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Van de Redactie
Met de maand mei blijft geen koebeest uit de wei!
Deze uitdrukking heeft uiteraard geen betrekking op ons mensen,
maar laten we eerlijk zijn, wij willen ook de wei in. We hebben lang
genoeg “op stal” gestaan. En deze maand mogen wij eindelijk weer,
fladderend, huppelend, vrij en blij als die koeien in de wei.
In gedachten zie ik iedereen weer lachend ronddartelen en ik moet
zeggen, dat is een aangenaam beeld.
Wat dacht u van de ouderwets gezellige Paasveejaarmarkt
(hoewel dit jaar de After Pasen Jaarmarkt iets aannemelijker zou
klinken, maar what’s in a name), het voorjaarsfeest van de Limburgse
Boereblaoskapel, de beelden- en kunstexpositie van Cel Lemmens en
een aantal geweldige concerten in Beek, Neerbeek en Genhout.
Allemaal evenementen die we zo gemist hebben. Dat betekent dat we
nu de schade dubbel en dwars gaan inhalen. Ik hoop dat u allemaal de
wei opgaat. Heerlijk!
Maar, voordat u dat gaat doen, geniet eerst nog even van deze editie.
Lees over de nieuwe Lichtkoningin Valerie Brands, het GEK-ke
Genhout, Felix unne jong oet Mestreech, de eesjte grwatte Nirbikse
Durpskwis, het amusante verhaal van Pierre Muijtjens en nog veel
meer leuke en interessante artikelen.
Los de foute foto en het tussendoortje op en ga dan in de startblokken
staan om eindelijk de wei op te gaan. Ik zeg doen!
Tot volgende maand.
Christy
Eindredactie
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De Nuutsbaeker in data

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

Inleveren kopij Verschijningsdatum
15 mei 2022
12 juni 2022
14 aug. 2022
11 sept. 2022
16 okt. 2022
13 nov. 2022
11 dec. 2022
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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 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)

Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl
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Veurjaorsfest “De limburgse Boereblaoskapel”
In het weekend van 14 en 15 mei
viert de Limburgse Boereblaoskapel
haar 15 jarig bestaansfeest.
Twee dagen vol muziek waarbij
jong en oud(er) aan hun trekken komen.
Zaterdag 14 mei staat het
Limburgstalige Stimmungsorkest “Bieske” op het hooipodium met muziek van eigen bodem, maar dan in een nieuw
jasje. Wie kent haar niet? Ook Marleen Rutten is geprogrammeerd en zal het publiek opzwepen met haar repertoire dat zij
ten gehore brengt.

Bespeel jij een instrument, kun je noten lezen? Dan ben ook jij
van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Partituren
zijn ter plekke verkrijgbaar. Doe mee en we maken er een
onvergetelijke happening van die mogelijk uitgroeit naar een
jaarlijkse BoereBlaosFestijn-traditie.
Tijdens deze editie van het BoereBlaosFestijn is geen brunchmogelijkheid, maar zijn diverse hapjes verkrijgbaar.
De Boeren kennende zal de “trog” rijkelijk gevuld zijn.
Aanvang 11.00 uur en entree vrij.
Locatie: kleine schuur van fam. Senden aan de
Kleingenhouterstraat 42, 6191 PP in Genhout-Beek.
Voldoende parkeergelegenheid in het weiland in de nabijheid
van de feestlocatie.
Zie ook: www.boereblaoskapel.nl of op de facebook
pagina’s Boereblaoskapel en BoereBlaosFestijn.

Samengevat: tot gauw, tot zaterdag
14 en/of zondag 15 mei, TOT BOE!!!!!

Aanvang 20.30 uur. Ben er tijdig bij, want de kaarten á € 10,zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de dagkassa!

BoereBlaosFestijn op zondag 15 mei
Anders dan anders en gezellig sjuus wie toen!
Zondag 15 mei staat namelijk het traditionele BoereBlaosFestijn op het programma waaraan 4 blaaskapellen deelnemen: Stolz ohne Holz, Blaaskapel Morava, De Limburgse
Boereblaoskapel en Die Alt Böhmischen.
Nieuw en afgekeken tijdens onze Oostenrijk reizen is het
grote ”Sjuurblaoze”.
Alle aanwezige muzikanten zullen rond 17.00 uur gezamenlijk
enkele muziekwerken ten gehore brengen.

Bezoek ons tijdens de PAASVEEMARKT
op zondag 15 mei
Met Pinksteren en Hemelvaart gesloten.
Hét adres voor het professioneel slijpen van al uw hout-, metaal- en
tuingereedschappen zoals:
• Cirkelzagen (Widia) • Lintzagen • Boren • Heggenscharen
• Kettingzagen • Maaiermessen • Snoeischaren en nog veel meer!

Luxe

BakkerijBeek
Martens

Ook voor uw keukenmessen en scharen kunt u bij ons terecht.
Verder repareren en onderhouden wij alle merken grasmaaiers en andere tuinmachines.

sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

www.BakkerijMartensBeek.nl

Kom langs bij JEAN DELBRESSINE
Spaubeekerstraat 43a - 6191HN Neerbeek - 06 - 128 733 60
delbressine-hrm@hotmail.com www.delbressineslijptechniek.nl
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Lintjesregen in Beek
Vijf Beekenaren koninklijk
onderscheiden
Burgemeester Christine van Basten-Boddin heeft op dinsdag
26 april uit naam van Zijne Majesteit de Koning aan vijf bijzondere
Beekenaren een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.
Vier gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau, één Beekenaar mag zich voortaan Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau noemen.
De gedecoreerden zijn:
• De heer J.P.A.C (Hans) Rozestraten (69) uit Spaubeek,
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
• Mevrouw J. (Joke) Ouwerkerk (76) uit Beek,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J. (Joke) Ouwerkerk (76)
uit Beek,
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau:

• Mevrouw J.G.F (Annemie) Lipsch-Linden (68) uit Neerbeek,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
• De heer T.H. (Theo) Janssen (73) uit Neerbeek,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
• De heer J.G.I.C.M. (Hans) Halders (73) uit Genhout,
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Van Basten: “Het was een grote eer om deze mensen uit naam van
de Koning te mogen eren en waarderen. Vijf bijzondere mensen die op
uiteenlopende manieren een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de Beekse
gemeenschap. Beekenaren om ontzettend trots op te zijn.”

VERDIENSTEN GEDECOREERDEN GEMEENTE BEEK
De heer J.P.A.C. (Hans)
Rozestraten (69) uit Spaubeek,
benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau:

4

Meneer Rozestraten heeft vanaf 1980
een huisartsenpraktijk aan huis gehad.
Patiënten konden op alle momenten
van de dag bij hem terecht. Zijn opgedane praktijkervaring heeft hij gebruikt
en doorgegeven aan volgende generaties. Van 1992 tot 2020 is meneer
Rozestraten als huisartsenopleider
verbonden geweest aan de Universiteit
Maastricht.
Tussen 1990 en 2020 heeft hij een
prominente rol ingenomen wat betreft
het verlenen van medische zorg aan
asielzoekers. Hierdoor heeft hij een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
acceptatie van de aanwezigheid van
asielzoekers in de regio.
Daarnaast is hij in de periode 1991 tot
2001 beschermheer geweest van zangvereniging Vriendenkoor Spaubeek.
Meneer Rozestraten vervult al 35 jaar
lang de functie van penningmeester bij
Carnavalsvereniging De Nette Kadette
uit Heerlen, waar hij tevens lid is van het
dagelijks bestuur.

Mevrouw Ouwerkerk is al vanaf 1988
pastoraal bezoeker. Ook is zij meer dan
25 jaar overblijfkracht geweest op
Brede School De Bron in Neerbeek. Van
2000 tot 2019 is mevrouw Ouwerkerk
als staflid en leider van de Bevers
verbonden geweest aan Scouting Sint
Martinus Beek. Dankzij haar koesteren
veel jeugdleden een fijne herinnering
aan de vereniging.
Sinds 2001 is zij lid en bestuurslid bij
de EHBO-vereniging. Ondanks haar
respectabele leeftijd is zij nog steeds
inzetbaar als begeleidend bestuurslid
bij herhalings- en reanimatielessen.
Mevrouw Ouwerkerk is iemand die
nooit iets te veel is en altijd bereid is om
iemand te helpen. Zij plaatst niet zichzelf maar anderen op de voorgrond.
Ze is zeer sociaal en heeft een groot en
warm hart.
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Mevrouw J.G.F. (Annemie)
Lipsch-Linden (68) uit Neerbeek,
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau:

Mevrouw Lipsch-Linden is van 1992 tot
2012 lid geweest van fanfare Sint
Callistus Neerbeek. Vanaf 2006 is zij lid
geweest van de Zonnebloem, afdeling
Neerbeek. Vanaf 2016 is mevrouw
Lipsch-Linden betrokken bij de sociale
ontmoetingsplek Neerbeek om mensen
in contact te laten komen met anderen
uit hun leefomgeving en vanaf 2017 is
zij betrokken bij het project
‘Hoeskamer’. Mevrouw Lipsch-Linden
is iemand die met lastige situaties weet
om te gaan, zij draagt oplossingen aan,
neemt verantwoordelijkheid en heeft
oog voor de sociale structuren. Door
haar tomeloze inzet en sociale karakter
is zij voor velen een rots in de branding.

Page 5

Meneer Janssen is al tientallen jaren
betrokken bij de wandelvereniging
Limburg en de voorlopers daarvan.
Zo is hij bestuurslid, secretaris, webmaster en ledenadministrateur. Hij
levert een bijdrage aan het organiseren en uitzetten van wandelingen.
Vanaf 2015 is meneer Janssen lid
van de ledenraad van de Koninklijke
Wandel Bond Nederland (KWBN).
Hij is secretaris en vanaf 2016 ook
voorzitter van de Ouderenvereniging
Neerbeek. Sinds 2017 is hij controleur van wandelroutes in ZuidLimburg. Meneer Janssen is een
gedreven persoon, nauwkeurig, enthousiast, zeer betrokken en altijd
bereid een extra stap te zetten.
Leden van diverse verenigingen
kunnen op hem terugvallen.

De heer J.G.I.C.M. (Hans)
Halders (73) uit Genhout,
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau:

Bijzonder gedecoreerden op
29 maart 2022

De heer D.E.L. Hendrix (51) uit
Neerbeek
De heer Danny Hendrix is drie periodes
raadslid geweest. Daarnaast is hij de vaste
voorzitter geweest van de commissie
bestuurszaken en hij is jarenlang fractievoorzitter geweest van de fractie BBB/NDB.
Meneer Hendrix heeft met een brede
interesse, een warme glimlach en een
mensgerichte benadering invulling gegeven
aan zijn raadslidmaatschap en de functies
die het met zich meebracht.
Hiervoor is hij benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

De heer T.H. (Theo) Janssen (73)
uit Neerbeek,
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau:
Meneer Halders is jarenlang
penningmeester geweest bij
Tennisvereniging BRZ Beek. Ook is
hij competitieleider van de voorjaarscompetitie en vanaf 2019 is hij
lid van de parkcommissie. Sinds
2009 is meneer Halders
penningmeester van Cuisine Culinair
Nederland, afdeling Limburg.
Voor Stichting Buurtbus 92 rijdt hij
als chauffeur één keer per week een
vaste route waar geen regulier openbaar vervoer is. Ook zet hij zich elke
maandagochtend in als chauffeur
voor Stichting Wensbus Beek.
Meneer Halders wordt zeer gewaardeerd om zijn inzet, motivatie en
flexibele instelling omdat men te
allen tijde een beroep op hem kan
doen.

De heer C.G.M.H. Willems (69) uit
Beek
De heer Charles Willems heeft vier raadsperiodes meegemaakt in de gemeenteraad
van Beek. Het grootste deel van deze periode als fractieleider binnen zijn fractie Progressief Beek. Hij heeft een sterk analytisch
vermogen en kan dat vertalen in een standpunt. En als hij dat eenmaal had ingenomen,
kon het debat er wel eens heftig aan toe
gaan. Meneer Willems hield altijd zijn rug
recht. Vier periodes van niet aflatende inzet
voor de gemeenteraad en de Beekse
gemeenschap. Hiervoor is hij benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
5
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Paasveejaarmarkt op 15 mei, terug van w
Het is u vast niet ontgaan, dit jaar gaat de
Paasveejaarmarkt door!
Dit keer niet op de zondag twee weken voor
Pasen, maar op zondag 15 mei.
Dat deze datum al gemarkeerd was in uw
agenda begrijpen wij, mocht u dit nog niet
gedaan hebben dan is dit het juiste moment.
De Marktcommissie heeft niet stil gezeten gedurende de periode van afwezigheid en zal terugkeren met herkenbare,
maar ook met nieuwe activiteiten. De
grote tent op het marktplein, waar tot
voorheen de prachtigste paarden, ezels
en kleinvee te zien waren, heeft plaatsgemaakt voor iets nieuws.

zet. Vele bekende gezichten, maar ook
nieuwe ondernemers laten zich zien met
verfijnde producten. Beekse ondernemers, welke gelegen zijn aan het marktparcours, pakken deze dag extra groot
uit. Natuurlijk mag de innerlijke mens
niet vergeten worden. Een breed aanbod aan eetkramen en horecagelegenheden, verdeeld over het
centrum van Beek, bieden u de mogelijkheid
om te genieten van een
lekker drankje en/of
hapje. Verder zullen er
voor het Gemeentehuis
een aantal kermisattracties worden opgebouwd.
Tussen de kramen aan

de Raadhuisstraat is de toegang naar de
“Leopoldskerk” vrijgehouden. Binnen zijn
duizenden nette tweedehands boeken
overzichtelijk uitgestald voor de verkoop. De hele collectie wordt voor
spotprijzen aangeboden. Bij de kassa
vindt u ook nog een aantal aquarellen.
Op de Prins Mauritslaan zal “Baek
Voiture” acte de présence geven, een
jaarlijks terugkerend oldtimerfestijn. In
de ochtend verzamelen trotse oldtimerbezitters zich op het Wolfeijnde
om vervolgens een rit door het ZuidLimburgse heuvellandschap te maken.
Bij terugkeer zal ter afsluiting, omstreeks 15.30 uur, een prachtig oldtimerdefilé plaatsvinden op de Prins

De nieuwe indeling van de markt biedt
ruim plek voor de aangrenzende ondernemers, marktkoopmensen en een
groot horecaplein met livemuziek en vertier voor de kleinste onder ons.
Op het podium zal vanaf 13.00 uur live
muziek te horen zijn verzorgd door de
band Marketsquare Mike, een vijfmans
formatie die voor de nodige stemming
zal zorgen.
Zoals ieder jaar is er een royaal marktparcours in het centrum van Beek opge-

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
6

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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Benefietconcert
voor Oekraïne

De muzikale omlijsting van het evenement zal op verschillende manieren worden ingevuld. Op de markt brengt de
band Marketsquare Mike voornamelijk
rock/pop ten gehore, in café Frusch zal
het Trio Paradise feestmuziek verzorgen
en in café Benelux zal vanaf 13.00 uur
de Baeker Hofkapel met volle overgave
hun repertoire ten gehore brengen.

Dansschool Rick Schmitz zorgt ervoor
dat de jeugd de gehele dag de beentjes
van de vloer kan gooien. Van kidsdance
tot hiphop tot rock and roll. Alle dansstijlen zullen die dag in de straten van Beek
aanwezig zijn, geniet vanaf de zijkant of
doe mee met een van de dansworkshops. Nog niet genoeg muziek? In de
Beekse horeca zal het feestje nog even
doorgaan met als hoogtepunt een optreden van John Tana tussen 18.00 en
19.00 uur in café Benelux.

Na afloop van dit gevarieerd concert staan er mandjes klaar waarin u een
vrijwillige gave kunt doen.
Onder het mom “goed idee, doe er iets mee” verleent de Gemeente Beek
subsidie voor dit concert.

We zien u graag op de
Paasveejaarmarkt in Beek, niet de
grootste, maar wel de gezelligste
jaarmarkt van Limburg.

Dit bedrag én de opbrengst van de vrijwillige gave van de bezoekers komt volledig ten goede aan Oekraïense vluchtelingen die in onze regio onderdak hebben gevonden.

Foto’s: Liwi

Help ons de Oekraïense vluchtelingen helpen!

‘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.
7
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Wat doet de huurdersbelangenraad Beek en wat mag en kunt u
verwachten van stichting huurdersbelangenraad Beek:

•
•
•
•

We zijn lid van de woonbond
We voeren overleg met woningcorporatie ZOwonen
We voeren overleg met gemeente Beek
We werken samen met collega-organisaties binnen de Algemene Raad
van Huurdersorganisatie van ZOwonen
• We informeren de huurders over nieuwe ontwikkelingen met betrekking
tot huurbeleid, service- en onderhoudsbeleid van ZOwonen door
nieuwsbrief en website
• We helpen huurders met het invullen van klachten-, onderhoud-,
aanvraagformulieren voor ZOwonen.

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse
huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere
zaken.
Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als de verhuurder
iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersbelangenraad, zodat u uw stem
via deze stichting kunt laten horen.
Maar de stichting huurdersbelangenraad Beek doet meer:
Mocht u problemen ondervinden met de woningcorporatie ZOwonen, dan
proberen wij te bemiddelen.
Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen
reactie vanuit ZOwonen, dan zullen wij u, indien u dat wenst, voorzien van
de nodige adviezen en proberen tot een goede oplossing te komen.
Huurdersbelangenraad Beek is beslist geen klachtenbureau, maar wij helpen
u altijd, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg met de
verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar
de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te
wijzen, mocht u hulp nodig hebben om de juiste weg te vinden.
Het overleg met de gemeente houdt in, dat huurdersbelangenraad Beek,
indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.
Stichting huurdersbelangenraad Beek brengt gevraagd en ongevraagd
advies uit aan ZOwonen en gemeente Beek over zaken die u als huurder, in
het woongebied Beek, direct aangaan. Lossen wij dan alle problemen op?
Was het maar waar.
Waar wij wel voor kunnen zorgen is dat uw stem als huurder gehoord
wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid tot een bevredigend resultaat.
Stichting huurdersbelangenraad Beek is een stichting die uitsluitend bestaat
uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen en rechten van de huurders
van woningcorporatie ZOwonen in het werkgebied gemeente Beek.

www.huurdersbelangenraadbeek.nl

Huurdersbelangenraad Beek

Raadhuispark 79 - 6191 AG Beek - Tel. 046-4379880

Mag ik mij voorstellen:
Mijn naam is Jose Muysers en sinds
januari 2021 mag ik onderdeel
uitmaken van het bestuur van stichting
Huurdersbelangenraad Beek.
Ook in deze toch wel gekke tijd, kreeg
ik een warm welkom. Er was ruimte
gekomen voor een nieuw bestuurslid,
een functie die ik maar al te graag wil
opvullen. Bij Huurdersbelangenraad
Beek ga ik mij met alle voorkomende
onderwerpen bezig houden, maar
hoofdzakelijk met duurzaamheid en de
functie 2e penningmeester.
Stichting huurdersbelangenraad Beek
is een stichting die bestaat uitsluitend
uit vrijwilligers, die opkomt voor de
belangen en rechten van de huurders
van Woningcorporatie ZOwonen in het
werkgebied gemeente Beek.
Als geboren Limburger ben ik in 1976
in Beek komen wonen en sinds 1996
woon ik in de Carmelflats.
Ik ben moeder van 2 inmiddels
volwassen kinderen en trotse oma van
6 Kleinkinderen.
In mijn vrije tijd ben ik ook vrijwilliger
bij het WOP de Carmel. Als echte
Limburger houd ik van lekker eten en
ben ik wel een Bourgondiër te noemen.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
koken. Ook doe ik graag handwerken
en lees ik graag een goed boek.
Ik hoop de komende jaren mijn steentje
te mogen bijdragen aan het woongenot van u als huurder van ZOwonen
in Beek. Met volle energie heb ik zin
om een fijne samenwerking met u aan
te gaan!
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Coöperatie BurgerInitiatief Genhout
De inwoners van Genhout werden in
2019 verrast en overrompeld met felroze
banners met de tekst “Genhout voor
GEK”. Problemen met de exploitatie van
het gemeenschapshuis in Genhout
waren destijds de aanleiding om de
actie Genhout voor GEK (Groot-en
Klein) op te starten. De gemeente Beek
ondersteunde dat initiatief in het kader
van haar Burgerkracht beleid. Dit project
gaf werkgroepen de ruimte om ideeën te
ontwikkelen waarmee Genhout in de
toekomst een fijne samenleving zou blijven en zelfs een nóg aantrekkelijker
dorp zou worden.
Begin 2021 presenteerde het Burger
Initiatief Genhout voor GEK een ambitieuze dorpsvisie. In deze dorpsvisie
staan tal van projecten voor de toekomst van Genhout leefbaar te maken.
Om die projecten te kunnen uitvoeren, is
echter een rechtspersoon nodig. Na
grondig onderzoek, waaronder een informatie avond met een gastspreker die
voorzitter is van een dergelijke coöperatie in een dorp in Noord-Limburg, is er
gekozen voor de democratische vorm
van een coöperatie. Het is namelijk van
belang dat belangrijke besluiten door de
leden moeten worden genomen. De
Coöperatie BurgerInitiatief Genhout
(BIG) werd opgericht.
Inmiddels heeft de coöperatie ruim 300
leden, zowel privé-leden als verenigingen en bedrijven. Afgelopen 24 maart
vond daarom ook de eerste, druk bezochte, ledenvergadering plaats. Deze
avond gaf de leden nog wat extra, verdiepende informatie, maar er was ook
genoeg ruimte voor vragen vanuit die

leden. Daarnaast werd ook al direct gestemd over een actueel onderwerp.
Het belangrijkste binnen de coöperatie
zijn de projectgroepen. Tijdens de ledenvergadering was er ook ruimte voor
een aantal projecten welke al flinke
vooruitgang hebben geboekt.
Een van die projecten is ‘de Sjtal’. Twee
maal per week komen ouderen bijeen in
Gasterie Genhout Treft voor een spelletje, een potje kaarten, een goed gesprek
of gewoon voor de gezelligheid. Een
tiental vrijwilligers staan dan tevens
klaar om de ouderen in de watten te leggen.

Door een andere projectgroep wordt er
gewerkt aan een klein vast podium in de
gymzaal van Gasterie Genhout Treft. Nu
café-zaal Vroemen gesloten is, ontbreekt het aan een podium waarop de
toneel- en andere verenigingen kunnen
optreden.
Natuurlijk voor grote voorstellingen gebruiken ook Genhouter verenigingen de
Asta, maar optreden in eigen dorp is
toch heel wat waard. Deze groep heeft
inmiddels ook al schetsen kunnen delen
en animaties getoond waaruit blijkt dat
ook dit idee een enorme toevoeging kan
zijn voor Genhout.
Een andere werkgroep is bezig met
ideeën voor een compleet nieuwe sportaccommodatie, die ook de ruimte biedt
voor meerdere verenigingen en zo het
verenigingsleven van Genhout voorziet
in de behoeften.

Een ander project is de Genhoutergaard
of Samentuin. Dit concept is gebaseerd
op het samen werken in een tuin, samen
de gekweekte producten bereiden tot
een maaltijd en samen
over de natuur leren.
Daarnaast geeft het
ruimte voor onder andere workshops, gegeven door dorpsgenoten.
Architectenbureau
Wehrung heeft een
schets gemaakt van
deze “ontmoetingsruimte”, gelegen aan
een ronde tuin. Er
loopt momenteel een
subsidieaanvraag bij
LEADER waar EuroHet slabbetje voor nieuwe Genhoutse wereldburgers
pees geld en middelen
van provincie en gemeente beschikbaar wordt gesteld voor Één van de grootste projectgroepen is
sociale natuurprojecten.
de groep “Samenleven”. Deze groep
heeft meerdere subgroepen die elk aan
kleinere ideeën werken. Zo is er een
groep die welkomstpakketten voor nieuwe bewoners aanbiedt met veel informatie over het dorp en de mogelijkheden. Daarnaast worden ook de nieuwe
wereldburgers niet vergeten en krijgen
deze een Genhouter Slabbetje. Ook
wordt er aan de jeugd gedacht, door
middel van het organiseren van activiteiten, maar ook het realiseren van faciliteiten. Een goed voorbeeld hiervan is het
kabouterpad, een interactieve wandeling voor de kleinste jeugd, welke al een
tijdje in gebruik is.
Deze en nog meerdere projectgroepen
zijn dus enorm actief bezig om Genhout
leefbaar te houden en te maken.
Kortom, er gebeurt én bruist veel in dat
GEK-ke Genhout!
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Valerie Brands: de 69e Lichtkoningin
Afgelopen zaterdag 2 april was het eindelijk zo ver.
We mochten weer!
De bekendmaking van de nieuwe Lichtkoningin met haar twee
nieuwe hofdames. In het Asta Theater op de markt in Beek.
Tevens werd afscheid genomen van de 68e Lichtkoningin
Sabine en haar vier hofdames Brechje, Danique, Ninon en
Zoë, die hun taak, gezien de Corona maatregelen, langer hebben moeten uitvoeren. Dit hebben zij natuurlijk fantastisch
samen gedaan. En wij als Lucia bestuur zijn hier dan ook heel
dankbaar voor.
De avond begon niet zoals de laatste jaren met een drie
gangen diner, maar gedurende de avond met een zgn. “Hapjes
Walking Diner”. De mensen werden getrakteerd op heerlijke
kleine gerechten die tijdens de kroningsavond werden geserveerd.

even overgenomen door de Geleense goochelaar Brandon Smeets. Deze liet zien met
welke trucs hij naar Beek was gekomen.
De rest van de avond was hij te vinden tussen het publiek om
dit te laten verwonderen van zijn kunnen.
Het eerste muziekspektakel werd verzorgd door Anne Budé
afkomstig uit Beek. Zij wist het publiek geheel voor zich te
winnen en zorgde zo voor een mooie start van de avond.
Na dit optreden was het tijd om afscheid te nemen van de 68e
Lichtkoningin Sabine Lemmens. Zij zorgde met haar dankwoordje voor een mooi afscheid. Ook de hofdames kwamen
aan het woord en vertelden hoe mooi zij de afgelopen tijd alles
gevonden hadden.
Onder begeleiding van de schutterij St. Laurentius uit
Spaubeek werden de dames, Sabine, Brechje, Danique en
Ninon naar de foyer gebracht.

Na het welkomstwoord van Dany Pirson, die geassisteerd
werd door oud Lichtkoningin Anique Voncken, werd de bühne

Hierna was het weer tijd voor muziek! In de hoofdrol Pascal
Pittie en Lien Haegeman. Deze zongen fantastische aria’s,
onder andere van Andrea Bocelli.

Vincentiusvereniging Beek

In Medisch Centrum Beek en aan huis

Ergotherapie voor kinderen, volwassenen, ouderen en bedrijven
Naast reguliere ergotherapie ook:
Kinderergotherapie
Valpreventie
Handtherapie
Ergonomisch werkplekadvies
Sensorische Integratie therapie
ReAttach

Meer dan 15 jaar expertise!

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
Medisch Centrum Beek I Doctor Beckersstraat 7H I 6191 DA Beek
Tel. 046 - 2021314 I Email: info@ergo-sittard.nl I www.ergobeek.nl
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Wilt u ons werk steunen?
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De installatie werd uitgevoerd door het Lucia bestuur, onder
het toezien van wethouder Thijs van Es. Na het overdragen
van de Luciakaars had Lichtkoningin Valerie een dankwoordje
voor alle aanwezigen.
Waarna het weer tijd was voor het tweede optreden van Anne
Budé. Het officiële gebeuren werd afgesloten door een DJ-act
van Tijn Bosch.

Eindelijk was het zover, de bekendmaking van de nieuwe
Lichtkoningin en haar twee nieuwe hofdames. Middels een
groot zoeklicht werden deze gevonden boven in de zaal.

Het nieuwe team werd onder begeleiding van de schutterij
naar voren naar de bühne gehaald, terwijl de Kleppermen het
speciale lied van de Lichtkoningin zongen.

Hierna was het tijd voor de feestavond, die geleid werd door
de DJ Mathijs Gulpers.
Deze avond ging door tot in de kleine uurtjes. Al bij al, weer
een zeer geslaagde avond.

De kroningsmis zal zijn op zondag 4 september om
10.00 uur in de kerk van Beek.
De receptie zal plaatsvinden op zondag 4 september om
15.00 uur in Gasterie Genhout Treft.

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

Organisa

Nederlan

eh

en

tie

andicapt

Verzorgd wonen in het
stadspark van Sittard

d

De nieuwe 69e Lichtkoningin is genaamd Valerie Brands uit
Genhout en zal worden geassisteerd door de hofdames Britt
Boosten uit Spaubeek en Eefje Luijten uit Beek.

afdeling Beek en omstreken

IEDERE
WOENSDAG AVOND
om 19.30 uur
GASTERIE
GENHOUT TREFT
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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Gigasnel
glasvezelinternet
van DELTA

DELTA gaat verder
Ook in Stein, Beek en Meerssen!
Met het Glasvezel Flexpakket van DELTA kun je met zijn allen in huis tegelijkertijd online zonder haperingen.
Je verstuurt net zo snel bestanden als je ze binnenhaalt en je kunt ongestoord genieten van je favoriete ﬁlms
en series. Jij bepaalt zelf wat je aan of uit zet: extra snel internet, extra veel zenders, wel of geen vaste of
mobiele telefonie?
Graag vertellen wij je persoonlijk meer over het DELTA Glasvezel Flexpakket. De komende weken zijn we in
Stein, Beek en Meerssen en geven we je graag gratis advies aan de deur.
Zelf alvast je pakket samenstellen of een afspraak voor advies aan huis inplannen?
Dat kan via onze website.

delta.nl/zuid-limburg | 0118-22 55 71
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Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert

“CantaRode Vredesconcert Beek”
Na twee en een half jaar niet meer op het podium te
hebben gestaan gaat Mannenkoor Beeker Liedertafel
weer van start met een gedenkwaardige concertavond.

Op vrijdag 27 mei a.s. zullen in ‘t Asta-theater, Markt 6a te
Beek, aanvang 20.00 uur, onder andere Oekraïense en
Estlandse koorklanken te beluisteren zijn.
Daarmee sluit dit openingsconcert op respectvolle wijze
aan bij de huidige precaire situatie in Europa.
Mannenkoor Beeker Liedertafel - o.l.v. Dion Ritten en aan de
vleugel Véron Jongstra - treedt op als organiserende vereniging en heeft de volgende gastkoren uitgenodigd.
Vocaal ensemble Chervoni Korali - bestaande uit voornamelijk in Nederland wonende Oekraïners - o.l.v. Nataliya
Malhanova-van Loo.
Gemengd koor K.O.O.R uit Tallinn, Estland o.l.v. Paul
Talmar.
Dameskoor Giocose uit Weert o.l.v. Rita Scheffers.
De gastkoren zijn allen deelnemers aan het internationale korenfestival Canta Rode te Kerkrade. Traditiegetrouw geven de
wereldkoren als onderdeel van Canta Rode op de vrijdag na
Hemelvaartsdag een demonstratieconcert in de Euregio.
Bezoekers zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom.
Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar bij Schoenherstellerij Hub en
Wilma Hoedemakers, Markt 22 Beek, de leden van het koor en
via www.beekerliedertafel.nl.

Gemengd koor K.O.O.R. uit Estland
Het koor bestaat sinds januari 2012 en staat onder leiding van
dirigent Raul Talmar. Hij is tevens de oprichter van het koor en
heeft reeds meer dan 25 jaar Estse topkoren gedirigeerd.
K.O.O.R. heeft al vele internationale prijzen gewonnen zoals
de 2de prijs tijdens het internationaal korenfestival te Tallinn,
3de plaats op het fameuze International Choir Festival in
Llangollen Wales, in de categorie Volksliederen en winnaar van
de internationale koorwedstrijd Crakovia Cantans in de categorie Folklore, gospel en popmuziek.

Dameskoor Giocoso, Weert
Onder leiding van Rita Scheffers komen iedere week een 20tal dames in de leeftijd van 18 tot 25 jaar uit alle windstreken in
Weert bijeen om hun gezamenlijke passie te perfectioneren nl.
zingen. Giocoso heeft zich ontwikkeld tot een internationaal
topkoor. Dit uit zich o.a. door deelname aan de Europian Choir
Games en de Grand Prix of Nation te Gothenburg (Zweden).
De dames werden in twee categorieën Europees kampioen en
namen liefst 4 gouden medailles mee terug naar Nederland.
Mannenkoor Beeker Liedertafel
Mannenkoor Beeker Liedertafel heeft na de coronaperiode de
draad weer opgepakt. Men is vol enthousiasme bezig met het
instuderen van nieuwe liederen. Het koor wil zich in ‘n moderner jasje steken met een aangepast repertoire. Iets voor u
mannen?
Kom luisteren naar dit zeer bijzondere concert. Indien uw belangstelling gewekt is kunt u zich aanmelden via de website
www.beekerliedertafel.nl of kom eens op vrijdagavond naar
onze repetitie luisteren in de muziekschool te Beek.

Vocaal ensemble Chervoni Korali
Vocaal ensemble Chervoni Korali bestaat uit vnl. in Nederland
woonachtige Oekraïners met een passie voor Oekraïense muziek, cultuur en tradities. Het koor staat onder leiding van Ms.
Nataliya Malhanova-van Loo. Chervoni Korali is een graag geziene gast op vele festivals in Europa en heeft vele internationale prijzen gewonnen. Het is te veel om op te noemen. Zij zullen u in de Oekraïense klederdracht laten genieten van de
Oekraïense cultuur.
13
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BOB : Bijzondere Ontmoetingen Beek
Ondernemen in coronatijd:
Unne jong oet Mestreech
En dat in de Nuutsbaeker?
Jazeker! Want deze jong oet
Mestreech is sinds 2010 op en
top Baekenaer.
Felix Tonnaer (40) verhuisde op zijn
achtentwintigste naar Beek. “De rust en
de ruimte bevalt me hartstikke goed, ik
ga echt niet meer terug naar
Maastricht”.
Inmiddels woont Felix sinds 2018 met
zijn echtgenote in Neerbeek.
Op 1 februari dit jaar opende hij aan huis
zijn praktijk als life-, stress-, budget- en
traumacoach.

In 2009 start Felix zijn loopbaan bij de
NS op de afdeling Service en Veiligheid.
Drie jaar later zit hij als machinist op de
trein en zorgt hij er sindsdien voor dat
wij veilig en wel de trein kunnen nemen.
Van hier tot in Amsterdam en in het oosten van het land tot Zwolle. In 2018 krijgt
hij de mogelijkheid om via de NS gebruik te maken van een budget in het
kader van een persoonlijk ontwikkeltraject.
Felix vraagt zich af waarin hij zich, naast
zijn baan als machinist, zou willen ontwikkelen? Waar liggen zijn interesses?
Uit interesse in de traumatische ervarin-

gen van zijn collega’s (die zich op de
trein helaas kunnen voordoen) besluit hij
een opleiding tot lifecoach te gaan volgen. Binnen de uitgebreide opleiding tot
lifecoach komen veel onderwerpen aan
bod.
Zo ook budgetcoaching. Dat lijkt hem
heel interessant en dus volgt er nog een
opleiding tot budgetcoach. Hiermee wil
Felix niet alleen mensen helpen om
meer inzicht en grip op hun financiën te
laten krijgen, maar ook om zicht te krijgen op de problematiek die daar aan
vooraf gaat of aan ten grondslag ligt.
Daarom volgde hij eveneens een opleiding tot traumacoach en stresscoach.
En wie denkt dat hij nu uitgeleerd is
heeft het mis. Op 1 augustus aanstaande hoopt hij zijn opleiding NLP af te ronden. (NLP-Neuro Linguïstisch Programmeren is een methode om snel inzicht te
krijgen in de drijfveren en motivaties van
ons handelen.)
In eerste instantie was
Felix helemaal niet van
plan om een eigen onderneming te starten.
“Veel mensen om mij
heen zitten in de financiële problemen of hebben te maken met traumatische ervaringen.
Heel vervelend en jammer dat er zoveel speelt
onder de mensen. Ik
raakte steeds meer
geïnteresseerd in de
vraag, hoe kan ik een
bijdrage leveren in het
ondersteunen van mensen? Uiteindelijk moet
iemand het zelf doen,

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

14

Like ons op

www.electrolemmens.nl

mei 2022 NB no. 5:Layout 1

28-04-2022

09:16

Page 15

maar een stuk bewustwording of een
spiegel voorhouden kan helpen. Ik wil
graag mensen, als ze ergens in vastlopen, helpen in hun zoektocht. Zoals
bijv. met financiële problemen.
Samen zoeken naar oplossingen en
ook kijken naar eventuele achterliggende problematiek.”

dat de treinen blijven rijden.

En dus besluit Felix, in de coronaperiode, zijn plannen om een onderneming te starten uit te werken.
Op 1 februari 2022 opent hij de deuren van zijn praktijk aan huis.

LSTB coaching Felix Tonnaer

Nu de coronatijd achter de rug is,
hoopt Felix zijn praktijk te kunnen
gaan uitbreiden. En geen paniek,
naast zijn praktijk als budget-en traumacoach blijft Felix er voor zorgen

Telefoonnummer 06 23681289
Emailadres lsbtcoaching@outlook.com

Felix biedt trajecten aan als life-, stress-,
budget- en traumacoach. Afhankelijk
van welke coaching gewenst is, worden
de trajecten op maat gemaakt. Indien
nodig kan er coaching op locatie plaatsvinden.

Felix Tonnaer is te vinden op

Sylvie Gulikers

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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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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

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

Oud-seminarist Pierre Muijtjens i
Pierre Muijtjens (81) uit Spaubeek wil als 11-jarige missionaris worden. 10 jaar lang wijdt hij zijn studie en leven aan het
bereiken van het priesterideaal. Op zijn 25e begint hij te twijfelen en stopt hij met zijn opleiding tot missionaris. Hij trouwt
en krijgt 3 kinderen, maar kijkt met veel voldoening terug op
zijn seminarietijd: “Mijn opleiding bij de Montfortanen heeft
me veel gebracht.”
In het kader van de expositie In de voetsporen van Montfort
in de kerk van Genhout vertelt hij zijn verhaal.
Ik ben van een tweeling en geboren in 1941. We groeiden op
in een echt katholiek gezin in Nuth, waar de ‘De kleine
Apostel’ een graag gelezen blad was en de hele familie getrouw geld inzamelde voor de missie. Het idee om later missionaris te worden ontstond rond mijn elfde jaar en was een
bewuste eigen keuze. Omdat voor de priesteropleiding gymnasium nodig was, startte ik aan het bisschoppelijk college
in Sittard. Dat we met drie broers (mijn tweelingbroer, onze
10 maanden oudere broer en ik) samen in de eerste klas
zaten was uniek. Helaas kwam de gezelligheid die dat met
zich meebracht de studieresultaten niet zo ten goede. In
september 1956 maakte ik de overstap naar het Seminarie
van de Montfortanen in Schimmert.
Montfortanen, zijn een rooms-katholieke priesterorde, de
Societas Mariae Montfortana (S.M.M.), gesticht door Louis
Marie Grignion in 1715. Hun ideaal is het christelijk geloof te
verkondigen aan de armen. In 1881 vluchtte een groep
Montfortaanse geestelijken vanwege anti-godsdienst wetten
uit Frankrijk en vestigde zich in Schimmert. Daar startten de
Montfortanen in 1882 met onderwijs en stichtten in 1887 het
klein Seminarie St. Marie op de Bies.
De eerste jaren in Schimmert waren behoorlijk zwaar, vanwege heimwee (want alleen in de vakanties mocht je naar huis)
en het strakke dagregime (om 6.30 uur luidde de bel en
haastte iedereen zich naar de wasruimte om op tijd in de mis
te zijn). Ik deed mijn uiterste best om een vroom en voorbeeldig student te zijn. Naast het ‘blokken’ waren er ook verplichtingen; het onderhoud van het kerkhof was een populair
klusje omdat er stiekem gerookt kon worden. In 1958 werd ik
‘kampioen-kalender-verkoper-voor de missie’. Het leverde
mij een gratis Lourdes-reis op. Alles op school stond in het
teken van missionaris worden. Ik correspondeerde met paters uit Malawi en Columbia, sportte veel om fit de tropen in

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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s is getrouwd, maar nog steeds een beetje Montfortaan
te kunnen en deed mee aan de Bouworde. Warme herinneringen heb ik aan de vele toneelstukjes, scoutingactiviteiten met de jongere klassen, fietstochten naar België,
wandelingen naar het openluchttheater in Spaubeek en
picknicken in Sweikhuizen. Er waren strenge regels, we
mochten niet gemengd zwemmen en niet naar films die
‘niets om het lijf’ hadden. We genoten behoorlijk aanzien
in het dorp, behalve dan bij de boeren die ons zagen als
beruchte appelplukkers. Mocht er toch berispelijk gedrag
zijn dat door een pater met de ouders moest worden besproken, dan boden die ouders de geestelijke een dikke
sigaar aan en verdwenen de aantijgingen in de nicotinerook.
Na mijn eindexamen opende zich de poort naar het klooster als vanzelf. Ik was er klaar voor om in te treden en ging
als novice (beginnend kloosterling) naar Meerssen.
Montforts’ leuze - toen hij een bedelaar in zijn armen naar
zijn klooster bracht en zei: ” Doe open voor Jezus “ - is me
mijn hele leven bij gebleven. Op Mariadag 8 september
1961 volgde de officiële inkleding met een rozenkrans als
riem. Die hebben we in de winter nog gebruikt voor een
sneeuwpop.
In het noviciaat waren we met 12 fraters uit vier landen, hetgeen regelmatig leidde tot vurige discussies over internationale zaken. Op zondag kaarten we of maakten muziek in de tuin.
Aan het eind van deze éénjarige proefperiode legde ik de eerste kloostergeloften af. Ik was oprecht blij met elke stap, waarmee ik dichter bij mijn ideaal kwam. Daags na deze feestelijke
happening vertrok onze groep per bus naar het groot seminarie in Oirschot voor het laatste 6-jarige deel van onze priesteropleiding. Hier heb ik filosofie en theologie gestudeerd. Ik heb
nog samen met pater John van Oss colleges gehad. Veel paters die nu in Schimmert en Valkenburg-Houthem wonen ken
ik nog uit die tijd.
Juist in die jaren ’60 kwamen er op kerkrechtelijk gebied veel
vragen en veranderingen. Nieuwe inzichten in de leer van de
RK-Kerk werden kritisch gevolgd. In het vierde jaar in Oirschot
voelde ik, net als andere jonge mannen om me heen, steeds
sterker de druk van het celibataire leven. Ik begon te twijfelen
en nam het moeilijkste besluit van mijn leven om te stoppen
met de missionaris-opleiding. In deze heel heftige tijd vond ik
gelukkig ook veel steun en begrip. Dan maar niet de eindstreep gehaald, maar wel op tijd gestopt.

Gelukkig kon ik, vanwege de vroegere B-vakken, bij DSM terecht op de opleiding tot laborant. Drie jaar heb ik me gestort
op de omscholing en had ik nodig om te wennen aan de wereld buiten het klooster. Toen leerde ik Leonie kennen, mijn
lieve vrouw waar ik nu al meer dan vijftig jaar mee getrouwd
ben en drie kinderen en 8 kleinkinderen mee heb.
Uiteindelijk ben ik maatschappelijk werker geworden, om
mensen die het minder getroffen hebben in het leven te kunnen helpen. Daar zag ik weer iets van Montfort in terug. Ook
ben ik godsdienstleraar geweest en heb ik vele jaren parochiewerk in Spaubeek gedaan, hetgeen me de titel ‘reserve kapelaan’ opleverde.
Mijn interesse in theologie bepaalt grotendeels mijn levenshouding. De sfeer bij de paters Schimmert heeft me gevormd
op velerlei vlak en daar ben ik dankbaar voor. Ook al heb ik
best nog de nodige vraagtekens over die tijd. Ik heb het idee
dat ik door de jaren veel van het Montfortaans ideaal heb
vormgegeven. In die zin durf ik te stellen: “Oui, Je suis aussi
Montfortaan”.
Voor meer informatie: www.sinthubertuskunstcentrum.nl

17
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Meld je
aan vóór
1 juni
2022

“Met glasvezel
kunnen we allemaal
tegelijk online!”
Jan Verschuur - Vader van een gezin
Ook in de gemeenten Stein, Beek en Meerssen willen we
glasvezelinternet aanleggen, zodat ook jij straks de beschikking hebt
over supersnel internet en haarscherpe televisie. Dat kan als 35% van
de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk én een
abonnement afsluit vóór 1 juni 2022.
Als deze 35% wordt behaald, gaan we ook glasvezel bij jou aanleggen.
Dus elk abonnement brengt iedereen in de gemeenten Stein, Beek
en Meerssen weer een stapje dichterbij! Kijk voor meer informatie op
gavoorglasvezel.nl.

gavoorglasvezel.nl
18
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Baek rent
voor Kika
Op zondag 3 april organiseerden Marcel
Meeling en Jeanine Bernhard-Hamstra
"Baek rent voor Kika" op de atletiekbaan van AV Ceasar in Beek. Een sponsorloop en 5 km hardloopwedstrijd voor
het goede doel Stichting Kika kinderen
kankervrij.
Er stonden 109 kinderen aan de start
van de sponsorloop om zich sportief in
te zetten voor dit goede doel. In de
weken voor de sponsorloop hebben alle
kinderen hun best gedaan om sponsorgeld in te zamelen.
Om 10.30 uur ging de eerste groep kinderen van 4 t/m 6 jaar van start om twee
rondjes te rennen, na een warming-up
met de Kikabeer. Daarna was het de
beurt aan de kinderen van 7 t/m 9 jaar
om 3 rondjes te rennen. En als laatste
liepen de kinderen van 10 t/m 14 jaar vijf
rondjes om de atletiekbaan.
Na het lopen kregen alle kinderen een
welverdiende medaille en een gevulde
Kika goodiebag voor hun prestatie. Er
stond ook een bekertje siroop klaar en
de kinderen konden een stuk fruit pakken. Er was namelijk een hele fruitkraam

gesponsord door Plus van Wijnbergen.
Daarna konden de kinderen zich uitleven op de springkussens, zich laten
schminken, op de foto met de Kikabeer
of een eigen smoothie maken op de
"smoothie fiets".
In de middag was het de beurt aan 17
volwassenen om een mooi, maar zwaar
parcours van 5 kilometers af te leggen.
De deelnemers moesten o.a de
Crijnsberg omhoog rennen.
Na afloop kregen alle deelnemers een
welverdiende medaille en een gevulde

Kika goodiebag. Ook kregen de eerste
drie dames/heren een prachtige beker
mee naar huis.
De deelnemers hebben gezamenlijk met
elkaar een mooi bedrag opgehaald van
maar liefst € 5.925,26.
Dit bedrag komt ten goede aan de onderzoeken naar kinderkanker!
Wil jij de cheque met dit mooie bedrag
een keer komen bewonderen?
Dat kan bij Plus van Wijnbergen op de
Markt in Beek.
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Zonnebloem
Spaubeek
35 jaar
De Zonnebloem
afdeling Spaubeek
bestaat 35 jaar.
Dit wordt tijdens een
besloten bijeenkomst
in de BMV op 21 mei
2022 met diverse
leuke- en verrassende
onderdelen feestelijk
gevierd.

Avé, Avé,
wees gegroet
Bent u ooit in Lourdes geweest?
Ik wel, jaren geleden en wat ik toen
heb beleefd vergeet ik nooit meer.
Wat een sámen, wat een gevoel van
liefde. Het is een gevoel dat vergelijkbaar is met een week Alpe d’HuZes:
mensen die van verre samenkomen
voor één doel. In het geval van
Lourdes ter verering van Maria. Mijn
omaatje zaliger is er vaak geweest en
ook mijn schoonouders tijdens hun
huwelijksreis. Logisch dat ook ik er
naar toe moest. Wat ooit begon met
een armeluis dochter is uitgegroeid
tot een van de meest vooraanstaande
bedevaartplaatsen van onze wereld.
De grot, het water, het verhaal, maar
ook de erkenning, de bovenkerk

“Beek… wat b
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“Beek… wat ben je mooi”
(voorzien van schitterende mozaïeken) de
immense benedenkerk, de dagelijkse lichtprocessie. En natuurlijk ook het toerisme
en de commercie. Avé Maria, zeker in deze
tijden van dreigende oorlog. In tijden van
nood leert men bidden. Ik ben een
vereerder van Maria, de Moeder Gods.
In haar neem ik een voorbeeld.
En ik niet alleen. In deze meimaand
(Mariamaand) zijn ook andere dorpelingen
bezig met hun verering. Hier en daar wordt
een bloemetje gelegd bij een kapelletje en
de rozenkrans wordt meegenomen op een
wandeling. Beek kent meerdere plekken
waar Maria een bijzondere plaats inneemt
in de gemeenschap en waar de buurt uiting
geeft aan die plaats. Zo ook bij het comité
Keutelbeek/Mariabeeld. Het beeld staat nu
op de hoek van de Hoolstraat en de
Burgemeester Lemmensstraat en werd op
15 augustus (Maria Hemelvaart) 1947
ingewijd door pastoor Brounts. Het beeld
(in eerste instantie was het de bedoeling
om een wegkruis te plaatsen) kwam er om
Maria dank te zeggen voor het feit dat de
buurt de bescherming van Maria had
genoten en goed door de Tweede
Wereldoorlog was gekomen (maar ook voor
het behoud van ‘onze jongens’ in Indië) en
stond aanvankelijk op het toenmalige
pleintje. De voorbereidingen werden reeds
in 1945 gestart door het Maria Comité
onder voorzitterschap van de heer
H. Brouwers en dat liep aanvankelijk, vanwege financiële perikelen, niet zo vlotjes.
Maar gesteund door de parochie, de
inwoners van Beek en de gemeente bleek
het toch mogelijk om beeldhouwer Charles
Vos het beeld te laten vervaardigen als ‘het
Onbevlekte Hart van Maria”.
Het huidige comité Keutelbeek/Mariabeeld,
bestaande uit de heren (zie foto van links
naar rechts) Ray Willems, Bert Welzen,
Jack Ponse, Jo Kempener, Gerald Gorissen,
Hub Lacroix en Hub Pisters (ontbreekt op
de foto) heeft zich ten doel gesteld om
samen met de bewoners hier een bijzondere dag van te maken. Enerzijds om het
samenzijn ná een jaar van bouwen en
verbouwen een extra dimensie te geven
aan het openen van de Keutelbeek en
anderzijds het mooie en bijzondere
Mariabeeld in te zegenen, waarna het weer
een prominente plaats mag innemen.
Hub Lacroix weet zich nog heel goed te

t ben je mooi”

herinneren hoe er in vroeger tijden gevoetbald werd in het straatje bij het Mariaplein
en hoe menige bal doorschoot in de
bloemperkjes. Meewarig hoofdschuddende
oudere gezichten vielen de jonge voetballertjes ten deel. Zij werden “batjes”
genoemd, maar die kereltjes van toen zijn
nu de ware bewakers van het lokale
erfgoed. Of hoe er werd “gekèjd” (glijden
op ijs) op het straatje van hun Maria.
Daar waar nu ‘de Dagbeeker’ staat was
toen een melkfabriek van Sibema.
’s Ochtend rond de klok van vieren was er
al volop bedrijvigheid als de melk werd opgehaald, de kazen in productie gingen en
de paarden met karren hun ronde deden.
Behalve op zondag, dan was er zondagsrust. En het gekke was dat de mensen dan
juist wakker werden van de stilte en het
ontbreken van de o, zo, normale (werk)geluiden.

Ook de kerststal die menige
jaren op het pleintje heeft
gestaan mag hier niet
onvermeld blijven.
In de Nuutsbaeker van
december 1979 is daar nog
een heel artikel aan gewijd.
Blijkens het artikel bleef
er na de collecte voor de
vervaardiging van het
Mariabeeld nog zoveel geld
over dat een levensgrote
kerstgroep, gemaakt door
de Heerlense kunstenaar
Eugène Quanjel kon worden
aangeschaft door het Maria
Comité.
Helaas is de kerstgroep door
omstandigheden verloren gegaan.
Het Mariabeeld is opgeknapt en herplaatst
en dat gaat gevierd worden. En wel op
zondag 12 juni aanstaande. Het belooft een
heerlijke dag te worden (en natuurlijk
gaan we ervan uit dat het een zonoverladen dag wordt) met voor elk wat wils.
Om 11.00 uur zal er een welkomstwoord
zijn door de voorzitter gevolgd door allerlei
entertainment door de Hofkapel van Beek,
dj Stephan, zangeres Claire, de band
‘Market Square Mike’ en toneelvereniging
‘Ons Genoegen’ uit Genhout zal u verrassen
met doorlopende sketches waarin u wellicht een hoofdrol gaat spelen… wie zal het
zeggen. Ook aan de jeugd wordt gedacht.
Zij kunnen gratis gebruikmaken van een
springkussen, zich laten schminken of
popcorn eten. Om 13.00 uur zal pastoor
Kenis het beeld opnieuw inzegenen en zal
ook een vertegenwoordiging van het
College van Burgemeester en Wethouders
acte de présence geven om officieel de
Keutelbeek te openen en waarbij de
Kleppermen hun eigen lied over de
Keutelbeek ten gehore brengen.
Hoe mooi is het om een (katholieke)
traditie in stand te houden, dan wel weer
te doen herleven. Bidden hoeft immers niet
altijd in een kathedraal. Een dagelijks wees
gegroet-je kun je zo uitspreken.
Maria heeft de buurt bij de Hoolstraat zo
beschermd ten tijde van oorlog.
Zal ze dat dan niet ook doen nu de tijden,
gezien de recente gebeurtenissen in
Oekraïne, weer zo onzeker zijn?

Roland Willems
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Let’s begin again: concer t
ensemble Cantori la Vera i
Twee jaar lang hebben we nauwelijks samen kunnen zingen.
Repetities via Zoom en later bij koorleden in de tuin waren
een schamele vervanging van het plezier om echt samen
muziek te kunnen maken.
Maar nu zijn we gelukkig weer goed begonnen en kunnen
we twee concerten aankondigen, onder de toepasselijke
titel: Let’s begin again, naar de tekst van een van onze liederen van de componist John Rutter.

Op zondag 29 mei om 15.00 uur is het eerste
concert in de St.-Hubertuskerk van Genhout.
Het tweede concert is in het Salviuskerkje in
Limbricht op zondag 12 juni.

TICKET PRICE € 7,50
TICKET SALE: SCHOENHERSTELLERIJ HUB HOEDEMAKERS,
READSHOP, ELECTRO LEMMENS, TicketSale@Harmonie-Beek.nl

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

IVN Spau-Beek
Zondag 12 juni 2022
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
22

MIDDAGWANDELING

De wandeling gaat door het achterland richting
Spaubeek-Genhout. Onderweg zijn er enkele vertelmomenten over o.a. vorming heuvel/dalen landschap en flora
en fauna.Lengte route ca 11 km.
Vertrek om 14.00 uur vanaf “De Oude Pastorie”
bezoekerscentrum Limburgs Landschap.
Adres: Oude Pastorie 25, 6191 HW Beek.
Voor laatste info zie www.ivnspaubeek.nl
of bel 046-4375840/4374657
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r ten van vocaal
a in Genhout en Limbricht

De eesjte grwatte
Nirbikse Durpskwis

Het programma bestaat uit een dwarsdoorsnede uit het muziekrepertoire. We zingen oude en nieuwe muziek van onder
anderen Dowland, Mendelssohn, Rheinberger, Rutter,
Whitacre en Gjeilo.
Bijzonder zijn de twee solisten die aan de concerten meewerken. Sopraan Maartje Rammeloo is een dochter van een van
onze tenoren en gitarist Cas Huurdeman de kleinzoon van bas
Harry Brouwers en oprichter.
Sopraan Maartje Rammeloo begon op haar 6e met zanglessen
en intensieve koorscholing. Na vele jaren studeren sloot ze uiteindelijk haar masteropleiding cum laude af met als specialisatie klassiek muziektheater. Ze studeerde tijdens haar conservatoriumstudie bij Hanneke Kaasschieter en Jard van Nes en
volgde masterclasses bij onder anderen Montserrat Caballé,
Raoul Gimenez, Elly Ameling, Petra Lang en aan het
Salzburger Mozarteum bij Edith Wiens. Ze was
prijswinnares bij het Internationaal Vocalisten
Concours in Den Bosch, het Erna Spoorenberg concours, de Hans Gabor Belvedère
Competition en stond in de finale van het
Montserrat Caballé Concours in Zaragoza
en de Wilhelm Stenhammer Competitie in
Zweden. Maartje Rammeloo zingt operarollen
bij operahuizen in Nederland, Duitsland en
Frankrijk.
Anja Hendrikx begeleidt het concert op de
piano. Het programma staat onder leiding van
dirigent Alice Hendriks.

Op 11 juni 2022 vindt er voor het eerst een heuse Dorpsquiz
plaats in Neerbeek, georganiseerd door Stichting Belaef
Nirbik. Deze quiz, voor alle inwoners van Neerbeek en omstreken, is een initiatief die voor de nodige verbinding moet
zorgen binnen het dorp. De teams van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers strijden dan ook voor een maatschappelijk dorpsdoel, waarbij het prijzengeld ten goede komt aan
een vereniging of maatschappelijk belang.
Meer informatie is te vinden via www.belaefnirbik.nl en
daar kun je je ook inschrijven.
Geef je op en doe mee.

Cantori la Vera uit Beek begon in 1981 als een
mannenensemble onder leiding van Harrie
Sproncken. Nadat in 1988 Alice Hendriks tot
dirigent was benoemd, werd al snel besloten
om het koor tot een gemengd ensemble om te
vormen. Onder haar geduldige en muzikale leiding is het koor sindsdien uitgegroeid tot ‘een
koor met veel potentie’, met een sympathieke,
ontspannen koorklank, zoals de beoordeling in
juni 2013 luidde van de Vereniging Toonkunst
Nederland.
Het repertoire van het koor reikt van de
Renaissance tot de 21e eeuw, sacrale en wereldse muziek, a capella én met begeleiding.

T

046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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Beelden- en kunstexpositie Cel Lemmens
Cel Lemmens,
beeldend
kunstenaar uit
Spaubeek, is
voornemens een
beelden- en
kunstexpositie te organiseren in de week
van 10 t/m 19 juni
in zijn tuin aan de
Kupstraat 61 te
Spaubeek.
Aan de expositie
zullen
8 collegakunstenaars
deelnemen welke
diverse kunstuitingen
zullen
vertegenwoordigen.

Over Cel
Cel Lemmens werd geboren in 1949 te
Beek (L). In 1968 ontdekte hij bij toeval
zijn begaafdheid voor beeldhouwen.
Sindsdien zijn er al een heel aantal beelden onder zijn hand ontstaan uit verschillende materialen. Cel werkt namelijk zeer gestileerd aan zijn mensfiguren;
het weerspiegelt een eigen kijk die
voortkomt uit Cel, de gevoelsmens.
Elementaire vormen in combinatie met
het idee dat zich in zijn hoofd heeft gevormd als een beeld zijn gestalte krijgt.
Vaak hebben zijn beelden het onderwerp moeder en kind. Als reden daarvoor geeft hij zijn warme gevoelens vanuit zijn jeugd, van zijn eigen moeder (zijn
moeder was trouwens zijn grootste fan).
Soms werkt Cel vanuit eigen ideeën,
soms uit verhalen van mensen en soms
vanuit opdrachten.
Zelf zegt hij: “In mijn atelier ben ik alleen
op de wereld met het beeld waaraan ik
bezig ben. Op het blok hout of steen heb
ik met krijt een ruwe schets gemaakt van
wat het worden moet. Beitelend en kappend krijgen mijn gedachten in het beeld
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s uit Spaubeek
vorm. Als beeldhouwer is de mens voor
mij een onuitputtelijk model. De mens in
zijn rijke verscheidenheid.”
Cel volgde zijn opleiding o.a. bij streekgenoot Gène Eggen die op de
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
in Amsterdam een jaargenoot was van
Karel Appel en Corneille.
Tegenwoordig werkt Cel voornamelijk
met andere, hardere steensoorten, zoals
Belgisch blauwsteen (deze verkleurd),
Portugees marmer, graniet (kleurecht,
maar wel keihard), Franse kalksteen, keramiek en eikenhout. De kleur van de
steen is een belangrijk gegeven. Er
wordt gewerkt na eerst de steen “bestudeerd” te hebben: welke kleuren, welke
structuur, hoe lopen de lijnen? Met andere woorden, de brok bepaalt het
beeld. Bij het atelier liggen veel stenen
te wachten op inspiratie. Die stenen
wegen zo’n tweehonderd tot driehonderd kilo en worden niet op de plaats
van bestemming gebracht. Op de een of
andere manier moeten Cel en zijn eega
een manier vinden om telkens deze
brokken steen naar de plaats van bewerking te slepen, vaak letterlijk.
Collega-kunstenaars
Naast Cel zullen acht collega-kunstenaars acte de présence geven in de personen van: John Willems, Frans Thevis,
Dawaa Molom (allen keramiek), Iene
Meulenberg (steen/brons), John Pennings
(ijzer), Kritin Bemelmans (schilderen op
plexiglas), Anny Meulenders (glas in
lood) en Frans Bruls (sculpturen). U ziet
het dus, een veelheid aan kunstwerken
en variatie.
In de weekenden is de tuin open voor
alle belangstellenden en gratis te bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur
en in de tussenliggende week op
afspraak.
In deze week worden basisscholen uit
de regio van harte uitgenodigd om deel
te nemen aan een educatieve workshop.
Zij ontvangen een aparte uitnodiging.
Veiling voor Alpe d’HuZes/ KWF
Bijzonder is dat Cel de baten van deze
expositie wil doneren aan de stichting
Alpe d’HuZes voor KWF kankerbestrijding. Deelnemende teams aan Alpe
d’HuZes uit Spaubeek zullen aanwezig
zijn en u, onder het genot van een kop
koffie/thee en wat lekkers, van de nodige informatie kunnen voorzien.

Voor dit goede doel heeft Cel een
door zijn hand vervaardigd beeld
(zie foto) ter veiling beschikbaar
gesteld, waarvan de opbrengst
tevens geheel ten goede komt
aan Alpe d’HuZes/KWF.
Ten tijde van dit schrijven is er al
flink geboden. Hoeveel? Dat kunt
u tijdens de expositie vernemen
(en natuurlijk het beeld bekijken
en eventueel een bod uitbrengen).
Houdt vooral de Facebooksite
van Cel Lemmens in de gaten
voor actuele informatie. Tevens
zullen daar de deelnemende exposanten worden voorgesteld.
Voor meer informatie:
Roland Willems
06-48258151
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Genieten in Beek voor
de antiekliefhebbers

Zondag 15 mei 2022 in de
Sint Hubertuskerk te
Genhout [10.00 uur]

Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei vindt bij
Victorian House Antiques & Art, Musschenberg 30 in
Spaubeek de 9e editie van de Antiekbeurs “Antiek aan Huis”
plaats.

VRIENDENVIERING

Een 4-tal gerenommeerde internationale antiquairs bundelen dan hun krachten om
meubels, gebruiksvoorwerpen, decoratie, juwelen,
zilverwerk, oude boeken, brons, beeldhouwwerken, gravures, glaswerk, keramiek en oosterse
kunst te presenteren.

m.m.v.

Verzamelaars en liefhebbers van antiek kunnen genieten van de aangeboden schatten in een aangename en intieme sfeer.
Openingstijden:
vrijdag:
11.00 tot 17.00 uur
zaterdag: 11.00 tot 17.00 uur
Zondag: 11.00 tot 17.00 uur
Toegang is gratis

BCG Beek, dé
BCG Beek is dé badmintonclub voor
Beek en omstreken, voor zowel jeugd
als senioren (18 +), de valide en ook de
minder valide speler. Een club die spelers met plezier hun sport wil laten beoefenen en de mogelijkheid biedt om
zowel recreatief maar ook in competitieverband badminton te spelen.
Gratis kennismaken
met BCG Beek?
Wist je dat je 3x gratis
kunt meespelen bij BCG
Beek? Dus heb je altijd al
eens de snelste racketsport willen spelen, bij een
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Jeugdkoor “De Pareltjes” is in
november 1982 opgericht door
pastoor Cordewener, toentertijd
pastoor van de parochie van de
Heilige Familie te Brunssum, en
door dirigent Ton Kropivsek
(momenteel eredirigent van het
jeugdkoor).
Vanaf september 2018 staat het
jeugdkoor onder leiding van
dirigent Ralph Hamer, die tevens
dirigent is van het zangkoor
JoKoLa Brunssum.
Dit jaar viert het jeugdkoor haar
40-jarig jubileum.
Het jeugdkoor bestaat momenteel uit 30 leden in de leeftijd van
5 – 20 jaar. Thuisbasis van het
jeugdkoor is het parochiehuis gelegen in de wijk Langeberg,
Rembrandtstraat 2, te Brunssum.
Dankzij de kwaliteiten en de inzet
van de dirigenten heeft het jeugdkoor in de loop van de jaren
meerdere uitstekende optredens gegeven.

Het jeugdkoor luistert in Brunssum en omstreken veel kerkdiensten en Kerstvieringen op.

Hoogtepunten uit haar bestaan zijn ongetwijfeld de musicals,
die opgevoerd werden ter gelegenheid van het 15-jarig, 20jarig en 25-jarig bestaan van het jeugdkoor.

Ook worden regelmatig verpleeg- en verzorgingshuizen
bezocht en kunnen de bewoners volop genieten van een
prachtig en enthousiast optreden van het jeugdkoor.

é badmintonclub van Beek en omstreken
leuke vereniging waar zowel junioren, senioren, recreanten en
competitie spelers samen spelen?
Meer info hierover is te vinden op onze website:
https://www.bcgbeek.nl/lidmaatschap/.
Wil je meedoen?
Mail dan vooraf naar: bestuur@bcgbeek.nl, dan zorgen wij
dat er iemand aanwezig is, die je wegwijs zal maken en vragen
kan beantwoorden.
Heb je geen racket?
Geen probleem, daar zorgen wij tijdens de proeflessen voor.
We spelen op onderstaande momenten:
Speelavonden Junioren: Dinsdag-Donderdag 18.30-19.30 uur
Speelavonden senioren: Dinsdag-Donderdag 20.00-22.00 uur.
We spelen in sporthal 2 van De Haamen in Beek,
adres: De Haamen 1 Beek.
Competitie
Eind maart zijn de laatste wedstrijden gespeeld van de
Limburg Regio Competitie 2021-2022.
BCG Beek heeft met 2 jeugdteams deelgenomen aan deze
competitie en de teams hebben mooie resultaten behaald.
Team 1, spelend bij de jeugd onder 15 jaar, is geëindigd op
een 4e plek.
Top gedaan; Amina, Evy, Kirsten, Pim en Zayneb!
Team 2, spelend bij de jeugd onder 13 jaar, is kampioen
geworden! Ze hebben alle wedstrijden gewonnen.
Proficiat met jullie kampioenschap; Casper, Guus, Marieke,
Sanne en Tijmen!

Wil je meer weten over onze vereniging en de badmintonsport,
neem een kijkje op onze website: www.bcgbeek.nl
27
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TUSSENDOORTJE
Oplossing april:
Morgen hoor ik eindelijk of de financiering rond is. Zou wel mooi zijn want ik moet echt tanken.
Wij feliciteren Kurt Schlechtweg.
Stuurt u even een mailtje met uw adresgegevens? Dan ontvangt u een leuk presentje.
U kent ze allemaal, maar wie zong ze ook alweer? (de/het mag u weglaten)
We zoeken de zin, de titel en de artiest. Stuur uw oplossing naar Nuutsbaeker@gmail.com

Thema: Nederlandstalige meezingers.
1.
2.

België / 6de
Een beetje verliefd / 9de

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mijn naam is haas / 7de
Een eigen huis / 7de
Viva Hollandia / 8ste
De wandelclub (1996) / 12de
Kinderen een kwartje / 11de
Mijn opa, mijn opa / 5de
Meisjes met rode haren / 9de
Je denkt maar dat je alles mag van
mij / 7de
11. Stiekem gedanst / 10de
12. Met de vlam in de pijp / 12de
13.
14.
15.
16.

22.
23.
24.
25.
26.

Big City / 9de
Guus kom naar huus / 13de
Ik voel me zo verdomd alleen / 11de
Mexico / 2de
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder / 9de
27. Leef / 12de

28

28

29

51

52

4

53

51.
52.
53.
54.
55.

39. Annabel / 7de
40. Manuela / 9de
41. De liefde van de man gaat door de
maag / 5de
42. Het land van Maas en Waal / 15de
43. Kleine jodeljongen / 8ste
44. Op zij, op zij, op zij / 12de
45. De troubadour / 8ste
46. Belle Hélène / 6de
47. Als het gras twee kontjes hoog is /
5de
48. ’t is weer voorbij die mooie zomer /
5de

20. ’t Is Moeilijk bescheiden te blijven /
6de
21. Kom van dat dak af / 12de

3

30.
31.
32.
33.
34.

37. Ademnood / 13de
38. Willempie / 12de

Honkie Tonkie Pianissie / 8ste
Ik neem je mee / 11de
Een reisje langs de Rijn / 2de
Dromen zijn bedrog / 11de

2

49. Ach was ik maar bij moeder thuis
gebleven / 9de
50. Mien waar is mijn feestneus / 10de

’t kleine cafe aan de haven / 12de
Wij zijn twee vrienden / 10de
Iedereen doet ‘t / 9de
Bij ons staat op de keukendeur / 6de
Alle leuke jongens willen vrijen /
10de
35. Dans je de hele nacht met mij
(1995) / 3de
36. Suzanne / 6de

17. ’t Is een kwestie van geduld / 4de
18. Oerend hard / 6de
19. Mama, je bent de liefste van de hele
wereld / 5de

1

28. Annie hou jij me tassie effe vast /
2de
29. Malle Babbe / 6de

56. ’t dondert en ‘t bliksemt / 9de
57. Maar vanavond heb ik hoofdpijn /
2de
58. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie /
9de
59. Glaasje op, laat je rijden / 12de
60. Links Rechts (nondedju) / 11de
61. Dr. Bernhard / 6de
62. Een vrijgezel gaat pas slapen / 9de
63. Pappie loop toch niet zo snel / 12de
64. Ik verscheurde je foto / 10de
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

5

6

7

8

9

10

11

30

31

32

33

34

35

36

54

55

56

57

58

12

59

13

14

15

16

37

38

39

40

41

60

61

62

63

64

Geef mij maar Amsterdam / 7de
Het busje komt zo / 8ste
Polonaise Hollandaise / 9de
Huilen is voor jou te laat / 14de
Als de morgen is gekomen/ 7de

17

18

19

42

43

44

65

66

Heb je even voor mij / 6de
Vuile huichelaar / 7de
Viva Espana / 10de
Kangoeroe eiland / 9de
Even aan mijn moeder vragen / 5de
Ik ben blij dat ik je niet vergeten
ben / 7de
’s Nachts na tweeën / 6de
Maak me gek / 10de
Kali / 11de
Liever te dik in de kist / 6de

20

21

22

45

46

47

48

67

68

69

70

71

23

24

49

50

72

73

25

74

26
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Fanfare St. Antonius Genhout
Galaconcert “Mix of Music” op 18 juni 2022

Eindelijk hebben we na twee lange (corona) jaren positief nieuws te melden.
Fanfare St. Antonius uit Genhout heeft
een definitieve nieuwe datum voor het
galaconcert “MIX OF MUSIC” en wel op:
Zaterdag 18 juni 2022
Vanaf januari hebben we onze wekelijkse repetities weer opgepakt en zo ook
de organisatie van ons concert.
Wij staan te popelen om u alsnog te
kunnen laten genieten van de muzikale
klanken van onze fanfare en de diverse
solisten.
Gelukkig kunnen wij de samenwerking
met de gerenommeerde zangers Pascal
Pittie, Daphne Ramakers en ook met
Kelly Meijer voortzetten en zullen wij alsnog prachtige muziekwerken zoals
“Nesson Dorma”, “The Phantom of the
Opera” en “Walking on Sunshine” ten

gehore gaan brengen.
Tevens hebben we enkele muziekwerken voorzien van filmbeelden.
Daarnaast komen ook onze eigen solisten ruim aan bod in uitdagende en veelzijdige muziekstukken. We trakteren
onze bezoekers dus zeker op een zeer
gevarieerd programma.
Als u reeds entreekaarten gekocht heeft
voor het concert, dan zijn die uiteraard
nog steeds geldig.
Mocht u destijds nog geen kaarten gekocht hebben, maar u wilt nu alsnog aanwezig zijn op deze gezellige, muzikale
avond, dan zijn er nog kaarten te koop.
Entreekaarten voor een plekje in de zaal
kosten € 12,50.
Er zijn ook VIP-arrangementen à € 45,00
te verkrijgen. Dan mag u het concert
vanaf het balkon beleven en ontvangt u

5 consumptiebonnen en hapjes gedurende het concert.
De kaarten zijn te koop via de volgende
voorverkoopadressen:
- Gasterie Genhout Treft in Genhout
(entreekaarten zaal)
- The Read Shop, Markt in Beek
(entreekaarten zaal)
- Jamin Makado Beek (entreekaarten
zaal)
- Sandra Dreessen: 06-20863432
(entreekaarten zaal en VIP-arrangementen)
Groetjes en hopelijk tot ziens !
Fanfare St. Antonius uit Genhout
Wanneer :
Waar
:
Zaal open:
Aanvang :

Zaterdag 18 juni 2022
Asta Theater Beek
18.45 uur
19.30 uur

29
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De foute foto van Loe
Oplossing van april:
Het gele/rode plaatje op het paaltje met de pijl ontbreekt.
Correcte inzenders:
Rezie van Geneijgen, Sjeanne Haerden, Jolande Busio, Jo Cox, Jo Nijsten,
Crit Meijers, Jean Kengen, Willem Berendsen, Marjo Crombag,
Netty van den Molengraaf, Wim en Berna Kempener, Monique Janssen,
Carla Custers, Jos Smeets, Wiel Haagmans, Guus Eijssen, Jose Janssen,
Harrie Verboort, Marianne Puts, Lasse Swelsen en Elle Custers.

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
30
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30 JAAR
GELEDEN…..

Japo

Mei 1992, 18e jaargang nr. 5
... Trots wordt op de voorpagina (en verder) het heuglijke feit bekendgemaakt
dat Koninklijke Harmonie
Sint Caecilia de culturele
vlag in Beek al 140 jaar
hoog houdt.
In fraaie bewoordingen
worden de beginjaren en
de besturing van de
Koninklijke door redacteur
H. Kurvers weergegeven.
We schetsen enkele feiten
uit het verhaal.
Op 4 juli 1852 kwamen de
toenmalige leden van de sociëteit in de muziekzaal van
Beek bij elkaar. (Later harmoniezaal Pijpers, Globe en nu
De Poort). De voorgelezen
reglementen werden
bekrachtigd en de eerste
voorzitter werd Peter
Joseph Lemmens
(burgemeester van Beek).
De overige bestuursleden
waren Frederik Corten
(Lid gedep. staten), Peter
Hubrix (kapelaan), Adam
Wijnen (wethouder) en
Jan Hendrik Paulissen
(organist). Dat waren in
totaal 33 leden.
In 1857 werd een groot
festival gehouden met de
deelname van 24 korpsen
waaronder enkele
Belgische. Dat was de start
voor verdere muzikale successen op de vele concoursen waaronder 5 keer het WMC.
In 1895 werd een vaandel geschonken door Auguste Baron
de Rosen. Hij was benoemd tot “Par acclamation President
d’honneur”. Zo zijn er nog vele verhalen, een 140 jarige
waardig.

... Het bloemetje van de
maand, verzorgd door
bloemenmagazijn
Jan Kempener, gaat deze
maand naar de Maria kapel
op de Molenberg. Dit om
alle moeders te fêteren voor
hun liefde en zorgen.
... Er zijn nog enkele handbalkampioenen te melden, o.a.
dames aspiranten
Delmach/Caesar
Nederlands kampioen met
trainer Jean Troquet en heren senioren kampioen derde
divisie o.l.v. trainer Lou Reubsaet.
... Sic transit gloria mundi:
Zo vergaat de wereldse grootsheid.

Sic transit gloria mundi

... Frans Ramaekers is al de 7e aflevering met zijn Limburgse
metselaar. Gereedschapsnamen als Sjpieskar,
Brikkeplank, Sjniehamer, Sjmetkaord en nog vele
anderen zijn hem niet vreemd. Hij laat ons
meeleven in “De Boew”.
... Nog een muzikaal jubileum. Ouderen zangkoor
“Ons Genoegen” in Beek bestaat 25 jaar. Ontstaan
uit leden van de KBO. Dirigenten waren mej.
Cornelissen en dhr. Jo Bannier. “Jong bloed‘’ is
zeer welkom. De feestelijkheden worden nog
bekendgemaakt.
... Hoebaer (Gelissen) is al 40 jaor sjteunpilaar van de
Fanfare St. Antonius Genhout.

... Tot slot een dankwoord van onze burgervader
Burgemeester A.G.J. van Goethem omdat hij op 29 april
een koninklijke onderscheiding kreeg.
“Ik heb uw reactie zeer op prijs gesteld“.
Graag gedaan ...
Japo

ȏ1DJHOVW\OLQJ
3RZHUJHO%Ζ$%
UXEEHUEDVHJHOODN
ȏ:HQNEUDXZVW\OLQJ
6KDSHQHQYHUYHQ



6SDUNOLQJEHDXW\BE\
6SDUNOLQJEHDXW\E\$XGUH\

ȏ:LPSHUH[WHQVLRQV
2QHE\RQH
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Evenementenrooster
2022/2023
9 mei
Start Alpha-Cursus Maasland Centrum Elsloo
14 en 15 mei Carnaval des animeaux, feestelijke happening in de
Sint-Hubertuskerk Genhout
15 mei
Paasveejaarmarkt
14 mei
15 mei
19 mei
21 mei

22 mei
28 mei
12 juni

18 juni

19 juni
23 juni
30 juni
1-2-3 juli
17 juli

Boereblaosfestijn: Boereschuur, Kleingenhouterstr. 42, Genhout
Voorjaars boereblaosavond aanvang 20.00 uur
Boereblaosfestijn met verschillende kapellen aanv. 11.00 uur
Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft,
aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.
Benefietconcert voor Oekraïne Gemengd Koor Neerbeek
m.m.v. mannenkoor "Zangvereniging Oranje" uit Schinveld en
Youri Haagmans. 20.00 uur, Gemeenschapshuis Neerbeek
en de toegang is gratis.
Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout
14.00-16.00 uur
Stappen voor Kanker/Beek Verlicht: inzamelen lege
statiegeld flessen Neerbeek
Opening keutelbeek / inzegening Mariabeeld
Locatie Mariaplein (kruispunt Stegen – Hoolstraat)
Aanvang 11.00 uur. Organisatie “Keutelbeekcomité”
Galaconcert "Mix of Music", Fanfare St. Antonius Genhout,
Asta Theater Beek, aanvang 19.30 uur m.m.v. o.a. Pascal Pittie en
Daphne Ramakers
Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout
14.00-16.00 uur
Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft,
aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.
Dagtocht, org. G.O.N. Volgende maand meer informatie
Feestweekend 170 jaar Kon. Harmonie St. Caecilia
m.o.a. The Last Night of The Proms
Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout
14.00-16.00 uur

Dagwandeling op zondag 29 mei

17 juli
Sprookjestocht Beek
22 - 26 aug. Kindervakantiewerk Beek 30 jarig jubileum
17 sept.
15 jarig Jubileum van de Limburgse Boereblaos Kapel, in de
boereschuur, Kleingenhouterstraat 42, Genhout, aanv. 20.00 uur
18 sept.
Boereblaosfestijn met internationale kapellen aanv. 11.00 uur
15 sept.
Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft,
aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.
15-24 sept.: Feestprogramma 100-jarig jubileum
Toneelvereniging Ons Genoegen Genhout
15 t/m 19 sept. Belevingstheater 80 DAAG
23 sept.
24 sept.

Feestavond 100 jaar Ons Genoegen Genhout
Theatre de Spectacle en receptie. www.80daag.nl

8 okt.

Concert van het Nederlands Politie Orkest
i.h.k. van het jubileumjaar Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft,
aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.
Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft,
aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.
Heuvellandwandeltocht, aanvang 8.00 uur, Kantine AV Caesar/
VV Neerbeek Bloote Weg 21, Beek.
Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft,
aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.
Jaarlijkse kerstmarkt, Gemengd Koor Neerbeek,10.45-17.00 uur
in het gemeenschapshuis in Neerbeek. De toegang is gratis.
Kerstviering met Nachtwacht 'De Baeker Kleppermen',
20.00 uur in Brasserie De Poort, Burg. Janssenstraat Beek

20 okt.
17 nov.
20 nov.
8 dec.
11 dec.
17 dec.
2023
8 jan.

Trailrun Poort naar het Heuvelland; Kantine AV Caesar/
VV Neerbeek Bloote Weg 21, Beek.

IVN Spau-Beek

IVN Spau-Beek maakt op zondag 29 mei een dagwandeling in de Eifel.
De wandeling start in Einruhr en is 17km. Via een flinke klim komen we op een Eifelhoogvlakte door het spookdorp Wollseifen.
Genietend van de mooie doorkijkjes naar het stuwmeer Obersee en de prachtige Eifelpanorama’s dalen we af naar de Obersee.
De laatste 7 km lopen langs de rand van de Obersee terug naar Einruhr.
Lunchpakket meenemen.
Denk aan dan geldende coronamaatregelen voor Duitsland.
Denk aan legitimatiebewijs.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico.
Deelname is gratis.
Carpoolen mogelijk.

Gezamenlijk vertrekpunt om 9.00 uur op de parkeerplaats
Gemeentehuis Beek.
Adres: Raadhuislaan 9, 6191 KA Beek.
Voor laatste info zie www.ivnspaubeek.nl
Sjaak Frenken 0633108235

Lawrence
CAR SERVICE
Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen
airco reparatie en inbouw
32

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

De publieksbalie van het gemeentehuis is alleen
op afspraak te bezoeken.

T 046 - 43 89 222
www.gemeentebeek.nl

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.

Het Groene Huis in Beek is geopend
Het Groene Huis aan de Markt in Beek, beter bekend als de Beekse energiewinkel, is vanaf donderdag
21 april geopend voor huurders, woningeigenaren, Vve’s en ondernemers die geïnteresseerd zijn in
onder meer energiebesparingsadvies en subsidies.
Diverse partijen werken in
Het Groene Huis samen
om Beekse inwoners en
ondernemers van gratis
onafhankelijk advies te
voorzien. Deze adviezen
variëren van advies over
energiebesparende maatregelen tot het verduurzamen van woningen.
Daarnaast willen de
samenwerkende
partijen inwoners en ondernemers enthousiasmeren om duurzaamheidsmaatregelen te
treffen, met als doel een
energie-neutrale
gemeente in 2030.
Energiebespaarbox
Nog meer goed nieuws
De gemeente Beek geeft
Beekse woningeigenaren
90 euro korting op kleine
energiebesparende middelen zoals ledlampen,
waterbesparende kranen en tochtstrips. In de webshop
van WoonWijzerWinkel kunnen Beekenaren hun bestelling,
met een minimale waarde van 100 euro, plaatsen:
www.woonwijzerwinkel.nl/beek. Om in aanmerking te
komen voor de korting moet de code BEEK2022 worden
gebruikt. Het aantal kortingsbonnen is beperkt. Inwoners
die een bestelling geplaatst hebben kunnen deze afhalen
bij Het Groene Huis. Klanten krijgen automatisch een

bericht wanneer hun bestelling klaarligt.
Wethouder Hub Schoenmakers (klimaat): “Niet eerder was
de noodzaak zo hoog om energie en gas te besparen.
Kleine energiebesparende middelen zoals tochtstrips en
isolatiefolie kunnen al een groot verschil maken en gaan
een hoop warmteverlies tegen.”
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Activiteiten Beek Samen
Beek Samen is een samenwerkingsverband tussen negen Beekse
seniorenverenigingen, de Vincentiusvereniging Beek en het
Computer Doe- en Leercentrum. Beek Samen organiseert
activiteiten voor Beekse senioren. Heeft u zin in een leuke
activiteit? Doe dan mee!
Lezing Maya Cultuur
Op : 25 mei
Om : 14.00-16.30 uur
In : Gemeenschapshuis Neerbeek
Georganiseerd door Vereniging voor Ouderen Neerbeek
Iedereen is welkom.
Toegang: gratis, vrije gave voor Lepra stichting India
Meer informatie? Bel: 046 437 1849

Jeu de Boules

: 13.45 uur – 16.45 uur

Vrijdag
Biljarten
Koersballen 2
Koersballen 1

: 13.30 uur – 17.00 uur
: 09.30 uur – 12.00 uur
: 13.45 uur – 16.00 uur

Overzicht week- en maandactiviteiten:

Wandelen : Elke 1e en 3e dinsdag van de maand, 13.30 uur,
bellen met Thei Senden: 046 - 437 2651
Kienen
: Elke 2e dinsdag in de maand, 14.00 uur, bellen
met Jan Nijsten: 046 - 437 3029
Tablet en computerondersteuning:
donderdag 10.00 uur – 12.00 uur, wisselende
startdatum op te vragen
(zie bovenstaande telefoonnummers).
Leeskring : maandagmiddag 1x per maand

Seniorenvereniging / KBO Beek
Iedereen kan in het kader van kennismaking eenmaal gratis
deelnemen aan de onderstaande activiteiten. Daarna kunt u
beslissen om lid te worden van de Seniorenvereniging / KBO
Beek en deze activiteiten altijd bijwonen.
Locatie: Soos, Stegen 35, 6191 TR Beek.
Meer informatie? Bel: 06 - 51 36 53 96 of 06 - 25 48 31 26.
Altijd wenselijk om van tevoren even te bellen.
Overzicht weekactiviteiten:
Maandag
Yoga
:
Bridgen
:
Country Line dansen :
Tai Chi
:

09.30 uur – 11.30 uur
13.30 uur – 16.30 uur
15.00 uur – 16.00 uur
19.00 uur – 20.00 uur

Dinsdag
Schilderen
Gymnastiek
Kaarten
Biljarten
Schilderen
Soosmiddag
Tafeltennis

09.30 uur – 12.30 uur
11:15 uur – 12.30 uur
13.00 uur – 16.00 uur
13.30 uur – 17.00 uur
13.30 uur – 16.00 uur
13.30 uur – 17.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur

:
:
:
:
:
:
:

Woensdag
Gymnastiek
: 10.30 uur – 12.30 uur
Franse Conversatie : 14.00 uur – 16.00 uur
Donderdag
Nordic Walking

: 10.00 uur – 11:15 uur,
vertrek van Stegen 35
Kaarten
: 13.00 uur – 16.00 uur
Biljarten
: 13.30 uur – 17.00 uur
Handwerken
: 13.30 uur – 16.00 uur
Soosmiddag
: 13.30 uur – 17.00 uur
(tevens computer, laptop, iPad en smartphone
ondersteuning met CDL)
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Overzicht maandactiviteiten:

Vereniging voor Ouderen Neerbeek
Gymnastiek: Elke maandag van 10.45 uur tot 11.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9
Iedereen is welkom; € 7,- per maand voor niet-leden
Meer informatie? Bel: 046 - 437 5314
Kienen: Elke 1e woensdag van de maand, van
13.30 uur tot 16.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9
Iedereen is welkom; € 4,50 per kaart
Meer informatie? Bel: 046 - 437 5314
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Mantelzorgbijeenkomsten in Beek
Themabijeenkomst: Wat kan de wijkverpleegkundige
voor de mantelzorger betekenen?
Datum: maandag 30 mei 2022
Tijd: 14:00 tot 16:00 uur
Locatie: Dr. Stassenstraat 88 Beek (muziekschool)
Tijdens deze bijeenkomst informeren wijkverpleegkundigen van Zuyderland Thuiszorg u over welke hulpmiddelen het mantelzorgen makkelijker kunnen maken en
welke rol de wijkverpleegkundige hierin speelt.
Voorbeelden van hulpmiddelen zijn:
• Alarmeringssysteem Jinca (Just In Case)
• Medido, een medicatiedispenser die op het moment
van medicatie inname een alarmsignaal geeft zodat de
cliënt weet dat hij zijn/haar medicatie moet innemen
• Volledig Pakket Thuis (VPT) vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze vorm van WLZ kan meerwaarde
bieden bij cliënten met bijvoorbeeld een diagnose dementie
om de mantelzorger meer te kunnen ontlasten.
Naast het geven van informatie is er ook gelegenheid tot het
stellen van vragen.

Let op: aanmelden is verplicht en vol = vol.
Aanmelden kan t/m 23 mei 2022.

komst vertellen een aantal Wmo-consulenten u meer over wat
de gemeente voor u kan betekenen om uw mantelzorgtaken
te verlichten.
Een medewerker van Stichting MEE zal ook aanwezig zijn om
uitleg te geven over de ondersteuning die u kunt krijgen bij
een zogenoemd keukentafelgesprek. Tijdens een keukentafelgesprek komt een Wmo-consulent bij u thuis aan de "keukentafel" om samen met u de mantelzorgsituatie te bespreken
en te onderzoeken wat er nodig is om de zorg vol te kunnen
houden.
Stichting MEE kan u uitleggen hoe u dit keukentafelgesprek
goed kunt voorbereiden. Ook de KBO zal aanwezig zijn en
uitleg geven over haar rol en mogelijkheden in relatie tot het
keukentafelgesprek.

Themabijeenkomst: Wat kan de Gemeente Beek Wmo
voor u betekenen?
Datum: donderdag 23 juni 2022
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie: Dr. Stassenstraat 88 Beek (muziekschool)

Meer weten?
Neem dan contact op met Astrid Vermeulen,
telefoon 06 - 40 07 90 96, e-mail: astrid.vermeulen@piw.nl of
Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56,
e-mail betsie.horrichs@piw.nl.

Als het zorgen voor je naaste steeds zwaarder wordt, hoe
kunt u dan hulp vragen bij de gemeente? Tijdens deze bijeen-

Let op: aanmelden is verplicht en vol = vol.
Aanmelden kan t/m 23 mei 2022.

Meer weten?
Neem dan contact op met Astrid Vermeulen,
telefoon 06 - 40 07 90 96, e-mail: astrid.vermeulen@piw.nl of
Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56,
e-mail betsie.horrichs@piw.nl.

Conversatielessen in de Beekse Bibliotheek
Met elkaar kunnen praten en elkaar begrijpen is voor ieder mens belangrijk. Het verbindt ons, zorgt
voor onderling begrip èn het haalt mensen uit hun isolement. Veel anderstaligen hebben moeite met de
Nederlandse taal en dat maakt hun contact met de mensen in hun directe omgeving zoals buren, winkelpersoneel, leerkrachten, dokters en instanties lastig.
Nederlandse conversatieles biedt anderstaligen de kans om
op een ontspannen en laagdrempelige manier hun spreekvaardigheid te oefenen en te verbeteren. In de afgelopen jaren
hebben al mensen uit meer dan vijftien verschillende landen
met veel plezier en succes aan deze lessen deelgenomen.
De lessen worden op dinsdagochtend van 10.00-11.30 uur
verzorgd door een team van enthousiaste vrijwilligers. Aan

deelname zijn geen kosten verbonden. Locatie: Leeswinkel
Beek (de openbare bibliotheek), Mauritslaan 25 in Beek.
Ben jij (of ken jij iemand) die ook graag beter Nederlands wil
leren spreken? Neem dan contact op met Partners in Welzijn
046-4575700. U kunt vragen naar Astrid Vermeulen of
Miranda Brangers.
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Vacature
Wij zoeken een lid voor de adviesraad sociaal
domein (vrijwilligersfunctie)
De adviesraad sociaal domein is op zoek naar een betrokken
inwoner uit de gemeente Beek die vanuit eigen ervaring, kennis
en/of interesse wil meedenken over diverse onderwerpen in het
sociaal domein.
Wat doet de adviesraad sociaal domein?
De adviesraad sociaal domein geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan de Gemeente Beek over zaken die te maken hebben met het sociaal domein zoals jeugdzorg, ouderenzorg,
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie. De
adviesraad bestaat momenteel uit twaalf leden en is op zoek
naar versterking.
De adviesraad zoekt iemand die:
- woont in de gemeente Beek;
- geïnteresseerd is in het sociaal domein en daarin eventueel
een relevant netwerk/ ervaring heeft;
- gemiddeld een keer per maand beschikbaar is voor werkzaamheden binnen de raad (vergaderingen / commissiedeelname);
- oog en oor heeft voor de gemeenschappelijke belangen van
de inwoners van de gemeente Beek (signaalfunctie);

- als lid van een of meerdere werkgroepen (gevraagd en
ongevraagde) adviezen helpt uitbrengen aan het college
van burgemeester en wethouders.
De adviesraad biedt u:
- een vrijwilligersvergoeding voor de
werkzaamheden;
- ondersteuning bij de werkzaamheden
van mede adviesraadsleden.
Nieuwsgierig?
Voor meer informatie kunt u een e-mail
sturen naar: bar.sdbeek@gmail.com,
of bellen met de secretaris op
telefoonnummer: 06 – 29 18 88 88.

Gemeente Beek vergoedt helft cursusgeld van
Computer Doe- en Leercentrum
De gemeente Beek vindt het erg belangrijk dat ouderen digitaal vaardig zijn. Wilt u leren hoe u
gemakkelijk gebruik kunt maken van computer, tablet of
smartphone? Schrijf u dan in voor een basiscursus van het
Computer Doe- en Leercentrum (CDL).
Bent u ouder dan 55 jaar en schrijft u zich voor 1 oktober 2022 bij het CDL
in voor een basiscursus? Dan vergoedt de Gemeente Beek de helft van
de kosten. Het CDL regelt dit voor u.
Het cursuslokaal van CDL is gevestigd aan Stegen 35 in Beek.
Het CDL is te bereiken via telefoonnummer 06 – 18 64 39 16 of via de
website www.cdl-beek.nl. Wilt u meer informatie over het cursusaanbod?
Bel gerust of raadpleeg de website.
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Burgemeester sluit pand na vondst hennepplantage
Op 11 april 2022 heeft burgemeester Christine van Basten-Boddin in Spaubeek een pand gesloten voor
de duur van drie maanden. In de woning werden door de politie 518 hennepplanten aangetroffen.
De burgemeester kan bij het aantreffen van een
hennepplantage of een handelshoeveelheid hard- of
softdrugs besluiten om een woning of bedrijfsruimte te
sluiten. Doel van de sluiting is het herstellen van de
openbare orde en veiligheid. In lijn met het Damoclesbeleid van de gemeente Beek sluit de burgemeester
de woning direct en worden er geen waarschuwingen
gegeven.
Gevaarlijk
Burgemeester van Basten-Boddin: “Als de politie in
een woning een plantage aantreft met 518 hennepplanten, dan mag worden aangenomen dat dit pand
een rol vervult in de keten van drugshandel en criminaliteit. Dit is verboden en gevaarlijk voor de directe
leefomgeving en rechtvaardigt de onmiddellijke
sluiting van de woning.”

Vrijwilligerswerk ook iets voor u?
John Soeteman: “Ik sta graag voor een ander klaar”
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het zijn de mensen die het leven van anderen net wat
mooier maken. Zo ondersteun je als vrijwilliger bij Partners
in Welzijn buurtbewoners op tal van manieren. Voor John
Soeteman uit Stein is vrijwilligerswerk vanzelfsprekend.
Hij zit niet graag stil en staat altijd klaar voor een ander.
Als voorzitter van Schutterij St Joseph in Stein, als vrijwilliger
bij het Streekmuseum Elsloo en als vrijwilliger bij Partners in
Welzijn is John een bezige bij, met als doel om anderen te
helpen. Hij is zijn hele leven al actief als vrijwilliger bij meerdere organisaties en verenigingen, zo heeft hij vrijwilligerswerk gedaan voor het Rode Kruis in het asielzoekerscentrum
en ging hij mee als vrijwilliger op begeleide vakanties voor
mensen met een beperking.
Gezelschap bieden
Voor John houdt vrijwilliger bij Partners in Welzijn in dat hij
gezelschap biedt aan eenzame inwoners of biedt hij ondersteuning bij het doen van boodschappen. Geen enkele vraag
is voor John te veel, zo zegt hij dan ook altijd: “Niet helle,
John bellen!”
John kan met veel mensen goed opschieten en staat zelf
positief in het leven. Hij hoopt iedere dag een lach op iemands
gezicht te krijgen. “Partners in Welzijn heeft mij benaderd met
de vraag of ik niet iets voor de buurt kon betekenen. Daar zeg

ik natuurlijk geen nee op. Ik sta graag voor een ander klaar en
hoop dat er meer mensen iets voor iemand anders willen
doen. Hoe klein dan ook. Je krijgt er meer dan vaak een
glimlach voor terug en daar doe je het uiteindelijk voor.”
Samen zijn we sterker met vrijwilligers. Als vrijwilliger kunt u
iets betekenen voor een ander, zo bent u van grote waarde en
bezorgt u een lach op iemands gezicht.
Wilt u weten hoe u iets voor een ander kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Partners in Welzijn,
telefoon: 046 - 457 57 00, mail vrijwilligerswerk@piw.nl of kijk
op onze website: www.vrijwilligerscentrale-wm.nl.
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Mantelzorger van iemand met dementie?
Doe mee aan de Dementiemonitor Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg
voor mensen met dementie. Alzheimer
Nederland vindt het daarom belangrijk
om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Om die reden houden ze
iedere twee jaar de Dementiemonitor
Mantelzorg.
Door zoveel mogelijk informatie te verzamelen
kan Alzheimer Nederland beter opkomen voor de
belangen van mantelzorgers en mensen met dementie. De uitkomsten van de Dementiemonitor
wordt gedeeld met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten.
Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik
van het onderzoeksrapport. Zo beïnvloeden
ze beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.
Help mee en vul de vragenlijst in
U vindt de vragenlijst op www.dementiemonitor.nl. Invullen
duurt ongeveer twintig minuten. Wilt u de vragenlijst liever op
papier invullen? Stuur dan een e-mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl onder vermelding van uw naam
en adres.
U kunt tot en met 30 juni 2022 deelnemen.

Nu ook voor mensen met dementie
Het is de achtste keer dat Alzheimer Nederland de Dementiemonitor organiseert. Nieuw dit jaar is dat niet alleen mantelzorgers, maar óók mensen met dementie een vragenlijst
kunnen invullen. Ook deze is te vinden op
www.dementiemonitor.nl. En ook voor deze vragenlijst is een
papieren versie beschikbaar.

Verkeersbesluiten Gemeente Beek
• Afsluiten voorterrein luchthaven
Het voorterrein van de luchthaven moet volledig worden
afgesloten voor het verkeer.
De huidige inrit van de vertrekhal zal zowel als inrit als uitrit
gaan fungeren. Deze maatregel wordt genomen om de
veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en
passagiers te beschermen.
• Stopverbod voor terminal MAA
Ter plaatse van de Vliegveldweg tussen het hotel en de Mare-

chaussee wordt een stopverbod ingesteld door middel van het
plaatsen van E02-zoneborden in alle drie de richtingen waarin
het aangegeven gebied bereikt kan worden.
• Parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen
Callistusplein
De bebording ter plaatse van het Callistusplein wordt aangepast ten behoeve van het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. De tweede
parkeerplaats wordt pas later, op basis van behoefte,
gerealiseerd.
• Parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen
Horsterweg 11
De bebording ter plaatse van de Horsterweg 11 wordt
aangepast ten behoeve van het reserveren van twee
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen.
De tweede parkeerplaats wordt pas later, op basis van
behoefte, gerealiseerd.
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• Parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen
Onze Lieve Vrouweplein

• Parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen
Raadhuisstraat 9 (parkeerterrein gemeentehuis)

De bebording ter plaatse van het Onze Lieve Vrouweplein
wordt aangepast ten behoeve van het reserveren van twee
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen.
De tweede parkeerplaats wordt later, op basis van behoefte,
gerealiseerd.

De bebording ter plaatse van de Raadhuisstraat 9, parkeerterrein gemeentehuis wordt aangepast ten behoeve van het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen. De tweede parkeerplaats wordt pas
later, op basis van behoefte, gerealiseerd.

Rookmelder vanaf 1 juli verplicht in
elke woning
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen verplicht in nieuwe
woningen, maar ook in bestaande huizen. Op elke verdieping waar
gewoond wordt moet een rookmelder hangen.
Rookmelders redden levens
De meeste slachtoffers van brand overlijden door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets, uw neus werkt niet.
Alleen uw gehoor werkt nog. Rookmelders zijn dus van levensbelang en niet alleen als u slaapt. Hoe sneller u een
brand ontdekt, des te meer tijd en kans hebt u om uw huis veilig te verlaten.

Het Europese
keurmerk EN 14604
houdt in dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten
aanzien van productinformatie, onderhoud, duurzaamheid en
milieuaspecten. Alleen rookmelders met dit keurmerk mogen
nog worden verkocht.

Keurmerk
Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en
prijsklassen. Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder.

We adviseren u om een rookmelder aan te schaffen met een
batterij met een levensduur van 10 jaar. Een rookmelder met
een batterij die meerdere jaren werkt, is bij aanschaf wel duurder, maar levert veel gemak omdat u niet
steeds een nieuwe batterij nodig heeft.
Bevestigen kan al heel gemakkelijk met
dubbelzijdige tape of een magneetstrip.
Onderhoud
Houd de rookmelders goed schoon. Stof
en vuil kunnen zich zowel aan de buitenals aan de binnenkant van de rookmelder
ophopen waardoor de sensor in de rookmelder vals alarm kan geven of niet goed
werkt. Maak de rookmelder daarom minstens één keer in de maand stofvrij met
de stofzuiger.
Vragen
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan
Brandweer Zuid-Limburg via
info@brwzl.nl.
Meer informatie
Rookmelders: www.brandweer.nl/brandveiligheid/rookmelder
Plaatsingsadvies: www.rookmelders.nl
Brandveiligheid: www.brandweer.nl
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PRIJZENFESTIVAL
25 april t/m 22 mei

SCAN & WIN
PRACHTIGE PRIJZEN &
KNALLENDE KORTINGEN!

