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Van de Redactie
Ik heb wel zin in een witte kerst,
maar als de witte op is drink ik de rooie.

Eindelijk, het is december … 2020, dat schreef ik precies
een jaar geleden. Optimistisch over het nieuwe jaar 2021.
Het jaar dat ons het normale leven zou teruggeven.
Zalig zijn de onwetenden!
Dus schrijf ik opnieuw: eindelijk, het is december … 2021.
Alle hoop is gevestigd op 2022. Ik ga het niet eens meer hebben over de
mondkapjes, de QR code, de restricties etc. Ik hoop dat ik volgend jaar om
deze tijd kan schrijven: eindelijk, het is weer normaal. Ik heb er een hard hoofd
in, maar enfin, we zullen zien.
Dit exemplaar van de Nuutsbaeker staat boordevol met mooie concerten.
Als u een muziekliefhebber bent, hoeft u zich in elk geval niet te vervelen.
(Nu maar hopen dat ze ook allemaal door kunnen gaan). Ook andere leuke
items zoals BOB BeeCindy, een vooruitblik op de Paasveejaarmarkt, een
dringende oproep van Ons Genoegen in Genhout, heerlijke wandelingen van
IVN en nog veel meer.
De Gemeente info staat deze keer in het midden vanwege de begroting
2022. Tevens de laatste foute foto van 2021 met bekendmaking van
de winnaar en een lekker lang Tussendoortje voor de kerstvakantie.
Rest mij u, namens de redactie en het stichtingsbestuur van de
Nuutsbaeker-familie, een heerlijk, maar vooral gezond 2022 toe
te wensen. (Dat 100% coronavrij laat ik maar even achterwege.)
Wij zien elkaar volgend jaar.
Christy
Eindredactie
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Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
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
16 okt. 2022
13 nov. 2022
11 dec. 2022

2

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

(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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Fanfare St. Antonius Genhout met
nieuwe datum voor het Galaconcert

“Mix of Music”

Sinds ons laatste artikel, waarin we u op de hoogte brachten van de stand van
zaken betreffende ons galaconcert, zijn we alweer een jaar verder. We hoopten met
z’n allen dat de coronacrisis achter de rug was en dat we onze dagelijkse activiteiten weer konden oppakken. Maar ondanks dat nu blijkt dit nog niet het geval is,
hebben wij als fanfare toch besloten weer te gaan repeteren en plannen te maken
voor de komende tijd. Hierbij staat het alsnog uitvoeren van ons galaconcert “Mix
of Music” uiteraard boven aan ons lijstje.

gekocht hebben, maar u wilt nu alsnog
aanwezig zijn op deze gezellige,
muzikale avond, dan zijn er nog kaarten
te koop op de volgende voorverkoopadressen:
Gasterie Genhout Treft in Genhout
The Read Shop, Markt in Beek
Jamin Makado Beek
Sandra Dreessen: 06-20863432

Wij nodigen u uit om “met inachtneming van de dan mogelijk
geldende coronaregels” op
zaterdag 9 april 2022 samen met
ons aanwezig te zijn en te genieten van de muzikale klanken en
filmbeelden in deze “Mix of Music”.
Wij willen u bij deze opnieuw uitnodigen om ons concert bij te wonen,
en wel op zaterdag 9 april 2022.

Fanfare St. Antonius uit Genhout

Weet u het nog:
We willen u laten genieten van de
muzikale klanken van onze fanfare en
de diverse solisten.
Wij staan te popelen om alsnog de
prachtige muziekwerken zoals “Nesson
Dorma” en “The Phantom of the Opera”
in samenwerking met de gerenommeerde zangers Pascal Pittie en Daphne
Ramakers te spelen.
Met Kelly Meijer zullen we swingende
nummers als “Walking on Sunshine”
samen spelen.
Kortom, het blijft een echte “Mix of
Music”.

Als u reeds entreekaarten gekocht heeft
voor het concert, dan zijn die uiteraard
nog steeds geldig.
Mocht u destijds nog geen kaarten

Vrijdag 24 december zijn wij geopend
van 8.00 tot 16.00 uur
voor het afhalen van
uw kerst bestelling.
Vrijdag 31 december
zijn wij geopend
van 8.00 tot 16.00 uur voor
heerlijke oliebollen en lekkernijen.
Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Fijne Feestdagen
en een smaakvol 2022
gewenst!

Wanneer:
Waar:
Aanvang:
Entree:

Zaterdag 9 april 2022
Asta Theater Beek
19.30 uur
€ 12,50

Kerstviering met Nachtwacht
‘De Baeker Kleppermen’
afgezegd
De in de november-editie van De Nuutsbaeker
aangekondigde kerstviering met ‘De Baeker Kleppermen’
op zaterdag 18 december 2021, kan helaas in verband
met de aangescherpte coronamaatregelen geen doorgang
vinden.
‘De Baeker Kleppermen’
hopen op begrip voor dit
teleurstellend besluit en
vertrouwen er op dat
belangstellenden in 2022
de weg naar de kerstviering
weer weten te vinden.
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Muziek in onzekere tijden
Het jeugdorkestentreffen dat wij op
zondag 17 oktober jl. georganiseerd
hebben, was een groot succes.
We kijken terug op een goed gevulde
dag met tal van jeugdfanfares, harmonieën en -drumbands. Het was heerlijk
om weer zoveel muzikaliteit bij elkaar te
hebben en zoveel jong muzikaal talent
te zien en horen.
Mooi ook om te zien en te ervaren
hoezeer muziek verbroedert. We mogen
ons als muziekverenigingen gelukkig
prijzen dat de optredens mogelijk waren

in deze onzekere tijden, maar het jeugdorkestentreffen van afgelopen oktober
neemt niemand ons meer af.
Deelnemende muziekverenigingen:
bedankt voor jullie deelname en
chapeau voor jullie prestaties!
Vanwege de ontwikkelingen rondom
Corona, hebben we helaas ons
155-jarig bestaansfeest op 21 november
moeten annuleren. We gaan dat natuurlijk zo snel mogelijk inhalen en onze jubilarissen alsnog in het zonnetje zetten.

We proberen als muziekvereniging zo
lang mogelijk de muziek te laten klinken
in repetities en concerten.
Echter, de tijd kan ons heel snel inhalen.
Houd daarom onze website goed in de
gaten voor geplande evenementen en
concerten.
Op zondag 19 december aanstaande
geeft het fanfareorkest in samenwerking
met gospelkoor Soul & Gospel een
kerstconcert in de St. Laurentiuskerk in
Spaubeek. Aanvang 15.00 uur.
Toegang alleen met een entreekaartje
en geldig coronatoegangsbewijs.
Gratis entreekaartjes zijn verkrijgbaar
via de website van de fanfare.
Wij nodigen u graag uit om naar ons
concert te komen luisteren op
19 december, maar houd onze website
in de gaten! www.fanfarespaubeek.nl

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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Kienen!
Gezellige bezigheden
in het WoZoKo
complex in Spaubeek.
Zo wordt er door vrijwilligers gekookt voor bewoners die
dat zelf niet meer kunnen. Ook kan men er kienen, handwerken, zijn er filmmiddagen, een H. Mis op vrijdag enz.
De bewoners nodigen u dan ook uit een keer te komen kienen.
Elke maandagmiddag om 14.00 uur, in de “Huiskamer
Hoever Residentie”, Musschenberg 45 in Spaubeek.
Iedereen is van harte welkom.

Verhuisbericht Huisartsenpraktijk Spaubeek naar
de Breed Maatschappelijke Voorziening (BMV)

Met trots delen wij u mee dat wij gaan verhuizen!
Wij gaan deel uitmaken van de Breed Maatschappelijke Voorziening (BMV).
Het nieuwe adres van Gezondheidscentrum Spaubeek wordt
Musschenberg 26, 6176 BD Spaubeek

IVN Spau-Beek
Zondag 12 december:

Wij zijn verheugd u te ontvangen in dit nieuwe gebouw vanaf

maandag 10 januari 2022
De openingstijden en het telefoonnummer blijven ongewijzigd.
De praktijk verhuist op

vrijdag 7 januari 2022
Deze dag zijn wij uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen en het afhalen
van dringend benodigde bestelde medicatie op de locatie Op ‘t Veldje 25.

Huisartsenpraktijk Spaubeek
Musschenberg 26 C, 6176 BD Spaubeek
www.huisartsspaubeek.nl
Huisartsen en medewerkers Huisartsenpraktijk Spaubeek
Mevr. drs. M. Rozestraten, drs. B. Crouzen, drs. H. Rozestraten.

en

Organisa

tie
Nederlan

andicapt

KIENEN
eh

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

De eerder gecommuniceerde verhuisdatum
van maandag 15 november is gewijzigd.

G

De 3-weekse reis begint in Mamallapuram, een badplaatsje in Tamil Nadu, dat bekend is door de prachtige
rotstempels. In de staat Tamil Nadu worden verschillende
reusachtige tempels bezocht met grote toegangspoorten
met honderden kleurrijke beelden. Madurai is hiervan het
schitterende hoogtepunt.
De tweede week staat strand en water centraal, met een
heerlijke boottocht over de Backwaters en een bezoek
aan de oude Nederlandse stad Cochin.
De derde week speelt zich af in de heuvels en natuurgebieden. Thee plantages en natuur bepalen het beeld.
Mysore vormt het kleurrijke culturele sluitstuk van een
onvergetelijke tocht door een land vol verrassingen en
prachtige mensen.

d

Boeiende presentatie over Zuid India

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 vlaai,
een keer per jaar een uitstapje etc.
waarvan wij de grootste kosten
dragen en de leden maar een zeer
kleine bijdrage hoeven te betalen.

5
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PAASVE E

JAARMARK T
BEEK 2022

De fractie en alle leden
van BBB-NDB
wensen iedereen
hele Fijne Kerstdagen
en een Gelukkig
en Gezond

2022

Secretariaat BBB-NDB
email: info@bbb-ndb.nl of kijk op www.bbb-ndb.nl
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Spaar je club gezond!
Het tweede weekend voor Pasen, noteer die
zondag maar weer opnieuw op de kalender
want de voorbereidingen voor de
Paasveejaarmarkt 2022 zijn in volle gang.
Het is nog wat vroeg, maar wij hopen na twee
jaar afwezigheid ons geliefde evenement
weer te kunnen organiseren.

De marktkramen, oldtimers,
Beekse ondernemers en het
nieuwe dierenplaza zijn te
bezoeken op zondag 3 april in
het centrum van Beek.

Als u dit berichtje leest in onze vertrouwde Nuutsbaeker is de
sponsoractie “spaar je club gezond” van onze Plus van Wijnbergen
alweer een tijdje achter de rug en staan we aan de vooravond van
een nieuw jaar.
De actie was speciaal bestemd als financieel steuntje in de rug
voor verenigingen in onze gemeente Beek. Klanten die bij de Plus
hun boodschappen deden ontvingen bij iedere bestede € 10,00
een voucher die men ter plekke in één van de daartoe bestemde
brievenbussen van een vereniging kon deponeren.
Ook de Wensbus deed mee aan deze actie en opmerkelijk was dat
onze Wensbus door vele klanten van de Plus een warm hart werd
toegedragen want deze voerde steeds met stip de lijst aan.
Alle vrijwilligers en het bestuur willen al die klanten die aan dit resultaat hebben bijgedragen hartelijk danken voor hun spontane en
morele ondersteuning.
Dank, dank, dank en misschien zien we u in de toekomst in één
van onze Wensbussen.

7
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ONZE NIEUWJAARSWENS
Voor Beek wensen wij het beste voor het
nieuwe jaar...
Meer woningbouw, leefbare
kernen met sterke voorzieningen,
bloeiende verenigingen en sterk
ondernemerschap.
Met die wensen gaan wij ook komend
jaar voor u en met u aan de slag.

#VeurBaek

Als CDA Beek wensen wij u en uw familie
prettige feestdagen en alle goeds voor een
nieuw jaar met veel ontmoeting!
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

December 1991, 17e jaargang nr. 11
... In de opening van deze laatste nuutsbaeker van 1991 geeft
ons pastoor Le Rütte een mooie heilwens mee: “ Zelf liefde
te worden voor onze medemensen van vandaag.
En dan niet alleen met de Kerstdagen doch ook in ons hele
verdere leven. Zo wordt Kerstmis een echt familiefeest,
maar dan moet je het begrip familie wel heel erg ruim
opvatten: alle mensen, de hele mensheid. Zo zullen wij ook
God, die liefde is, tijdens het kerstgebeuren ontmoeten.
Hij biedt zich aan als een kind: klein, zwak en weerloos.
Hij dringt zich niet op. Hij vraagt ons of wij Zijn liefde willen
doorgeven en zo Zijn licht doen uitstralen over de gehele
wereld.”
… Het mannenkoor Beeker Liedertafel zal een bijzondere
kerstviering verzorgen in het ASTA theater. Buiten de eigen
inbreng brengen twee aparte koren mooie liederen ten
gehore, n.l. Zanggroep Orpheus uit Nijmegen en het
kinder- en jeugdkoor “De Konsinjoorkes” uit Kontich bij
Antwerpen.
… Toneelvereniging Het Nieuwe Masker gaat weer de bühne
op. Tweede kerstdag komt het met de klucht “Celien geit
dran”. Door de nodige complicaties en verwikkelingen
krijgen de toeschouwers een ontspannende toneelavond.
… De Pottentaote hebben weer de sjlager gekozen voor het
seizoen 1992.
Het volgende resultaat kwam uit de bus:
Nr. 1 en vastelaoves sjlager 1992 “Mien vastelaovesgekske.”
Tekst en muziek van Sonja de Bruin. Nr. 2: “Drie daag
laank.” Tekst en muziek van Wim Debets. Nr. 3: “Zet dien
masker aaf.” Tekst en muziek van Wim Debets en de auwt
Baeker Jeugdprinse.
… Bekroning voor stucadoorsbedrijf uit Elsloo. De hoogste
onderscheiding in de categorie binnenstucwerk (die eens
in de 5 jaar in Amsterdam wordt uitgereikt) was voor de
Fa.Th.Frissen en Zn., specialist in sierpleisterwerk.
… Burgemeester Van Goethem en mevr. A. Van GoethemHeijnen zullen op 1 januari ten gemeentehuize
nieuwjaarsreceptie houden. Alle inwoners van Beek zijn
uitgenodigd.
Ook krijgen we alle goeds voor 1992 toegewenst.
… Frans Ramaekers blijft de metselaar in het zonnetje zetten.
Natuurlijk in onze Limburgse taal.

… Een greep uit de raadssnippers:
Mevr. Feedee-Dreesen krijgt felicitaties bij de geboorte van
haar zoon. Zij is uiteraard niet aanwezig, maar zag dit wel
graag in de notulen verwerkt.
Bij de behandeling van de begroting mogen alle fracties
hun woordje doen. Het CDA mag het spits afbijten en
Constant Henssen constateert dat er sprake is van een
aanvallend karakter als van gelatenheid en afstandelijkheid. Hij constateert dat BBB en PvdA geen bijdrage hadden geleverd ofschoon zij in de oppositie zitten. Jan schrijen is niet van mening dat hij, zoals het college, de politiek
het laat afweten richting de burgers. Mariette Bocken herinnert D66 eraan dat het ook goed is om binnen de coalitie
een eigen mening te hebben en te kunnen houden. Jo v.
Erp is van mening dat het niet allemaal koek en ei is. Joke
Beckers-v.d.Wall vindt het beter als men “ten halve keert
dan ten hele dwaalt.”
En de schrijver Jupp sluit zijn aantekeningen af met de
zin:” Inspraak zonder inzicht brengt mensen tot uitspraken
zonder uitzicht.”
… En daar sluiten we ons graag bij aan met een voorspoedig
en gezond 1992.
Japo

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
9
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Collecteweek van KWF Kankerbestrijding
In de eerste (volle) week van september
was de jaarlijkse collecteweek van KWF
Kankerbestrijding. Ook in de gemeente
Beek gingen de collectanten op pad.
Met zowel de vertrouwde collectebus,
maar ook een QR code waar mee je digitaal kunt doneren.
In 2020 was de collecteopbrengst door
Corona wat minder € 2623.59. Dit jaar is
de opbrengst meer dan verdubbeld.

Collecte Spaubeek-Genhout € 921,13
Collecte Neerbeek

€ 1067,82

Collecte Beek-oost

€ 1679,82

Collecte Beek-west

€ 1043,75

Totaal

€ 5952,17

Namens de collectanten en KWF
bedankt voor uw donatie!

Beste Beekenaren,
De VVD fractie heeft tijdens de
Algemene Beschouwingen over de
begroting van 2022 van de gemeente
Beek onder andere aangedrongen op:

BEEK

Een gedegen onafhankelijk onderzoek naar
Het Groene Net. Dit net kan met de restwarmte van DSM de huizen in Beek gaan
verwarmen. Echter, we hebben zorgen over de
haalbaarheid en betaalbaarheid van dit net.
Is er draagvlak onder de Beekenaren? Daarom
roept de VVD de raad op een onafhankelijk
onderzoek hiernaar in te stellen.

Een onderzoek in te stellen naar een groene
OZB-heffing. Huishoudens en bedrijven die hun woning
of pand hebben verduurzaamd - bijvoorbeeld met
zonnepanelen, warmtepompen of isolatie - moeten volgens de VVD fractie
geen hogere OZB-heffing betalen dan huishoudens of bedrijven die dit niet
hebben gedaan. Momenteel is het in de gemeente Beek zo geregeld dat
wanneer een huis verduurzaamd is, dit huis een hogere WOZ-waarde krijgt,
waardoor de OZB kan stijgen. Dat voelt als een straf voor diegenen die het
beste voor hebben met ons klimaat en milieu. Daarom vinden wij dat voor
deze huishoudens een ‘groene’ OZB moet worden ingevoerd.
Wilt U hierop reageren??

Graag!!!

Heeft u de collectant gemist en
wilt u alsnog iets geven?
Dat kan nog steeds. Via de website
www.KWF.nl met de rode knop “Doneer
Nu” kunt u alsnog uw bijdrage overmaken.
Altijd op zoek naar nieuwe collectanten!
Vind jij het ook belangrijk om vrijwilligerswerk te doen en heb je niet veel
tijd? Dan is collecteren misschien iets
voor jou? 1 keer per jaar een paar uurtjes in je eigen straat of wijk langs de
deur gaan.
De groep KWF collectanten wordt
steeds kleiner, wat zou het mooi zijn als
we volgend jaar in alle straten van de
gemeente Beek kunnen collecteren!
Vele handen maken licht werk.
Voor aanmelden of meer informatie
kunt u contact opnemen met:
Beek-west:
René Bollen tel: 046- 437 97 66
Beek-oost:
Patricia Senden tel: 06-55184771
Neerbeek:
Floor Kengen tel: 06-49944535
Spaubeek:
Regina Limpens tel: 06-13989487
Of bel gratis naar KWF Nederland:
0900-202 00 41
(ma t/m vrij van 9.00-17.00 uur)
Met vriendelijke groet,
Namens KWF Beek

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
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Elly Roebroek-Keulers

Hans Steinhart

elly.roebroek@gemeentebeek.nl

hans.steinhart@gemeentebeek.nl

Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63
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The Sound of Harmony door de Koninklijke Harmonie van Gronsveld,
met Daphne Ramakers, Pascal Pittie en Gwen van Genderen
Zaterdag 8 en zondag 9 januari 2022 geeft de Koninklijke Harmonie van
Gronsveld een concert met als thema The Sound of Harmony.
Dit concert onder leiding van Ben Essers en met medewerking van diverse
artiesten staat in het teken van het songfestival en musicals.
Een speciaal samengesteld combo, bestaande uit leden van onze eigen
harmonie aangevuld met de bekende gitarist Luc op de Camp, begeleiden de
harmonie.
Zangeres Gwen van Genderen, afkomstig uit Ulestraten, zingt met haar
prachtige stem enkele zeer bekende songfestivalliedjes. Het bekende operaechtpaar Daphne Ramakers en Pascal Pittie beiden afkomstig uit Beek, nemen
u mee in de wereld van de musicals.
U kunt genieten van muziek uit de
musicals The Panthom of the Opera en
Les Miserable.
Het tweede deel van het concert staat in
het teken van bekende songfestivalliedjes
zoals Aprés Toi en Ding-a-dong,
Tot slot kunt u genieten van een medley
van Queen.

Kortom een concert
dat u niet wilt missen.
Aanvang concert:
zaterdag 8 januari 2022 om 20.00 uur
zondag 9 januari 2022 om 11.00 uur
Locatie:
Café Groéselt, Stationsstraat 23, Gronsveld.
Kaarten voor beide concerten alleen in de voorverkoop verkrijgbaar.
Verdere informatie en voorverkoopdata kunt u vinden op de site:
https://www.harmoniegronsveld.nl
En op de facebookpagina: Koninklijke Harmonie van Gronsveld
Uiteraard vindt e.e.a. plaats onder de dan geldende coronamaatregelen.

11
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BOB : Bijzondere Ontmoetingen Beek
Bezige bij: BeeCindy
enkele korven, ook kasten
genaamd, in haar tuin (de
buren maakten geen bezwaar), welke ze uitbreidde
met korven in Valkenburg en
Klimmen. Momenteel heeft
ze ook korven bij kasteel
Terborgh, alwaar vanaf
volgend jaar door het kasteel
honingbier vanuit ‘eigen
kwekerij’ zal worden
verkocht.

Al wandelend met Paddy door de
Kerkstraat in ons dorpje Spaubeek had
ik al vaker het grote bord in de tuin zien
staan. Het bord waar op staat dat er ter
plekke bijenhoning te koop is. Oké, dat
zie je wel vaker. Pas tijdens de garagesale van afgelopen najaar kon ik een
sneak preview nemen van de binnenkant van de garage. Daar bevindt zich
een waar paradijsje ‘BeeCindy’.
Met alles op het gebied van honing,
producten van bijenwas en dergelijke.
Een afspraak voor een artikel was zo
gemaakt en zie: in dit Kerstnummer
voeg ik de daad bij het woord.
Cindy Habets, eigenaresse, heeft in
2019 een cursus bijenhouden gevolgd.
Beginnend vanuit een liefhebberij voor
de smaak van echte honing van een
imker, welke totaal anders is dan die uit
de winkel. Daarna is ze zelf honing gaan
produceren door het plaatsen van

12

“Bijen zijn de motor van onze
ecologie, zeg maar van ons
natuurkundig systeem; zonder bijen geen leven, zonder
bijen geen voedsel. Er zijn
heel veel verschillende soorten bijen,
zoals de Carnica, de Buckfastbij en de
zwarte bij. Een korf of kast heeft één
koningin, darren (de mannelijke bijen)
en werksters (de vrouwelijke bijen).
Het enige dat de koningin hoeft te doen
is te zorgen voor nakomelingen: darren
en werksters. Mocht de koningin komen
te overlijden is het zo dat er uit een eitje
een nieuwe koningin geboren wordt. De
natuur heeft dat zo op de een of andere
manier goed geregeld. Ook kan het zijn
dat er tijdens de “regeerperiode” van
een koningin een nieuwe koningin
geboren wordt. Deze zal dan, met een
deel van het volk, uit gaan zwermen.
Koninginnen kunnen wel tot zeven jaar
oud worden. Veel imkers vervangen ze
per twee jaar; ik doe dat niet. De bijen
halen honing en stuifmeel uit de natuur,
dat wordt opgeslagen in de korven en
dienen ter voeding aan de jonge larven.
Als er buiten (in het najaar en de winter)

minder voedsel voorradig is, voed ik ze
bij met een soort deeg dat ik zelf bereid.
Dat slaan de bijen op in de cellen voor
de wintermaanden. Vergelijk het maar
met het verstoppen van noten door bijvoorbeeld een eekhoorn. Bijen vliegen
niet verder dan nodig is, maximaal zo’n
vijf kilometer van de korf. Ik heb mijn
korven verdeeld over de regio, omdat
het verschil in landschap (lees: vegetatie) ook andere soorten en smaken
honing oplevert. Bijen kennen ook
natuurlijke vijanden. Uiteraard is de
mens een van de grootste, maar ook
de steeds meer opduikende Aziatische
hoornaar, die zonder blikken of blozen
een hele korf kan leegeten, is een
geduchte vijand. De korf kent ook haar
eigen ecosysteem. Door met de vleugels te bewegen wekken bijen warmte
op of koelen ze de korf af. In een korf is
het normaliter zo’n vierendertig graden.
Als het buiten onder de tien graden is,
vliegen bijen niet of nauwelijks uit.
De plaats van een korf is dan ook zeer
belangrijk. Een plekje in de zon is heel
fijn.”
Naast de liefde voor bijen is Cindy
vooral heel creatief. Dat bleek al heel
vroeg toen ze haar vindingrijkheid kon
botvieren tijdens het bakken en maken
van luiertaarten. Ook heeft ze een tijd
lang konijnen gefokt. Nu runt ze dus
een eigen winkeltje in bijenproducten
op de plek waar normaliter een auto
staat.
“Voor mijn winkel kan ik zelf alles
bedenken en ook zelf fabriceren. Ik ben
daar zeer trots op. Ik heb uiteraard
verschillende soorten honing, zoals
voorjaars- en zomerhoning, fruithoning
en geslagen (luchtige) en smeuïge
honing. Van de was maak ik kaarsen,
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maar ook verwerk ik het in bijvoorbeeld
fotolijstjes en andere decoratie.
Bijenhoning en honingproducten
hebben een verzachtende werking en
verhogen de weerstand. Denk maar
eens aan honingsnoepjes. Goed voor je
keel. Maar je kunt er ook heel goed
zalfjes van maken, ook wel propolis
genoemd. Het is onder andere heel
werkzaam bij eczeem, kloofjes,
insectenbeten, brandnetels en brandwonden enzovoorts.”
Op de vraag of het houden van bijen
niet gevaarlijk is, antwoordt Cindy dat
er natuurlijk voorschriften zijn, zoals de
afstand van de korven tot de erfafscheiding en de hoogte van die erfafscheiding.
“Je ontkomt er niet aan om gestoken te
worden, maar ook daar wen je aan. Je
lichaam bouwt vanzelf antistoffen op.
Om bijen te kunnen houden heb ik een
cursus bij een vereniging gevolgd. Ook
heb ik meegelopen, zeg maar stage gelopen, bij een naburige imker. Om bijen
te houden heb je kennis nodig van het
gedrag van deze dieren, hoe je ze moet
behandelen. Dat leer je natuurlijk ook in
de praktijklessen. In de zomermaanden
ben ik wekelijks aan het honingslingeren. Ik haal dan de zegelwas van de honingraten met een zogenaamd ontzegelvork. Daarna ga ik de honing zeven,
waarna het eigenlijk al gebruiksklaar is.
De ‘ramen’ worden dan weer teruggeplaatst of vervangen indien ze beschadigd zijn. In het voor- en najaar is er
schoonmaak: dan worden de ramen ook
vervangen. Er gaan er wel zo’n tweeëntwintig in één kast. De was wordt door
middel van hete lucht gesmolten,
waarna het in wastafels (wasvormen)
gegoten kan worden.”

Cindy heeft momenteel vijfentwintig
volken en ze wil doorgroeien tot wel
honderd.
Voor de cadeaumaand heeft Cindy
kerstpakketten samengesteld met
bijvoorbeeld: kruidige winter honingmosterd, honingazijn met rozemarijn,
honingshampoo en honing badbruisballen. Uiteraard kan men ook zelf een
pakket naar wens samen laten stellen.
Naast de gebruikelijke openingstijden,
worden deze in december aangevuld
met extra openingsdagen. Kijk daarvoor
op haar site: www.beecindy.nl.
Tevens kan de winkel, buiten de
reguliere openingstijden, op afspraak
bezocht worden.
Zoals hierboven al aangegeven zijn
bijen uitermate belangrijk voor ons
mensen. U kunt zelf ook in actie komen

door uw tuin een beetje aan te passen.
Bijen houden van voor- en najaarsbloeiers als narcissen, crocussen,
klaprozen, lavendel, herfstasters,
sneeuwklokjes, paardenbloemen (!)
en blauwe druifjes, fruitbomen en wilgen. Laat dus het liefst zoveel mogelijk
bloemen én bloeiend onkruid staan,
want zonder bijen is er geen leven.
Cindy verkoopt ook zakjes met speciaal
bloemzaad.
Speciaal voor de lezers van onze
Nuutsbaeker heeft Cindy een
feestmaandactie: op vertoon van
de Nuutsbaeker van december
2021 krijgt men 10% korting,
gedurende de decembermaand.

Roland Willems
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Het Geleenbeekdal

IVN Spau-Beek

Op zondag 9 januari 2022 om 10.00 uur
is een presentatie over het Stammenderbos.
Een interessant natuurgebied dat aan de noordzijde wordt begrensd door het Plateau van Doenrade, aan de westzijde
door het Plateau van Graetheide en aan de zuidwestzijde door het Plateau van Schimmert. Een gedeelte van het
gebied is in 2013 aangewezen als Natura 2000 gebied.
Bij Spaubeek voert de Geleenbeek langs een
hellingbos: het Stammenderbos. Over dit gebied zal
Lei Nelissen, coördinator van onze werkgroep
Geologie, aan de hand van een presentatie vertellen
over de geologische opbouw, de historie en over de
flora en fauna.
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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KERSTGEDICHT 2021
De winterse zonnewende is het mooiste moment
als je op het noordelijk halfrond bent
De zon, zes maanden geleden vertrokken
keert weer om, onder het gelui van kerstklokken

Kerstmis en Nieuwjaar worden groots gevierd
het huis en de boom met ballen en slingers opgesierd
Weken van voorbereidingen komen tot een hoogtepunt
en natuurlijk, het zij allen zeer gegund

De dagen gaan, zo tegen het eind van het jaar,
weer lengen, de zon weer voelbaar
Het licht waar je zo naar verlangt in donkere dagen
wellicht schijnend door enkele ijslagen

In onze tijd van corona en egocentrisme
van holisme, narcisme en solisme
Mag er gerust ook sprake zijn van utopisme
dat voedt immers het optimisme

“De zon komt terug” schreeuwt het om me heen
de aura van kleur vormt zich eromheen
In het licht klinkt de verwachting van later door
van het nieuwe jaar, als gezang van een engelenkoor

Mijn kerstwens is voor alle Beekenaren
probeer dit jaar eens niet op liefde te besparen
Deel het uit, je hebt het beslist in overvloed
Beek, wat ben je mooi, het zit ons in het bloed
Fijne feestdagen!

Roland Willems en Paddy

Bestuur Huurdersbelangenraad Beek
wenst U

Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 2022

Per 1-1-2022 vervalt het open spreekuur.
Huurdersbelangenraad Beek is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar voor het maken
van een afspraak.
Tel.

: 046-4379880

Mail

: hbrbeek@kpnmail.nl

www.huurdersbelangenraadbeek.nl

Huurdersbelangenraad Beek

Raadhuispark 79 - 6191 AG Beek
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Renewals By Lin
Onze BOB van oktober j.l. was een enthousiast
verhaal over Lin, die haar droom volgde en een
eigen bedrijf oprichtte.

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

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

Dit heeft veel mensen getriggerd om een kijkje te nemen op
haar webshop waar ze, zoals in de laatste alinea stond, heel
trots op is.
Wat blijkt, er kwamen diverse reacties bij ons binnen dat er een probleem
was met het bezoeken
van de webshop. Zul je
altijd hebben…

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

www.electrolemmens.nl

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

De redactie heeft
contact opgenomen
met Renewals By Lin
omdat we haar
natuurlijk alle goeds
wensen.
Het probleem is ondertussen opgelost en zoals
we al eerder zeiden:
Neem eens een kijkje, het is de moeite waard:

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

Like ons op

www.renewalsbylin.nl

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
16

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Gezocht!
Voor onze productie 80 DAAG ter
ere van het 100- jarig jubileum van
toneelvereniging Ons Genoegen in
Genhout, is ons kledingatelier op
zoek naar attributen en accessoires
om onze spelers er op hun best uit
te laten zien!
Heeft u nog lappen stof, voeringstof, garen, sierbiesjes, biaisband,
knopen en ritsen, schoudervulling, een strijkplank en/ of strijkijzer en
zoekt u een goede bestemming?
Onze ontwerpers en naaisters zijn hier erg blij mee!
Stuur een berichtje naar info@80daag.nl en wij nemen contact
met u op.
Alvast heel erg hartelijk bedankt voor uw
medewerking en bijdrage!
Namens het bestuur, de algemene organisatie
én ons kledingatelier van 80 DAAG,
toneelvereniging Ons Genoegen

ANNASTRAAT 25, GELEEN

/

+31 (0)46 474 23 11

/

WONINGINRICHTINGDEZON.NL
17
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KidsCool Magazine zoekt coole coaches!
Ben jij jong van geest, vind je makkelijk aansluiting bij kinderen, heb je
affiniteit en ervaring met schrijven, journalistiek of social media én heb
je tijd en zin om in de eerste helft van het schooljaar 2021 – 2022 op
tweewekelijkse basis jouw steentje bij te dragen aan KidsCool
Magazine?
KidsCool Magazine is uniek in Limburg.
Het is namelijk het enige magazine dat is
gemaakt door kinderen voor kinderen.
Het Beekse project is een mooie samenwerking tussen een aantal lokale vrijwilligers, NJOY, de Kidsclub van HOME en
welzijnsorganisatie Partners in Welzijn.
Natuurlijk kan een enthousiaste groep
kinderen hierbij niet ontbreken. Het
maken van één uitgave duurt ongeveer
een half schooljaar, dus per schooljaar
verschijnen er twee te gekke magazines
waar jij misschien wel aan kan bijdragen.
Nu is Kidscool Magazine op zoek naar
nieuwe schrijfcoaches en social media
coaches. In beide vrijwilligersfuncties
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.

magazine en tekenen een stripverhaal.
Terwijl de jonge leden van de redactie zo
samen bezig zijn, is een ander groepje
actief met het maken van content voor
de social media kanalen van KidsCool
Magazine. Er is een Instagram account
dat voortdurend vraagt om nieuwe content en een Tiktok pagina is in de maak.
Het social media team heeft dus de
handen vol met het maken van leuke
filmpjes: sfeerimpressies van redactiebijeenkomsten, uitstapjes, portretjes en
interviews met redactieleden en vrijwilligers om hen in de spotlights te zetten.
Klinkt KidsCool Magazine als iets
voor jou?

Elke editie van KidsCool Magazine
wordt gratis verspreid via basisscholen
en kan gratis worden meegenomen bij
enkele winkels en andere plekken in de
gemeente Beek.
De kinderen kiezen zelf de onderwerpen, bereiden interviews en reportages
voor, werken redactionele stukken uit,
praten mee over de lay-out van het

Maak dan je interesse kenbaar bij Johan
Cortooms van Partners in Welzijn.
Dat kan telefonisch,
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 leuke match is.
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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.

Beek heeft kinderraad en kinderburgemeester
Wat zijn we apetrots!
Beek heeft sinds kort
een kinderraad en een
kinderburgemeester.
Twaalf kinderen uit
groep zes en zeven van
de vier Beekse basisscholen gaan zich
inzetten voor de
Beekse jeugd.

Wij feliciteren de leden van de
kinderraad met hun benoeming:
Clint, Maud, Gracia, Cyriel, Joanie,
Joep, Wes, Luuk, Mirthe, Eva en
Mel. Ook natuurlijk een dikke
proficiat aan onze kersverse kinderburgemeester Linn uit Neerbeek!
Veel wijsheid, inspiratie en
creativiteit gewenst!

19
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Ralph Diederen, Wethouder Financiën
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NL DOET 2022, doet u mee?
Op 11 en 12 maart 2022 organiseert het Oranje Fonds weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Ook dit jaar wordt vrijwilligerswerk in de spotlights gezet en wordt iedereen uitgenodigd
om een dagje de handen uit de mouwen te steken!
In 2021 werd NL Doet uitgesteld tot mei, maar nu keert NL
Doet weer terug naar de vertrouwde periode midden maart.
De klussen die tijdens NL Doet worden uitgevoerd maken een
groot verschil. Laten we dit jaar dubbel zo hard werken, want
vrijwilligers en vrijwilligerswerk zijn onmisbaar. Doet u ook
mee?

Meedoen als organisatie.
Heeft uw organisatie een klus die nodig gedaan moet worden?
Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, heeft u
onderdelen nodig voor een toneelvoorstelling of kan uw
verenigingsgebouw wel een likje verf gebruiken? Meld de klus
dan aan op www.nldoet.nl en laat iedereen in uw omgeving
weten dat u vrijwilligers nodig heeft
om uw klus te klaren. Voor u het
weet heeft u een groep collega’s,
leerlingen of buurtgenoten die de
handen uit de mouwen komen
steken.

Wij
doen mee
aan NLdoet!
Help je
mee?
Ga naar nldoet.nl
en meld je aan.
22

Financiële bijdrage.
Heeft u onvoldoende financiële
middelen voor uw klus? Het
Oranje Fonds kan u daarbij
helpen met een bijdrage tot
€ 350,-. Aanvragen van de
bijdrage kan vanaf 16 november
2021 tot 31 januari 2022.
Check de voorwaarden op
www.nldoet.nl. Voor het budget
geldt: op is op.
Meedoen als vrijwilliger.
Wilt u als vrijwilliger uw handen
uit de mouwen steken en bijdragen aan het klaren van een klus?
U kunt dan naar www.nldoet.nl
gaan en u onder het kopje
‘Klussers’ aanmelden om te
helpen met een klus in uw buurt.
Hier kunt u zelf kiezen welke
klus het best bij u past, waarna
de betreffende vrijwilligersorganisatie contact met u opneemt.
Hulp nodig bij het aanmelden
van uw klus?
Indien u vragen heeft over NL
Doet of hulp nodig heeft bij het
aanmelden van uw klus op
www.nldoet.nl kunt u terecht
bij de NJOY Consulent van de
gemeente Beek
(Esther van Ooijen) via
info@gemeentebeek.nl of
046-4389222.
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NJOY the Winter
Ook in de wintermaanden kunt u weer deelnemen aan
veel gezellige, sportieve en culturele activiteiten in de kerstvakantie. Check vanaf 17 december de website
www.njoybeek.nl voor het kerst- en nieuwjaar programma!

Samen houden we Beek Schoon
Op zaterdag 19 maart 2022 vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Een jaarlijks initiatief van
Stichting Nederland Schoon. In heel Nederland gaan vrijwilligers de straat op om zwerfafval op te ruimen.
In onze gemeente doen we dat ook. Helpt u ook mee?
Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog. Dit
samen opruimen is een leuke manier om uw omgeving
schoon te maken. Iedereen kan meedoen aan de actie:
alleen, samen met de buurt of met een vereniging.
Samen zwerfvuil prikken is gezelliger.
Wilt u de handen uit de mouwen steken?
Reserveer dan alvast zaterdag 19 maart van
10.00 tot 12.00 uur in uw agenda. Meer informatie volgt.

Overhandiging certificaat molenaarsknecht
Nils Bogman ontving uit handen van
Wethouder Rob Schwillens een certificaat tot
molenaarsknecht van de Sint Hubertusmolen.
Al bijna tien jaar helpt Nils de huidige
molenaars Peter Swelsen en Hans de Heus
met werkzaamheden op de bijna 220 jaar
oude Sint Hubertusmolen.

Zo is het idee ontstaan om Nils in de praktijk de taken van 'molenaarsknecht'
aan te leren. Hij is onlangs met vlag en wimpel geslaagd voor zijn praktijkexamen. Van harte gefeliciteerd met deze prestatie.

23
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Week van de vitaliteit: doe een gratis vitaliteitscheck
Bent u 60+? Er is nog veel moois te beleven in uw derde levensfase. Een goede voorbereiding helpt u om
daar zo optimaal mogelijk van te profiteren. Hoe wilt u uw toekomst vormgeven? Waar wilt u wonen,
wie heeft u in de buurt en wat doet u in uw vrije tijd?
De gemeente Beek wil u inspireren tot het ontwikkelen van
een sterk sociaal netwerk, vitaliteit en goede gezondheid.
Maak tijdens de week van de vitaliteit kennis met het aanbod
uit de gemeente Beek en krijg advies over uw gezondheid,
voeding & vitaliteit.

Een preventieve check helpt u bewuster te worden van uw
eigen vitaliteit. De gemeente Beek organiseert daarom in samenwerking met diverse organisaties een speciale vitaliteitsweek voor 60-plussers.
Doe mee aan de week van de vitaliteit van 10 t/m 14 januari
2022. Alle activiteiten zijn gratis.
Tijdens de week van de vitaliteit wordt u bewust gemaakt van
een gezonde leefstijl. In de verschillende kernen kunt u een
vitaliteitscheck doen en op vrijdag 14 januari bent u van harte
welkom bij de vitaliteitsdag in De Haamen.
Na de week van de vitaliteit kunt u deelnemen aan een kennismakingsprogramma in De Haamen, speciale vervolgprogramma’s bij de fysiotherapeuten of aan de CooL leefstijlinterventie,
speciaal voor mensen die aan hun leefstijl willen werken.
Alle 60-plussers in de gemeente Beek ontvangen in december
een brief met een uitnodiging voor de week van de vitaliteit.
Of kijk voor meer informatie op de website van NJOY:
www.njoybeek.nl/weekvandevitaliteit.

BEDANKT VOOR UW ZORG!
U zorgt langdurig voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg die u doet, is
vaak onzichtbaar, maar onmisbaar voor diegene voor wie u zorgt. Wat u doet,
is dan ook niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering.
10 november was de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg en zijn alle mantelzorgers
in het zonnetje gezet. In de gemeente Beek hebben alle mantelzorgers die bij
het Steunpunt Mantelzorg zijn ingeschreven een bon ter waarde van € 12,50
gekregen, te besteden bij een van de deelnemende bakkers in Beek.
Staat u nog niet als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke
Mijnstreek 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

Steunpunt Mantelzorg
Westelijke Mijnstreek

24
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Week van de Pleegzorg
Van 2 tot en met 10 november was het de Week van
de Pleegzorg. Rianne en Roger Buijsers uit Beek zijn
pleegouders. Rianne ontving uit handen van wethouder Thijs van Es een welverdiende bos bloemen
en een cadeaubon die bij een van de vele Beekse
ondernemers besteed kan worden. Ook alle andere
Beekse pleegouders ontvingen deze attenties.
Pleegzorg Nederland hoopt met het houden van een Week van
de Pleegzorg meer mensen te enthousiasmeren voor het
pleegouderschap. En dat is hard nodig, want in Nederland
wachten ruim 800 kinderen op een pleeggezin. Zij groeien nu
op in een omgeving die voor hen niet stabiel genoeg is.
Is pleegouderschap misschien iets voor u? Kijk dan eens op:
www.openjewereld.nu

Werk aan Keutelbeek
vordert
Aannemer Heijmans is sinds juni 2021 druk
bezig met het werk aan de Keutelbeek.
In samenwerking met Waterschap Limburg
wordt de Keutelbeek heringericht en opengemaakt. Hierdoor vermindert de kans op
wateroverlast. Bovendien scheiden we schoon
bron- en regenwater van afvalwater, herstellen
we de historische waarde van het water en gaat
de openbare ruimte in de gemeente er mooier
uitzien. Gelijktijdig met de aanleg van de
Keutelbeek, worden ook de riolen vervangen,
kabels en leidingen van de nutsbedrijven
vernieuwd en de straten opgeknapt.
v.l.n.r. Ruud van Wilijck Vito Slijpen Ber Bend
els
Foto door Maikel Samuels i.o.v. Heijmans

De werkzaamheden in de Broekhovenlaan zijn nagenoeg
afgerond. Ook vorderen de werkzaamheden in de Burgemeester
Lemmensstraat gestaag. De werkzaamheden in onder meer de
Stegen zijn nog volop in uitvoering. Bewoners worden via
bewonersbrieven op de hoogte gehouden van de geplande
werkzaamheden. De aannemer probeert overlast voor de
bewoners tot een minimum te beperken.
Meer weten?
Wekelijkse updates van de werkzaamheden kunt u volgen via
de Heijmans Bouwapp, “Ontkluizing Keutelbeek”. Deze app is
gratis te downloaden via de App store of Android Play store.
Keutelbeek Broekhovenlaan
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“Beek… wat ben je mooi”
zwarte kameraden, die er momenteel
veel gekleurder opstaan. U weet wat ik
bedoel en de jaarlijkse discussie is ook
nu niet vlekkeloos overgewaaid. Voor en
tegen stellen het kinderfeest iedere keer
weer in het middelpunt van de discussie,
terwijl het toch eigenlijk het begin van
de feestmaand zou moeten inluiden.

Licht
Van huis uit ben ik katholiek opgevoed. Dat betekende iedere zondag
naar de kerk, bidden voor én na het
eten, gaan naar een katholieke jongensschool en uiteraard ben ik ook
misdienaar en acoliet geweest. Daar
kwam later het zingen in het kerkkoor
bij, opleiding op een katholieke Pedac
en lesgeven aan scholen met dezelfde
signatuur. En nu ik het eindpunt van
die carrière begin te bereiken, mag ik
nog een keer promoveren.
De buurtvereniging heeft mij namelijk
bevorderd tot monseigneur, een echte
bisschop dus. Ik mag aan het eind van
het jaar mijn beste kant laten zien,
al moet ik die wel delen met enkele

En dat brengt mij bij deze tijd van het
jaar waarin we wel een extra lichtje
kunnen gebruiken. Wat is het een
bijzonder jaar geworden. Verleden jaar
om deze tijd waren we nog volop in de
coronasfeer en moesten we het
Kerstfeest vieren in zeer huiselijke kring.
Onze ouderen mochten we enkel vanaf
de buitenkant even toezwaaien, de
horeca was en bleef lange tijd dicht en
het mondkapje was een vast attribuut als
je even de deur uit moest. En zie: een
jaar later zijn we nog steeds niet van
corona en het besmettingsgevaar af en
lijkt het wel alsof corona een dominoeffect resulteert, of kunnen we beter
spreken van een perpetuum mobile?
Maar corona heeft ook veel goeds
gebracht. Zijn we niet dichter bij elkaar
gekomen en meer rekening gaan houden
met elkaar? In het begin was dat zeker

zo. We keken meer naar elkaar om,
want we hadden een gemeenschappelijke
vijand. Een klein beestje moest bestreden
worden met alle middelen die we
hadden. In januari kwamen de eerste
verlossende berichten dat er een middel
was gevonden om ervoor te zorgen dat
we er niet aan dood hoefden te gaan en
minder ziek zouden worden. Met twee
vaccinaties kon je die winst behalen en
velen gaven gehoor aan de oproep.
Maar met die vaccinatie kwam ook de
tweedeling. En de vraag is nu nog steeds:
mogen niet-gevaccineerden in onze maatschappij meedoen? Moeten ze zich iedere
keer laten testen? En op wiens kosten
gaat dat dan? Enkele maanden geleden
dachten we daar nog niet over na, want
bijna iedereen was nog ongevaccineerd.
Kerstmis is het feest van het licht.
Overal waar het duister is, ontsteken we
een lamp. De huiskamers worden getooid
met een boom, goud, rood en groene
versierselen en ook de tuinen worden
niet vergeten. We willen licht in de
duisternis, maar geven we dat licht ook
aan elkaar door? In Bethlehem mocht een
klein kind niet meedoen en moest het
geboren worden in een stal.
Na een jaar, misschien wel al bijna twee
jaar van duisternis, zijn we toe aan een
licht, een nieuw licht. Dat licht ligt niet in
een lampje meer, maar is aanwezig in de
mens zelf. Ben het licht voor een ander
en laten we ervoor zorgen dat we voor
elkaar deze tijd lichter maken.
Een vreemde column? Jazeker. Even niet
“Beek… wat ben je mooi”.
Of misschien juist wel?
Bedenk eens drie dingen die voor uzelf
Beek zo mooi maken. En wees zelf het
allermooiste dat Beek te bieden heeft.

Ik wens u, mede namens Paddy,
een verlichte Kerst en nieuw jaar toe!
Roland Willems

“Beek… wat ben je mooi”
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Kerst- of Winterconcert

Maud, Marco en Susanne van Daemen DELA

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

“Look at the World.” Dit wereldberoemde koorwerk van John
Rutter staat symbool voor de herstart van Mannenkoor
Beeker Liedertafel. Het werk maakt deel uit van een sfeervol
programma waarmee de trouwe bezoekers na twee jaar corona-afwezigheid weer van harte welkom worden geheten.

Femmes Vocales Uit Meijel
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t Mannenkoor Beeker Liedertafel
Het concert zou in principe plaatsvinden op
zondag 19 december a.s. in het Asta-theater, Markt 6a te Beek. Maar, gelet op de verontrustende stijging van de corona besmettingscijfers, wordt verschuiving van het
Kerstconcert hoogstwaarschijnlijk.
Met enkele kleine aanpassingen kan het
concert zondag 30 januari 2022, aanvang
14.30 uur, zonder bezwaar worden omgedoopt tot Winterconcert. Volg de ontwikkelingen hierover op www.beekerliedertafel.nl
of op de Facebookpagina van het koor.
In de voorverkoop zijn kaarten (geldig voor
het Kerst- of eventueel Winterconcert) 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.
De entree aan de kassa bedraagt € 12,50.
Voor het betreden van de zaal dient u zich
te houden aan de door het kabinet voorgeschreven coronarichtlijnen (QR-code).

bare Meijelse vereniging. Het
koor heeft een breed repertoire van modern tot licht
klassiek en staat onder leiding van Véron Jongstra die
al vanaf 1990 het koor onder
haar hoede heeft.
Floor Bosman is een jonge
sopraan (19).
Ze volgt zangles bij onder
andere Frans Kokkelmans
en Janine Kitzen.
Onlangs heeft ze meegedaan aan een tv programma
Floor Bosman, sopraan
“We want more” en heeft
hier de halve finale bereikt. Ook heeft ze tijdens koningsdag in
2020 een optreden gehad bij omroep MAX.
Alain is leerling van het Sintermeerten College in Heerlen en
speelt sinds 5 jaar dwarsfluit als
leerling van Paul Theunissen
aan de Stichting Muziekschool
Kerkrade. Daarnaast is hij lid
van het CantaYoung Boyzkoor
o.l.v. Jo Louppen.
Daar heeft Alain ook zanglessen
gevolgd bij Harrie Spronken en
Janine Kitzen.

Om dit Kerst- of Winterconcert voor u onvergetelijk te maken
heeft Mannenkoor Beeker Liedertafel dameskoor Femmes
Vocales uit Meijel, de sopraan Floor Bosman en
dwarsfluitist en zanger Alain Ritten uitgenodigd.
Voor de dames uit Meijel is het optreden een
hernieuwde kennismaking. Dit koor heeft in het
verleden in het Asta theater reeds een uitstekende indruk achtergelaten.
De solisten zijn afkomstig uit Kerkrade en staan
aan het begin van een veelbelovende carrière.
Het programma vermeldt ‘n gevarieerde samenstelling van dames- , mannen- en gemengde
koormuziek, afgewisseld met solistische intermezzi.
Het koor bestaat uit een 30-tal dames en bestaat al bijna 30 jaar. Het begon als een groep
vrouwen van het Meijel mannenkoor, maar heeft
zich als dameskoor ontwikkeld tot een onmis-

Mannenkoor Beeker Liedertafel
Het koor wil de bezoekers na
twee jaar pauze weer onthalen
met een sfeervol kerstprogramAlain Ritten
ma. De vereniging is de coronatijd tot nu toe goed doorgekomen en bestaat uit ruim 30
enthousiaste zangers. Mannenkoor Beeker Liedertafel wil
nieuwe wegen inslaan en het repertoire in de toekomst aanpassen aan de hedendaagse wensen.
Belangstellenden zijn van harte welkom om dit proces van vernieuwing met ons mee te maken. Bent u nog niet overtuigd?
Kom dan eens luisteren naar ons koor. Het repeteert elke
vrijdag van 20.00 – 22.30 uur in de muziekschool van Beek.

‘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.
29
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Op naar 100 jaar toneelvereniging Ons G
We schrijven 1922 als een delegatie van Fanfare St. Antonius
uit Genhout het idee krijgt een toneelvereniging op te richten.
Ze voegen de daad bij het woord. En hier zijn we dan, 100 jaar
later: een club die nog steeds staat als een huis.
100 jaar, letterlijk een eeuwigheid! Genhout in die tijd, een kleine gemeenschap waar de wereld eindigde bij de dorpsgrens,
sterker nog zelfs, Klein-Genhout en Groot-Genhout waren
twee gescheiden kernen, te ver van elkaar vandaan om zich
verbonden met elkaar te voelen. Hoe anders is de wereld nu.
Genhout bruist en met een muisklik is afstand relatief geworden, informatie wordt in een oogwenk gedeeld met iedereen,
waar dan ook op deze aardbol. Terwijl écht in verbinding staan
met elkaar, wellicht moeilijker is dan ooit en een uitdaging
blijft.
100 jaar Ons Genoegen toen en nu. Er zijn veel overeenkomsten die blijvend zijn. Toneelspelen, even in de huid van iemand anders kruipen, jezelf verplaatsen in de ander. Toneel als
spiegel van de werkelijkheid, vaak met een lach en soms met
een traan. Samenspelen, zowel op als achter de bühne.
Iedereen heeft zijn eigen rol en de een kan niet zonder de
ander. Ook ons publiek heeft hier een belangrijk aandeel in,
zonder hen hadden we nooit de 100 kunnen aantikken. Talloze

Staande v.l.n.r. Jan Pisters, Maria Swelsen-Geisen, Hub Huntjens,
Hub Lonissen, Mien Notten-Henssen, Wiel Coumans, Mia Keulers-Henssen,
Hub Vroemen. Zittend v.l.n.r. Eugène Nelissen, Alfons Cuipers, Hub Franssen,
Jan Kerkhofs, Jeu Pisters

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

30

De blauwe diamant 1973

voorstellingen hebben de revue gepasseerd. Op de bühne bij
ons huistheater “Zaal Vroemen”, maar ook op diverse locaties
buiten Genhout waren we graag geziene gasten. Behalve op
het podium hebben talenten uit onze vereniging zich laten zien
in reclamespotjes en sommigen hebben het zelfs geschopt tot
een (bij)rol bij de televisie. We hebben diverse prijswinnende
producties op onze naam staan en een oeuvre opgebouwd waar we trots op zijn.
100 jaar Ons Genoegen: we hebben nieuwe leden verwelkomd en afscheid genomen van dierbare leden die
nog steeds een plekje hebben in ons hart. De aandacht
voor de jeugdige spelers loopt als een rode draad door
de afgelopen 100 jaar heen, een draad die we naar de
toekomst willen vasthouden en koesteren. Ondanks de
hoogbejaarde leeftijd van onze vereniging voelen we ons
nog steeds jong en actief. De liefde en passie voor het
toneel die we delen met ons publiek is nog steeds
springlevend ondanks het feit dat we de afgelopen twee
jaar noodgedwongen stil hebben gezeten. We schrijven
maart 2020, een week voordat onze productie
“Ontreigeld” in première zou gaan. Alles was klaar, het
decor volledig opgebouwd toen de wereld op slot ging
vanwege Covid-19. Met gepast optimisme lijken we nu,
midden 2021, weer langzaam de goede weg op te gaan
en staan wij in de startblokken om ons 100 jarig jubileum
in 2022 goed te gaan vieren. We gaan groots uitpakken
met een voorstelling in een bijzondere ambiance…

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
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Genoegen!
Toneel, muziek en dans komen samen
tijdens 80 DAAG.
Een spektakel dat volledig is aangekleed
in een 19e eeuws Engelse upperclass
stijl, van binnenkomst tot afterparty.
50 toneelspelers uit Genhout en omstreken en een muzikaal gezelschap zorgen
van 15 t/m 19 september 2022 voor
een theaterbeleving die u nooit meer zult
vergeten. In een heuse circustent pakken we uit met een voorstelling vol met
magie, prachtige decors en geweldige
kostuums die je terug gaat voeren naar
de tijden van Jules Verne. Heeft u zin er
een heel avondje uit van te maken, combineer dan 80 DAAG met een geweldig theaterdiner vooraf.
Natuurlijk is er ook nog voldoende gelegenheid om met onze
spelers na te praten op de afterparty. Wilt u er graag bij zijn?
Koop dan uw kaartjes via onze website www.80DAAG.nl.

De Inspecteur, 2014

Noteer ook 19 maart 2022 met dikke letters in de agenda
want dit is de datum waarop we ons jubileumjaar 2022
lanceren met Sorry voor de krekels.
Voor iedereen die al kaarten heeft
gekocht, deze blijven uiteraard geldig.
Wij verheugen ons erop om jullie
te mogen verwelkomen op onze
openingsavond én bij onze
voorstellingen.
Leden en bestuur van
Toneelvereniging Ons Genoegen

Vreigel op d’n hoaf, 1995

Ook omdat de feestdagen eraan komen, hebben we er weer
iets speciaals van gemaakt! Wil je jouw partner, je ouders, je
vrienden of wie dan ook een leuk en origineel cadeau geven?
Denk dan eens aan ons 80 DAAG theater of dinerarrangement
en bestel onze cadeaubon waarmee de ontvanger zelf een
avond 80 DAAG naar keuze kan reserveren. Wij doen er voor
de feestdagen nog een exclusieve fles 80 DAAG wijn bij!
Hiervoor kunt u ook terecht op onze site. Wij zorgen ervoor dat
het uiterlijk 19 december bij u bezorgd wordt.

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!

Muulke voor de meest bijzondere voorstelling, Het Atelier, 2013

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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Wij wensen u fijne
feestdagen en een
gelukkig 2022!

Adviesgroep Reijnders BV
Stationstraat 29
6191 BB BEEK
T 046 - 437 73 00
E info@adviesgroepreijnders.nl
I www.reijndersadviesgroep.nl

32

LHW Groep B.V.
Peterstraat 9
6151 EA MUNSTERGELEEN
T (046) 451 66 69
E info@lhwgroep.nl
I www.lhwgroep.nl
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Nieuwjaarsconcert Koninklijke
Harmonie St. Caecilia Beek
Als de corona maatregelen het
toelaten organiseert Koninklijke
Harmonie St. Caecilia Beek op
zondag 9 januari 2022 weer het
traditionele Nieuwjaarsconcert in
het Asta Theater aan de Markt in
Beek. Dit jaar met medewerking
van Gemengd koor Neerbeek.

Meer dan zingen alleen! is het motto
van het koor uit Neerbeek.
De gezelligheid en de gezamenlijke
passie voor muziek, heeft geresulteerd
in hechte vriendschap en weinig verloop
van leden.
Zowel De Kon. Harmonie St. Caecilia
o.l.v. Ben Essers als ook Gemengd
Koor Neerbeek o.l.v. George Bakx en
de drumband van de harmonie o.l.v.
Jo Meijs, staan borg voor een
afwisselend en sfeervol concert.
Zij allen zullen u verassen op dit
traditioneel concert.
U ziet, een concertmiddag om niet te
missen, de verenigingen hopen dan ook
velen van u te mogen begroeten op
deze unieke concertmiddag.
De aanvang van dit Nieuwjaarsconcert
in het Asta Theater, is om 14.30 uur en
de entree is een vrije gave.

Gemengd Koor Neerbeek staat sinds
jaar en dag bekend om zijn afwisselend
repertoire en dankt zijn populariteit dan
ook aan de steeds vernieuwende muziekkeuze. Het koor staat onder deskundige en inspirerende leiding van
George Bakx en pianiste Annemie
Sluijsmans-Meens is de tweede belangrijke pijler onder de uitvoering van het
Gemengd Koor.

“Altijd
in
Beweging”

De op dat moment geldende corona
maatregelen zijn ook voor dit
evenement van toepassing.
Zorg dus voor een geldig
“corona toegangsbewijs” inclusief een
identiteitsbewijs.
HET NIEUWJAARSCONCERT IS HET BEGIN VAN DE FEESTELIJKHEDEN BIJ
GELEGENHEID VAN HET 170 JARIG BESTAAN VAN DE HARMONIE IN 2022.

Het hele team
van Fysiotherapie GCN wilt u bedanken
voor het vertrouwen in 2021.
Wij wensen u en uw dierbaren fijne
feestdagen, een gezond en liefdevol
2022.
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De foute foto van Loe

Oplossing van november:
De knop boven op de stok ontbreekt.
Correcte inzenders:
Rezie van Geneijgen, José Jansen, Crit Meijers, Jo Nijsten, Netty van den Molengraaf,
Nettie schmitz, Theo van Mulken, Hub Schrouff, Eric Voncken, Leo Snel, Jo Cox,
Jerome Paumen, Paula Sangen-Paulissen, Jean Kengen, Jos Meens,
Marianne Schwachöfer en Harrie Verboort.
In de november uitgave zijn we vergeten de 13-jarige Timo Lemmens te noemen. En daar we
het super vinden dat ook de jeugd meedoet, bij deze alsnog een vermelding.
De winnaar van de foute foto 2021 is: José Jansen.
Stuurt u even een mailtje met uw adresgegevens? Dan ontvangt u een leuk presentje.

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.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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Een 70-jarig tijdperk komt ten einde.
We nemen afscheid van buurtvereniging Molenstraat
Het bestuur en de leden hebben volgens
statuten per stemronde besloten,
na 70 jaar, Buurtvereniging Molenstraat
per 31 december 2021 op te heffen.
Gezien de gevorderde leeftijd en de
gezondheid van enkele bestuursleden, het feit dat het onmogelijk blijkt om nieuwe bestuursleden te vinden en het niet kunnen
houden van activiteiten door corona, heeft ons dit besluit doen nemen.
Langs deze weg willen wij alle particulieren en bedrijven bedanken voor hun steun in de afgelopen jaren.
De hele opheffingsprocedure gaat, volgens onze statuten, in samenspraak met Notariskantoor Pas.
Namens het aftredende bestuur, met de beste wensen voor de toekomst aan iedereen:
Jean Welzen, Jan Tummers, Hedwig Welzen-Brounen, Jos Janssen, Henk van Hensberg en Frans Beelen.

Persoonlijke noot van Christy:
Toen ik het mailtje van Jean Welzen ontving, overviel me een melancholisch gevoel.
Buurtvereniging Molenstraat neemt afscheid. De Molenstraat: met op nr. 25 het ouderlijk huis van mijn moeder Annie Knops.
Mijn opa, voormalig directeur van de Boerenleenbank,
Jacques Knops die ik alleen maar uit verhalen ken.
Later het huis van mijn favoriete tante, Ria Ruyl-Knops.
Een paar huizen verder het huis van mijn oom,
Gil Knops.
Ik heb veel tijd van mijn jeugd in de Molenstraat
doorgebracht. (En heel vaak bij de dames Swelsen
snoep gekocht.)
Als ik aan die heerlijke dansavonden die de buurtvereniging organiseerde bij Auwt Baek terugdenk,
de uitstapjes, noem maar op, dan breekt mijn hart een
klein beetje dat hier nu een eind aan komt.
De jeugd van tegenwoordig hecht niet meer veel
waarde aan een buurtvereniging, maar mijn generatie
wel. Elke activiteit was een feestje.
Ik wil dan ook alle bestuursleden door de jaren heen
bedanken voor hun fantastische inzet.
Chapeau mensen, ik heb genoten van alle mooie
dingen die jullie organiseerden.
FOTO: 1978 archief heemkundevereniging Beek
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IVN Spau-Beek

Dinsdag 28 december

Winterwandeling
Dinsdag 28 december kunt u mee wandelen met de winterwandeling van IVN Spau-Beek.
De wandeling duurt ongeveer 1½ uur en gaat o.a. door prachtige holle wegen.
Na afloop kunt u in het IVN lokaal nagenieten met koffie of thee en kerstbrood.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico. Aanmelden hoeft niet.
Vertrekpunt NS station Spaubeek, 14.00 uur
Adres: Op 't veldje 1, 6176 BJ Spaubeek
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

35,00

T
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2021
Datum trekking maandag 8 november 2021 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij
Prijsnummer

Geldprijzen van
€ 15,- tot € 15.000,-

Prijs

1e prijs

Geldprijs t.w.v. € 15.000,-

1 0475427

2e prijs

Geldprijs t.w.v. € 7.000,-

1 0384052

3e prijs

Geldprijs t.w.v. € 2.500,-

1 0240336

e

Elektrische ﬁets à € 2.000,-

1 1059196

e

Elektrische ﬁets à € 2.000,-

1 0556094

e

6 prijs

Geldprijs t.w.v. € 1.000,-

1 0108544

7e prijs

Geldprijs t.w.v. € 1.000,-

1 1026477

8e prijs

Laptop t.w.v. € 750,-

1 0462515

Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,-

1 0353215

4 prijs
5 prijs

e

9 prijs

10 prijs Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,e

11e prijs

iPad t.w.v. € 445,-

1 0533390
1 0311119

12e prijs iPad t.w.v. € 445,-

1 0330071

13e prijs Weekendje weg Zuiderduin t.w.v. € 410,-

1 0235179

14 prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,-

1 0635268

15 prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,-

1 0359973

16e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,-

1 0407959

17e prijs Philips Airfryer t.w.v. € 200,-

1 1005851

18e prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,-

1 0477249

19 prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,-

1 0532869

20 prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,-

1 0243479

21e prijs E-Reader Kobo t.w. € 180,-

1 0495970

22e prijs E-Reader Kobo t.w. € 180,-

1 0105360

e

e

e

e

23 prijs Geldprijs t.w.v. € 250,-

15 03260

(5 eindcijfers)

24 prijs Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 50,-

15 38354

(5 eindcijfers)

25 prijs Hema cadeaukaart t.w.v. € 50,-

15 49079

(5 eindcijfers)

26e prijs Rituals pakket t.w.v. € 39,50

15 91991

(5 eindcijfers)

27e prijs Topbloemen Gift Card t.w.v. € 35,-

15 02667

(5 eindcijfers)

28 prijs Thermosﬂes zonnebloemen t.w.v. € 29,99

15 01398

(5 eindcijfers)

29 prijs Tuinen Appeltern voor 2 pers t.w.v. € 28,-

15 19803

(5 eindcijfers)

e

e

e

e

e

30 prijs Geldprijs t.w.v. € 100,-

150 1881

(4 eindcijfers)

31e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,-

150 5665

(4 eindcijfers)

32e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,-

150 7218

(4 eindcijfers)

e

Kansspelbelasting is voor rekening van
de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt
een jaar na de trekking. Prijzen worden
alleen uitgekeerd indien u het winnende lot
volledig invult en stuurt naar NSOF, t.a.v.
Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK
in Tilburg. Maak altijd een kopie of foto
voor uw eigen administratie. Voor de
prijzen 1 t/m 22 geldt dat ze uniek zijn
en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn.
De prijzen 23 t/m 36 worden toegekend
aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers
correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen
voor meerdere loten kunnen gelden.

Aantal
prijzen Gevallen op

33e prijs Geldprijs t.w.v. € 25,-

1500 244

(3 eindcijfers)

34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,-

1500 221

(3 eindcijfers)

35 prijs Geldprijs t.w.v. € 15,-

1500 602

(3 eindcijfers)

36 prijs Geldprijs t.w.v. € 15,-

1500 775

(3 eindcijfers)

e

e

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld.
Versie 1. Waarde is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 19-02-2021.
Loterijvergunning verleend door de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt
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TUSSENDOORTJE
Oplossing november: Ik las ergens dat Hans Klok een puppy heeft, vast en zeker een labracadabrador
NIEUW: Vanaf nu is er elke maand een winnaar. Wij feliciteren Willem Berendsen.
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: Zeg je A, dan zeg je ook B
1.
2.

Tom Sawyer & ...... / 13de
Butch Cassidy & …… /12de

3.
4.
5.

Bud Spencer & …… / 8ste
Sjors & …… / 7de
Robbedoes & …… / 5de

6.
7.
8.

Hennes & …… / 7de
Shrek & …… / 3de
Juliana & …… / 4de

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Peter Pan & …… / 10de
Tristan & …… /5de
Tweety & …… / 4de
Van Kooten & …… / 5de
Tarzan & …… / 3de
Spongebob & …… / 3de
Grease: Danny & …… / 1ste
Bulletje & …… / 9de
Loggings & …… / 7de
Kain & …… / 4de
De dikke & …… / 7de
Stiefbeen & …… / 4de
Dr. Jekyll & …… / 5de
Jip & …… / 7de
Jurre de Cock & …… / 11de

24. Timon & …… / 3de
25. Titanic: Jack & …… / 4de
26. Sherlock Holmes & …… /5de
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Johnny Cash & …… / 5de
Fonzie & …… / 4de
Siegfried & …… / 2de
Nicci & …… / 5de
Pa Pinkelman & …… / 7de
Mulder & …… / 5de
Romeo & …… / 5de
Dolce & …… / 7de
Rhett Butler & …… / 7de
Aladin & …… / 1ste
Dr. D. Livingstone & …… / 8ste
Abbott & …… / 3de

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Lady & de …… / 3de
Peaches & …… / 2de
Peppi & …… / 4de
Old Shatterhand & …… / 7de
Marks & …… / 5de
Beavis & …… / 5de
Starsky & …… / 3de

Batman & …… / 5de
Stephan Derrick & …… / 9de
Tup & …… / 3de
Beauty & …… / 8ste

71.
72.
73.
74.

R2-D2 & …… / 4de
Arendsoog & …… / 6de
Mouth & …… / 4de
Robin Hood & …… / 7de

75.
76.
77.
78.

Mork & …… / 4de
Statler & …… / 6de
Mini & …… / 4de
Saskia & …… / 2de

79.
80.
81.
82.
83.

Quasimodo & …… / 8ste
Knabbel & …… / 2de
Fred Astaire & …… / 9de
William Hanna & …… / 11de
Snip & …… / 2de

53. Bonny & …… / 5de
54. Nick & …… / 5de

84. Mario & …… / 5de
85. Patsy Stone & …… / 9de

55. Ad Visser & …… / 8ste
56. Stephen Fry & …… / 10de

86. Hepie & …… / 1ste
87. Vroom & …… / 4de
88. Fluitsma & …… / 4de

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Ghost: Sam & …… / 3de
Ot & …… / 3de
Acda & …… / 8ste
Serge Gainsbourg & …… / 8ste
Hans & …… / 7de
Grijpstra & …… / 6de
Suske & …… / 5de

67.
68.
69.
70.

Kermit & …… / 8ste
Captain & …… / 8ste
Castor & …… / 4de
Olivier B. Bommel & ……. / 5de
Aagje Deken & …… / 7de
Dommel & …… / 5de
Road Runner & …… / 10de

89.
90.
91.
92.
93.

Veldhuis & …… / 1ste
Thelma & …… / 6de
Bert & …… / 2de
Goldie Hawn & …… / 7de
Kissoon: Mac & …… / 3de

64. Dirty Dancing: Baby & …… / 3de
65. Daryl Hall & …… / 8ste
66. Bob Woodward & …… / 10de

’
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Oudejaarsdag oliebollenverkoop op de Markt in Beek
In een tijd waarin iedereen wel wat extra warmte, liefde en aandacht kan
gebruiken, slaan de jeugd van VV Neerbeek en Luxe Bakkerij Martens uit Beek
de handen in elkaar.
Op 31 december 2021, oudejaarsdag, zal VV Neerbeek op de Markt in
Beek overheerlijke oliebollen verkopen.
De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de jeugd van deze mooie
dorpsclub. Het stelt de club in de gelegenheid om, na twee coronaseizoenen,
weer extra activiteiten te organiseren. De kleintjes verdienen altijd al alle
aandacht, maar ook de “grotere” jeugd wordt niet vergeten. Derhalve een
uitermate sportief gebaar.
De oliebol is van oudsher een teken van barmhartigheid die zeker in deze
donkere dagen niet mag ontbreken. Naast de oliebollen kunt u hier ook terecht voor appelbeignets, wafels, berlinerbollen etc.
Kom dus op 31 december naar de Markt en scoor daar je oliebollen. 10 Stuks voor een elftal Euro’s.
Uiteraard is Bakkerij Martens deze dag ook gewoon geopend van 08.00-16.00 voor meer lekkernijen.

Luxe

BakkerijBeek
Martens

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Bakkerij Martens en VV Neerbeek
wensen eenieder bij voorbaat
een feestelijk december
en een voorspoedig 2022.

Vastelaovessèzoen
2021-2022

Evenementenrooster

2021 - 2022

De Baeker Pottentaote
Donderdig 13 jannewarie
Zondig 16 jannewarie
Zondig 13 fibberwarie
Woonsdig 16 fibberwarie

-

Groate Zitting
Jeugzitting
Kènjersjprènge
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
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
- 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

12 december Kerstmarkt in gemeenschapshuis Oos Heim, georganiseerd
door Gemengd Koor Neerbeek. Aanvang 10.45 - 17.00 uur
18 december Kerstviering Baeker Kleppermen, aanvang 20.00 uur in
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
9 januari
Nieuwjaarsconcert Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek
Asta Theater, Markt 6a, Beek. Aanvang 14.30 uur.
3 april
Paasveemarkt
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
22-23-24 apr. Toneelstuk Pension De Göt, Speelgroep Het Nieuwe Masker,
Asta Beek
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
23 september Feestavond 100 jaar Ons Genoegen Genhout
(programma volgt).
24 september Theatre de Spectacle en receptie. www.80daag.nl
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