport & spel
en sportief wandelen
weer een plek gekregen
in het programma.
Meer informatie over het nieuwe programma vindt u op www.dehaamen.nl.
Speciale actie:
In de maand november kunnen nieuwe deelnemers eenmalig gratis kennismaken met één of meerdere beweegprogramma’s,
waaronder yoga, sport & spel en sportief wandelen. Aanmelden is niet noodzakelijk. Kom gewoon een keer langs en doe mee!
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ruim 80 winkels onder 1 dak ∞ gratis kinderopvang ∞ altijd gratis parkeren

