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Van de Redactie
Het is al juni, maar dat blijft wel tussen
mei en juli hè …
Ik vond deze zin zo grappig dat ik hem vorig jaar als Tussendoortje
gebruikte. Uiteraard werd ik een aantal malen op de vingers getikt dat
het mij en jullie moest zijn. Helaas door mensen zonder gevoel voor
humor en dat vond ik jammer. Want laten we eerlijk zijn, niks is leuker
dan lachen of het nu om woordspelingen gaat of gewoon omdat men
zich happy voelt. Humor en plezier maken is het beste medicijn dat
bestaat.
Herman Finkers zei ooit: “Je moet gewoon niet te diep nadenken.
Dan klopt alles.”
En hij heeft gelijk. In de maand juni klopt gewoon alles. Geniet lekker
van alles wat deze maand je te bieden heeft. Met humor en plezier,
met een verfrissend pilsje of een spaatje.
Humor en plezier is ook waar het om draait in deze editie.
Een geweldig artikel van Toneelvereniging Ons Genoegen uit Genhout.
Mooie anekdotes, hilarische terugblikken en het startschot voor de
jubileumvoorstelling 80 DAAG. Maar ook een jubileum van het SOBP
en een knallend driedaags feest in het BMV in Spaubeek. Bij de namen
Marleen Rutten en Beppie Kraft krijg je een beetje het carnavalsgevoel
midden in de zomer. Kan het nog beter! En uiteraard niet te vergeten
de Mix of Music, vocaal ensemble Route66 en het feest in Genhout.
Mijn advies: geniet deze keer niet met mate, maar met volle teugen.
Tot volgende maand.
Christy
Eindredactie

Gemeente info:
- Gemeente Beek presenteert nieuw
bestuursakkoord . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Bedankt vrijwilligers van Partners in Welzijn!
- Even voorstellen:
jongerenwerker Ray Goossens . . . . . . . . .
- Mantelzorgbijeenkomst over
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Vrijwilligersverzekering . . . . . . . . . . . . . .
- Buurtgezinnen: opvoeden doen we samen . .
- Beek zoekt vrijwilligers voor
reanimatienetwerk HartslagNu . . . . . . . . .
- Afval-app: actuele informatie op maat . . . . .
- Beekenaren krijgen negentig euro korting
op energiebesparende middelen . . . . . . . .
- Subsidie voor het afkoppelen van regenwater
- Verkeersbesluiten Gemeente Beek . . . . . . .
- Corona revalidatieprogramma in De Haamen
- Enquête De Haamen: uw mening telt! . . . . .
- Beweeg je Talent . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09:47

. 32
. 33
. 34
. 34
. 35
. 35
. 36
. 36
. 37
. 37
. 37
38
. 38
. 39

De Nuutsbaeker in data

Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

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

Inleveren kopij Verschijningsdatum
12 juni 2022
14 aug. 2022
11 sept. 2022
16 okt. 2022
13 nov. 2022
11 dec. 2022
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week 27 - 2022
week 36 - 2022
week 40 - 2022
week 45 - 2022
week 49 - 2022
week 2 - 2023

(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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Stichting Optochthal Baeker Pottentaote
viert jubileum met groot feest
In 2020 bestond de Stichting Optochthal Baeker Pottentaote 1x11 jaar.
Dit hadden wij graag willen vieren met de wagenbouwers en uiteraard
alle inwoners van Beek. Helaas heeft Corona ook hier roet in het eten
gegooid.
Maar onze koning zei toen al: wat in het vat zit dat verzuurt niet. Dat geldt ook voor ons feest. 2 jaar na dato
gaan we dit inhalen. Op 19 juni (processiezondag) organiseren wij een ouderwets Frühschoppen vanaf 13
uur (is al een beetje Spätschoppen doordat eerst de
processie binnen moet zijn). Dit vindt plaats achter de
kerk en wordt door SOBP samen met Café Frusch georganiseerd. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat buiten voldoende drank ook gegeten kan worden. En natuurlijk zorgt de organisatie voor een spetterend
muziekprogramma.
Daarvoor heeft SOBP kosten noch moeite gespaard,
we hebben uit het verre Schinnen de Böhmerwald
Kapelle die met blaasmuziek voor ouderwetse
frühschopstemming zal zorgen. Verder zullen onze
eigen Baeker Hofkapel en DJ Remco Gaiteros het podium betreden. En als klap op de vuurpijl hebben wij de
volgende hoofdact kunnen boeken: Marleen Rutten
Al met al een feest dat je niet mag missen, zeker niet
als je er al 2 jaar op wacht. Noteer dan ook de datum
met rood in je agenda en kom naar onze feestlocatie
Achter de Kerk!
We weten overigens dat het Vaderdag is die dag maar
dat is geen probleem, die mag je meenemen …
(Hoef je ook niet na te denken over een zinloos cadeau.)
Consumptiebonnen maken iedere vader blij.
De organisatie begroet jullie graag de
19e om samen het glas (of glazen) te heffen op
1x11 SOBP.
Namens SOBP,
Eric Lacroix

Gewijzigde openingstijden in de vakantieperiode
van maandag 25 juli
t/m zaterdag 3 september
Luxe

Hét adres voor het professioneel slijpen van al uw hout-, metaal- en

Bakkerij
Gewijzigde
openingstijden
in de vakantieperiode tuingereedschappen zoals:
Beek
Martens
• Cirkelzagen (Widia) • Lintzagen • Boren • Heggenscharen
van maandag 25 juli t/m
• Kettingzagen • Maaiermessen • Snoeischaren en nog veel meer!
zaterdag 3 september
sinds 1864

Burg. Janssenstraat 36 • 046 - 437 13 84

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

: 08.00 - 14.00 uur
: gesloten
: 08.00 - 14.00 uur
: 08.00 - 14.00 uur
: 08.00 - 14.00 uur
: 08.00 - 14.00 uur

Ook voor uw keukenmessen en scharen kunt u bij ons terecht.

Verder repareren en onderhouden wij alle merken grasmaaiers en andere tuinmachines.

Kom langs bij JEAN DELBRESSINE
Spaubeekerstraat 43a - 6191HN Neerbeek - 06 - 128 733 60
delbressine-hrm@hotmail.com www.delbressineslijptechniek.nl
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Spaubeek: een stukje SAMEN verder!
Spaubeek is een belangrijk en dorpsbepalend gezicht rijker. Ik ben er dagelijks
getuige van geweest als ik met Paddy
door de Burgemeester Eussenlaan wandelde en getuige mocht zijn van de gestage (bouw)vorderingen. Onze eigen
BMV, Brede Maatschappelijke Voorziening, is een feit. Van het ontwikkelen
van de plannen, het rijp maken van de
bouwgrond en de bouw zelf … er staat
een mooi en toekomstbestendig gebouw, waarin voor iedere inwoner van
Spaubeek wat wils is.
Tegenover mij aan tafel zitten René
Solberg en Glenn Kollée en ze vertellen
mij over het wel en wee van de BMV en
over het fantastische feest van de opening dat er aan zit te komen. Corona
heeft in dat opzicht een beetje zand in
de motor gestrooid, maar ook hier geldt,
wat in het vat zit verzuurt niet. Spaubeek
is blij met zijn (of is het haar?) BMV. We
zijn er zelfs zeer trots op. De opening is
daarom tevens bedoeld om álle gebruikers zich te laten presenteren aan de gemeenschap.
MFC wordt BMV
En tuurlijk, Spaubeek had al een soort
BMV, maar deze bleek na al die jaren
toch sterk verouderd. Het oude raadhuis
(en tevens de vroegere school), genaamd de MFC, voldeed niet meer aan
de eisen van de huidige tijd en dus was
het tijd voor wat nieuws. Uitgangspunt

soms wel eens wat ingeleverd moet
worden en het bewustzijn, dat zich overlappende belangen en situaties kunnen
voordoen en dat er gevraagd wordt voor
wederzijds begrip. Met recht een hele uitdaging waarin de tijd zal leren of de gestelde ambities ook waar gemaakt gaan
worden. Glenn en René hebben er in
ieder geval vertrouwen in, getuige de
goede samenwerking van verschillende
verenigingen en het bestuur, voor de organisatie van het openingsfeest. Vooral is
het zaak dat iedereen denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
Het bestuur zal dan ook de taak op zich
nemen als een soort van mediator als er
zich problemen mochten voordoen.
Over de entourage

was dat alles onder één dak te verwezenlijken zou zijn en dat er duurzaamheidsaspecten aan toe werden gevoegd, zeker wat kostenbeheersing van
energie betreft. Daarnaast was het de
uitdaging, met veel partners binnen de
muren van het gebouw, respectvol met
elkaar om te gaan, elkaar de ruimte te
gunnen en een eerlijke verdeling van de
ruimtes te bewerkstelligen (ook in hectische tijden en/of wanneer een organisatie even een tijdje wat meer tijd en ruimte nodig heeft). Met andere woorden:
een goede afstemming en het kweken
van synergie. Dat betekent ook dat er

Als we het hebben over duurzaamheid
zien we dat het nieuwe gebouw niet
meer is aangesloten op gas (en in deze
tijd van onrust, oorlog en zeer hoge
energieprijzen getuigt dat van een zeer
vooruitziende blik). Zonnepanelen op
het dak zorgen voor licht en warmte. De
overtollige energie die niet direct wordt
gebruikt. Het gebouw is uitstekend geïsoleerd, om de warmte ‘binnen’ te houden. Daarnaast kent de omgeving van
het perceel een Wadi. Dat is een groot
wateropvangbekken om het overtollige
regenwater, dat afkomstig is van de
heuvels rondom de BMV, op te vangen
en ervoor te zorgen dat een deel van
Spaubeek in ieder geval droge voeten

(OVORRš6DQGHUERXWODDQšZZZERXUVNR]İQHQQOšZZZERXUVNHXNHQVQO
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En natuurlijk, er mag feest gevierd worden: feest, nu corona min of meer voorbij is en feest omdat we SAMEN iets
moois hebben en er iets moois van kunnen maken.
En SAMEN staat echt centraal.
Alles op een rijtje:
Vrijdag 8 juli
De dag begin met een verrassing voor
het gebouwelijk geïntegreerde kindcentrum (basisschool en buitenschoolse
opvang) Eigen-Wijs, een echte avontu-

renbus zal een bezoek brengen.
In de middag zullen alle participanten
zich presenten middels clinics, workshops en proeflessen.
Het avondprogramma wordt iets zeer
bijzonders: ‘Buuttesjpass in Sjpaubik’.
(de top 3 van de onlangs gehouden
buute-kampioenschappen)
Een viertal gerenommeerde buuttespecialisten zullen de avond vullen met
hun optredens, aangevuld met dj
Fiasco in de pauzes en bij de afterparty. Maar dat niet alleen.
Onze eigen kleine, Limburgse grootheid Beppie Kraft, zal de uitsmijter zijn.
De avond begint om 20.00 uur.
Zaterdag 9 juli
De kinderen mogen vanaf 10.00 uur
lekker los gaan op een heuse vrijmarkt
rondom het gebouw.
Er zullen rondleidingen door
het gebouw worden gegeven en ook deze dag zullen
verenigingen zich presenteren, in de vorm van clinics.
Tevens is er een wedstrijd
bedacht waarbij iedereen
een naam mag bedenken
voor de toekomstige naam
van de BMV.
En doe beslist mee, want
de prijs is een luchtballonvaart welke diezelfde dag
(rond de klok van 19.00 uur,
als het weer het toelaat) zal
plaatsvinden.
Vanaf 20.00 uur zal de band
‘Anderkovver’ optreden, afgewisseld met dj Fiasco.

Zondag 10 juli
Deze dag staat in het teken van
Saamhorigheid.
Om 12.00 uur start een gezamenlijke
”Zomerlunch” welke duurt tot 15.00 uur.
Er zal een muzikale omlijsting zijn door
fanfare St. Caecilia en hun drumband.
Wederom zal dj Fiasco acte de presénce
geven tijdens de afterparty.
Voor de buutte-avond op vrijdag, de
muzikale avond op zaterdag en de lunch
op zondag zullen maximaal 250 kaarten
(per activiteit) worden verkocht. De prijs
bedraagt € 10,- per evenement.
Een mooi weekend staat ons te
wachten. Mijn tip is om niet te lang te
wachten met het kopen van een kaartje,
want vol is vol. Kaarten zijn te koop bij:
Café-Brasserie Spech (BMV)
Glenn bloemsierkunst (Zandstraat)
SPAR Niek Salden (Markt/Bongerd)
Roland Willems

KIENEN
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houdt. Het educatieve aspect wordt,
naast de school, ook gestalte gegeven
door een Tiny Forest, welke geïnitieerd
is door IVN, afdeling Spaubeek.
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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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100 jaar Toneelvereniging Ons Genoegen!
realiteit, kunnen ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen en kunnen genieten van een heerlijk avondje uit. Het
is dan ook bij de gratie van ons publiek
dat wij de 100 mogen aantikken.

Leden en bestuur anno 2022
Foto gemaakt door Maaike Vrencken
Dit jaar is het zover, 100 jaar
toneel voor Toneelvereniging
Ons Genoegen uit Genhout.
Er staan een tweetal fantastische weekenden op de planning in september
waar deze mijlpaal groots gevierd gaat
worden.
Van 15 t/m 19 september iedere avond
een voorstelling van 80 DAAG (met mogelijkheid tot een diner voorafgaand) en
afsluiting met een heuse afterparty.

Spektakel in ’t dörp, 1972
Sef Swelsen
6

Om het weekend erna op vrijdag 23
september nog eens uit te pakken met
Bieske band en op zaterdag 24 september Theatre de Spectacle, een spetterend straattheaterfestival, neer te zetten.
De voorbereidingen zijn inmiddels in
volle gang. Zoals gewoonlijk zijn er behalve de leden ook weer volop vrijwilligers aan de slag om SAMEN dit moois
neer te zetten. En dat is ook waar onze
vereniging voor staat; verbinding en
saamhorigheid. Het plezier dat samengaat met alle activiteiten die er nodig zijn
om dit wederom tot een succes te
maken. Iets dat niet alleen bij dit evenement van toepassing is, de vereniging
staat erom bekend dat dit gevoel van
verbondenheid leeft bij alle leden en
mensen er omheen. Dat zorgt er ook
voor
dat
Toneelvereniging
Ons
Genoegen nog steeds bestaat uit een
groep gedreven leden van jong tot oud.
Allemaal even actief, daar waar mogelijk
op het toneel, maar anders wel achter
de schermen.
Het is al vaker gezegd, maar het is de
spreekwoordelijke waarheid als een koe:
Toneelspelen doe je samen, je hebt elkaar nodig, niet alleen op de bühne
maar ook ervoor en erachter. Iedereen
draagt zijn of haar steentje bij en het is
de som van allen samen, die maakt dat
er een voorstelling op de planken komt
waarbij we ons publiek kunnen laten genieten van een productie waarin ze even
worden meegenomen naar een andere

We hebben in 100 jaar Ons Genoegen
157 stukken op de planken gebracht.
Ieder stuk heeft natuurlijk zijn eigen
anekdotes, herinneringen en verhaal, inmiddels ingekleurd door de tijd en ons
eigen referentiekader. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we, dankzij
de inzet van oud- secretaris Dré
Henssen, kunnen beschikken over een
zeer nauwkeurig en gedetailleerd archief. Werkelijk elke gebeurtenis, vanaf
de jaren vijftig, is met grote zorgvuldigheid gedocumenteerd.
Tijdens de voorbereidingen van 80
DAAG werd er, door een groepje leden,
nog eens gegraven in ‘de oude doos’
(zeg maar dozen) en werden mooie herinneringen opgehaald.
Onder het genot van een kopje koffie en
iets lekkers en naderhand een glaasje
druiven- of gerstenat, kwamen de verhalen los.
Wist u bijvoorbeeld dat het in de beginjaren van onze vereniging absoluut niet
kon dat vrouwen lid werden?
Toneelspelen was louter bestemd voor
leden van het mannelijk geslacht. Hoe
de vrouwenrollen destijds werden ingevuld, blijft gissen, maar wellicht was
men toen toch al op de een of andere
manier genderneutraal.

Als stad en land elkaar ontmoeten, 1976
Mia Keulers
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heid van de groep om jezelf
kwetsbaar te durven opstellen. Jos Nijsten, 53 jaar lid,
vertelt over zijn eerste zoenscène, als jongen van een
jaar of 17. We schrijven
1973 en de repetities voor
de Blauwe Diamant zijn in
volle gang. Jos speelt in dit
stuk de rol van Armand
Dupont, een charmante jongeman die het hoofd van de
dochter
des
huizes
(Annemie Voncken) op hol
brengt. Jos was echter in
het ‘echt’ nog
behoorlijk groen achter zijn
oren, evenals zijn tegenspeelster. Het zoenen was
dus nogal een dingetje, iets
wat de jury ook was opgevallen. In die tijd, werd ieder
stuk door de jury beoordeeld en nabesproken. De
jury nodigde beide spelers
uit om de zoenscène nog
eens voor te doen, en nog
eens, en nog eens…het
moge duidelijk zijn dat Jos
en Annemie het zoenen inmiddels onder de knie hebben gekregen.
Un hoes vol gekke,1997
Francoise in haar nachthemd, helaas geen foto van Thea
De verhalen vliegen over de
Tsja, toneelspelen, er komt natuurlijk tafel. Thea, wètse nog? Ut sjtök ‘Ein
ook heel wat bij kijken. Kruipen in de hoes vol Gekke’, oet 1997 ter gelegenhuid van iemand anders die totaal an- heid van os 75-jaorig jubileum? Wat dit
ders is dan jijzelf, je eigen grenzen overstuk al leuk maakte, was dat leeftijden
gaan, je soms letterlijk en figuurlijk bloot van de spelers uiteenliepen van heel
durven geven op het toneel (dat laatste jong tot spelers op leeftijd. En daarbij
valt overigens wel mee hoor, we houden was het ook nog eens een hilarisch stuk
onze kleren over het algemeen gewoon met veel gekke momenten. Nu was de
aan ). Het vraagt vertrouwen en veilig- volgende scène niet heel gek, echter de
ontstane situatie eromheen maakte het
dan wel. Het was avond en de vrouw en
man des huizes liepen rond in nachtkleding. Klein, maar zeer belangrijk detail:
het was WITTE nachtkleding! Nu speelde Francoise de rol van de vrouw des
huizes. Ietwat gehaast aangekomen vlak
voor de voorstelling kwam Francoise erachter dat ze een zwarte kanten BH en
een zwarte string droeg. Onmogelijk om
dit onzichtbaar te dragen onder een wit
nachthemd. Er was alleen geen tijd meer
om naar huis te gaan om dit om te wisselen. En dus kwam medespeelster
Thea met het idee dat ze anders wel
even van ondergoed konden wisselen.
Thea was echter iets op leeftijd en qua
pasvorm en model deed haar ondergoed dan ook denken aan ‘fijn, lekker
degelijk oma-ondergoed’. Maar goed,
het ‘oma-ondergoed’ was licht van kleur
en scheen daarom niet door en daar
ging het tenslotte om. Dus Francoise
De blauwe diamant, 1973
was toch ehm soort van ‘blij’, want haar
Jos Nijsten en Annemie Voncken
Ook in de naoorlogse jaren was het
niet zomaar vanzelfsprekend dat je
als meisje lid werd
van de toneelvereniging.
Thea Henssen, momenteel al ruim 57
jaar lid, vertelde
dat zij van haar ouders geen toestemming kreeg om lid te worden van de toneelvereniging, pas na haar trouwen kon
zij haar grote wens om op de planken te
staan, verwezenlijken.

Veugel, 2012
Lynn en Charly Neutelings
scene was gered. Maar toen ...Thea had
haar fijne setje uitgeleend en moest vervolgens natuurlijk het sexy zwarte setje
van Francoise aan; de zwarte BH met
bijpassende string! Dat was een hilarisch gezicht voor iedereen en het zorgde dan ook voor de nodige lachbuien
achter de schermen. Wat wellicht nog
hilarischer was, was dat de man van
Thea (Dre) al helemaal voor zich zag dat
hij de avond van zijn leven had. Hij liet er
dan ook geen gras over groeien en direct na de voorstelling zei hij tegen zijn
Thea (op zijn welbekende droge toon):
‘Kom Thea we gaan naar huis’ … En dit
zorgde natuurlijk opnieuw voor een
lachsalvo alom.
Onze jonge leden aan tafel laten zich
niet onbetuigd. Lynn, 25 jaar en al 10
jaar lid, vertelt hoe ze samen met haar
zus Charly haar debuut maakte op het
toneel. We schrijven 2012 en we brengen het stuk VEUGEL ten tonele. Een
stuk wat zich afspeelt in een minimalistisch decor in verschillende apparte-

Ut zjwarte koffer, 2004
Dré Henssen
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voelbaar. Oren gespitst; hoe gaat het,
lachsalvo’s uit de zaal, hoor ik de tekst,
wanneer moet ik op. Opperste concentratie, of je moet wel heel relaxt zijn. In
de vroegere jaren waren er blijkbaar
spelers die af en toe een uiltje konden
knappen en het moment suprême, dat
ze hun opwachting moesten maken,
vergaten. Jos, Thea en Francoise liggen
dubbel van het lachen als ze deze herinneringen ophalen. Vreuger …

De Inspecteur, 2014
menten. De inleiding in de opeenvolgende scènes worden door beide zussen
voorgedragen, ze komen op, in vol ornaat, compleet met ‘unne sjlipjas’ en
hoge hakken, en gaan weer af, in afwachting op de volgende scène. Het
ziet er werkelijk prachtig uit, een plaatje
om te zien. Echter, iedereen die ons
thuistheater zaal Vroemen nog kent,
weet dat het aan de zijkant van de
bühne nogal krap is, een trapje ontbreekt en het was nogal behelpen met
geïmproviseerde op- en afstapjes. U
raadt het al … de scènewisseling vindt
plaats en juist als Jeroen Paulussen zijn
tekst wil inzetten, klinkt er gerommel en
geraas, gecamoufleerd door een onderdrukte schreeuw. Het publiek houdt zijn
adem in, op de bühne gaat het spel
door, maar iedereen houdt zijn hart vast
voor de volgende scènewisseling. Het
licht gaat uit, de muziek verstomt en
daar staan beide dames alsof er niets
aan de hand is. Pas naderhand hoorden
we dat Charly een flinke smak gemaakt
heeft, met een paar blauwe plekken als
stille getuigen. The show must go on …
Ook dat is toneel, de momenten dat je

op de bühne staat en opeens je tekst
helemaal kwijt bent, het zweet je aan alle
kanten uitbreekt en de paniek letterlijk in
je lijf voelt. Adem in en adem uit en probeer er maar het beste van te maken.
Iedereen die ooit op het toneel heeft gestaan, zal het herkennen. Op die momenten heb je elkaar als spelersgroep
nodig. Een woord, een gebaar, een
teken van de souffleur en dan komt het
vaak weer goed, zonder dat het publiek
het in de gaten heeft gehad. Ook dat is
de kracht van samenspel, elkaar opvangen als het even moeilijk is zodat je naderhand er samen om kunt lachen.
Wèts te nog …
Er wordt volop verteld, de verhalen vliegen over de tafel. Over de rituelen die
spelers hebben voordat ze de bühne
opgaan. De Betty Boop op het jasje van
onze regisseur Marcel Lemaire, die Alice
Zijlstra altijd even moet aanraken als
teken van geluk. De geschilde appeltjes
voor de stem. De bladzijden tekst die
Nico Verwer altijd overal te pas en te
onpas opplakt. Achter de bühne, een
eigen wereld. De spanning was vaak

gordijnen
raamdecoraties
insectenwering
woonaccessoires
kleinmeubelen

Ja vroeger, toen speelden onze vereniging regelmatig buiten de deur. We
waren een graag geziene gast in de omringende gemeenten. In die tijd had de
vereniging nog zijn eigen aanhangwagen. Voor de inwoners van Genhout vast
en zeker bekend, een knalgele wagen
met de verenigingsnaam in grote zwarte
letters erop geschilderd. De wagen werd
altijd zeer minutieus ingeladen, ieder
balkje en kistje, ijverig gemaakt door
Dré, had zijn eigen plek. Raymond
Swelsen en Roger Voncken weten dit
nog goed. Even snel opruimen na
een voorstelling in, pak hem beet
Sanderbout, was er niet bij. Terwijl de
andere spelers hun gewonnen prijzen
van de tombola aan het bewonderen
waren, werd alles weer netjes op zijn
plek gelegd. Een heel karwei waarbij de
tijd geen rol speelde. Dat de heren in de
ochtend vaak weer vroeg uit de veren
moesten voor studie of werk, was geen
reden om het af te raffelen. Ons
Genoegen was altijd goed georganiseerd en op orde, in die tijd waren dat
belangrijke kernwaardes, die overigens
nu ook nog gelden. Organiseren en regelen dat alles op rolletjes loopt, zijn onlosmakelijk verbonden met het ten tonele brengen van een productie, evenals
een creatieve geest. Creativiteit en het
‘buiten gebaande paden’ denken, is iets
wat als een rode draad door 100 jaar
Ons Genoegen loopt. De aandacht voor
vernieuwing door steeds te investeren in
jeugdtoneel, een belangrijk ingrediënt

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

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Stationsstraat 1 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl
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Spelers en vrijwilligers 80 DAAG, 2022
Foto gemaakt door Maaike Vrencken
waardoor we deze gezegende leeftijd
hebben bereikt. De keuze voor stukken,
die ons als spelers hebben uitgedaagd
om te groeien in onze rol. De prijzenkast
is door de jaren heen gevuld met blijken
van waardering voor onze inspanningen.
Met ‘De sneltrein stopt hier niet’ (1964)
wonnen we destijd het prestigieuse
Eenakterfestival. De knech van twiè
meisters (1982) met de prachtige kostuums gemaakt door Maria Swelsen,
staat in menig collectief geheugen gegrift. Uit ons verleden zijn er te veel bijzondere producties om te benoemen. ‘t
Atelier (2013) en De Inspecteur (i.s.m.
Stichting Genhout Samen, 2014) liggen
waarschijnlijk verser in het geheugen.
Anno 2022 zijn we uitermate trots op
onze leden en achterban. Dankzij het
enthousiasme en inzet van hen, bouwen
we verder aan een mooie toekomst en
hopen we ons publiek nog vaak te verrassen met bijzondere voorstellingen, te
beginnen met onze Anekdotes, herinneringen en verhalen, we kunnen er een
boek mee vullen, en dat willen we ook

gaan doen. 100 jaar Ons Genoegen
heeft veel verhalen opgeleverd, maar
minstens zoveel verhalen zijn nog niet
verteld. En als je gevraagd wordt om iets
over een 100-jarige te vertellen dan betekent dat vaak dat je zelf ook al oud
moet zijn of dat je alleen de laatste periode van deze 100-jarige hebt meegemaakt. Zowel Jos als Thea hebben ruim
de helft van haar bestaan van dichtbij
meegemaakt.
Jos vertelt: “In de jaren hebben we veel
samen meegemaakt. Zonder iemand te
kort te doen hebben leden als Dre
Henssen, Jos Swelsen, Eugene Nelissen en Mia Keulers-Henssen een enorme bijdrage geleverd aan onze vereniging. Vele jaren waren zij het gezicht van
Ons Genoegen. Voor mij was het een
eer om met hen op de bühne te mogen
staan en zeer leerzaam voor mijn ontwikkeling als toneelspeler. Ik ben enorm
blij dat onze vereniging, op dit moment
en deze leeftijd, nog zo levendig is.
Volop jeugdigheid, elan en energie zijn

nu de pijlers voor de toekomst.
Het jubileumfeest komende september
wordt hopelijk het hoogtepunt van
Toneel-vereniging Ons Genoegen en ik
ben enorm blij en trots dat ik daarbij
mag zijn.”
Mooie woorden uit de mond van onze
oud-voorzitter die zelf het stokje heeft
overgenomen van zijn vader. Woorden die
weinig toevoeging nodig hebben. Wij nodigen iedereen dan ook met gepaste trots
en blijdschap uit om te komen kijken naar
onze jubileumvoorstelling 80 DAAG.
We gaan er weer iets waanzinnig moois
van maken. Een evenement dat niet gemist mag worden en dat zal bijdragen
aan een lange, maar hele mooie reeks
herinneringen van Toneelvereniging Ons
Genoegen.
Jullie komen toch ook kijken?
Tickets zijn te koop via
www.80DAAG.nl

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

Hasseltse trainer Jo Smeets
vanaf komend seizoen
hoofdtrainer heren HV BFC

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

In 2001 nam Maurice
Canton het stokje over
van Jo Smeets als
hoofdtrainer van de
heren van BFC.
Meer dan 20 jaar later
neemt Jo het stokje
over van Maurice.
Met ingang van het
seizoen 2022-2023 neemt de Hasseltse trainer de
Beekse selectie onder zijn hoede.
Jo Smeets kwam als eerste Belgische speler uit in de eredivisie in Nederland toen hij zich in 1986 bij Sittardia aansloot. Na
een succesvolle spelerscarrière (bij Hasselt, Neerpelt, Sasja en
Sittardia) werd Jo Smeets in 1998 trainer van de herenmacht
van de net opgerichte fusieclub HV BFC. De laatste jaren is
Smeets trainer en coach geweest van de heren van Bevo.
“Het is voor een vereniging als BFC ontzettend belangrijk om
de ervaring en expertise van Jo Smeets in huis te hebben”,
aldus Anouk Klinkers, voorzitter van HV BFC. “Met Maurice
Canton als kopman van de belangrijke pijler voor de instroom
van jeugd, het opleiden van trainers en talentontwikkeling (in
de vernieuwde samenwerking met HV Sittardia en Limburg
Lions) en Jo Smeets als trainer van de herenselectie van
BFC, zorgen we voor een hele stevige basis voor het herenhandbal in Zuid-limburg.”
Voor Smeets is de terugkeer naar BFC een terugkeer naar
waar het ooit allemaal begon. “Het is mooi om met een ervaren basis en ambitieuze talenten te gaan werken aan mooi
aantrekkelijk handbal in Zuid-Limburg. Ik kijk er naar uit om
met de ploeg te gaan werken, maar goed, ik geloof dat ze na
28 mei eerst even rust nodig hebben om bij te komen van een
druk seizoen.”

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

De heren van BFC staan op dit moment 3e in de eredivisie.
Het team staat met nog 3 wedstrijden te spelen op 3 punten
achter van Handbal Houten (BFC 42 punten uit 27 wedstrijden, Houten 45 punten uit 28 wedstrijden).

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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Aftellen tot de Sprookjestocht...
Nog maar een maandje en Beek zal weer in sprookjesachtige
sferen verkeren. De puntjes worden achter de schermen meer
en meer op de ‘i’ gezet. Het vrijwilligersaantal heeft de barrière
van 150 vrijwilligers doorbroken en de kaartverkoop verloopt
zeer voorspoedig. Diverse tijdsblokken zijn ondertussen al
uitverkocht en de Sprookjestocht wordt steeds zichtbaarder in
Beek en omgeving, zowel via banners en posters als ook
online. Ook de decors krijgen steeds meer kleur en komen
steeds dichter bij het eindresultaat.
Paasactie & Paasveemarkt
Tijdens de start van de voorverkoop
(paaszaterdag 16 april) werd er ook een
paasactie georganiseerd. Op meerdere
plekken in Beek werden betoverde eieren verstopt waarmee toegangskaartjes gewonnen konden worden. Wat
waren de reacties overweldigend. Niet
lang na het publiceren van de actie en
bijbehorende hints stroomden de reacties en foto’s van gevonden eieren al
binnen. Wat een enthousiasme!
Op zondag 16 mei was de Sprookjestocht ook aanwezig tijdens de Paasveemarkt.
Zo kon men op de foto met Olav (Frozen) en de geest uit de toverlamp van Aladdin. Mensen die nog niet bekend waren met
de Sprookjestocht zullen dat nu zeker zijn!
Repetities en nieuwe sprookjes

Hans & Grietje, Roodkapje, Doornroosje, Sneeuwwitje,
Nieuwe kleren van de keizer, Assepoester, Peter Pan en
Frozen hebben onze sprookjeswereld al eerder bezocht
en keren dit jaar wederom terug.
Nieuw tijdens onze Sprookjestocht dit jaar zijn Belle & het
Beest die in een prachtige entourage hun verhaal aan
jullie uitbeelden.
Mochten jullie trouwens ergens
een toverlamp vinden…
dat kan kloppen, want ook
Aladdin en de geest uit de lamp
komen Beek voor de eerste
keer een bezoekje brengen.
Nog een maand…
Nog ongeveer een maand tot
aan de Sprookjestocht 2022.
Ook deze laatste weken wordt
er hard doorgewerkt om zondag 17 juli een prachtige dag te
maken voor alle bezoekers en vrijwilligers.
We hebben er alle vertrouwen in dat ook deze editie weer een
onvergetelijke belevenis zal worden.
Heb je nog geen kaartje, maar wil je er wel bij zijn? Koop dan
snel je kaartje via onze website www.sprookjestochtbeek.nl
of op een van onze voorverkoopadressen: Sjeunkes kinderschoenen of Randy’s bloemen (Makado). OP=OP
Tot zondag 17 juli!
Stichting Sprookjestocht Beek.

De repetities voor de Sprookjestocht
zijn ondertussen ook van start gegaan.
Iedere maandag wordt, onder de professionele leiding van onze regisseur
Thijs van Es, hard gerepeteerd door
onze acteurs met als doel de uitvoering op zondag 17 juli zo perfect mogelijk te hebben.
Ook deze editie wil de Sprookjestocht
weer vernieuwen en daarom zijn er,
naast de al bekende sprookjes, ‘nieuwe’ sprookjes toegevoegd die onze
acteurs aan jullie zullen gaan presenteren.

‘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.
11
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BOB : Bijzondere Ontmoetingen Beek
Kirsten Vrijman van VRIJ-MAN,
yoga & adem – body & mind
We leven in een zeer hectische tijd. Ga
maar eens na, hebben we net twee jaar
corona achter de rug, komt er nog een
oorlog, in de eigen Europese regio, bij.
Ik kan me zo voorstellen dat het menigeen duizelt en dat je even niet weet waar
en hoe je het zoeken moet. Wat moet je
eigenlijk zoeken? En als je weet wat,
waar vind je het dan? Met andere woorden, in deze tijd kun je makkelijk in onbalans raken, of depressief, of beiden.
Maar, er gloort hoop aan de horizon. Je
hoeft het namelijk niet alléén te doen.
Er zijn tal van mensen die je graag willen
bijstaan, je willen helpen jezelf terug te
vinden.
Kirsten Vrijman is er een van. Kirsten is
van oorsprong verpleegkundige van beroep. Ze heeft jaren bij de GGD gewerkt
op verschillende afdelingen.
Sinds 2011 is ze zich gaan ontwikkelen
om van haar passie yoga haar werk te

maken. Haar droom, een eigen praktijk,
is sinds februari van dit jaar werkelijkheid geworden.
De afgelopen twee jaar van corona is er
debet aan dat Kirsten weer even in haar
oude beroep is teruggekeerd en mee
heeft geholpen met de COVID-19 vaccinatie campagne.
De mens is een intuïtief wezen. Hij of zij
is een denker en daar komt vaak de
problematiek uit voort. Dat herken ik.
Ik heb onlangs een artikel gelezen waarin werd gesteld dat een gevoel, een
emotie (zeg boosheid), maar negentig
seconden duurt. De rest van de dag is
men bezig die boosheid te vertalen en
een plekje te geven, zodat het piekeren
heel lang kan aanhouden.
Een mens gaat af op zijn gevoel.
Dat betekent dat je iets moet doen, waar
je hart sneller van gaat kloppen. In die
zin kan VRIJ-MAN ook staan
voor VRIJ-WOMAN, vrouw,
dus. Je mag jezelf zijn en dus
ook jezelf uiten, je bent een
mens en geen label. Iets wat
we natuurlijk graag doen, iemand “labelen”. Dat begint al
in je vroegste jeugd en ook op
school zijn we daar heel goed
in. Als we een kind in een
“hokje” kunnen duwen, weten
we ook welke richting we op
moeten met dat kind.
Kirsten zegt hierover: “Je bent
veel meer dan het label dat je
opgeplakt krijgt. Je bent op
de eerste plaats een mens
met al jouw ervaringen, licht
én duisternis, die het verdient
gezien te worden.”
Yoga
Yoga komt van het Sanskriet
‘Yuj, het juk en wil zoveel zeggen als: het ver-één-igen van
alle dingen binnen in jezelf.
Oefenen je juk te dragen om
vooruit te komen.
Yoga is zoveel meer dan
alleen oefeningen voor het
lichaam, het leert je de duisternis met het licht te verbinden. Door het beoefenen van
yoga vergroot je het contact

12

en bewustzijn met je lichaam en zo je
eigen wijsheid. Yoga is rust vinden binnenin jezelf. In de oude yogageschriften
noemen ze dat ‘het stilleggen van de
wervelingen van de geest’. Oefenen in
het zijn met wat er is. Op een respectvolle en zachte manier met liefde en mededogen (compassie) op je
mat stappen. En dat wat je
hebt ervaren en geleerd,
ook toe te passen in je dagelijkse leven. In onze westerse maatschappij ligt de
nadruk op prestatie (zie
wederom de school als
voorbeeld). De nadruk bij
yoga ligt op het tot rust
komen en de druk van de
dag achter je te laten. Je
brengt hierbij de aandacht
van buiten naar binnen.
Adem
Ademen doen we allemaal.
Het gebeurt automatisch
en we staan er nauwelijks
bij stil. Toch blijkt dat veel
mensen een verkeerde manier van ademen gebruiken, soms ingegeven door
de emotie van het moment.
Denk hierbij maar eens aan
de aansturing van de
ademhaling via ons reptielenbrein. Hier staan de volgende termen centraal:
vechten, vluchten of bevriezen. We hebben nooit
geleerd hoe we anders,
beter of ruimer zouden
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kunnen ademen. Want het mooie is dat
de adem autonoom gaat, vanzelf. Maar
dat we het ook bewust kunnen veranderen en beïnvloeden om een bepaald effect te bereiken. In onze huidige tijd gaat
het dan vaak om rust en ontspanning.
Zoek een manier die goed voor je voelt
en die bij je past.
Ademen in de buik is de basis (in tegenstellig tot de borstademhaling). Dit kun
je oefenen door bijvoorbeeld met je buik
op een kussen te gaan liggen en te ademen. Je drukt als het ware je buik weg
van de grond. Je middenrif wordt soepeler en ontspant zich. Je neus is bedoeld om te ademen en niet je mond.
Alleen in uiterste nood gebruik je de
mond om mee te ademen. Hoeveel
mensen ademen niet onbewust de hele
dag door de mond met alle gevolgen
van dien. Ademen is een onderdeel van
yoga en de manieren van ademen zijn
talrijk.
Elk met hun eigen doel: ontspannen,
focussen, zuiveren en zo veel meer.
Massage
Vanuit de overtuiging dat een respectvolle aanraking je kan doen ontspannen
en van levensbelang is, geeft Kirsten
ook ontspanningsmassage.
“Ik heb mijn ernstig prematuur geboren

09:49
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dochter veel gemasseerd, waardoor ze
een goede en fijne ontwikkeling kon
doormaken.
Aanraken kan heel heilzaam en rustgevend werken en kan een onderdeel zijn
van een behandeling. Dat we het soms
raar vinden binnen onze maatschappij
heeft meer met onze cultuur te maken.
Je lichaam voelt zich gezien, je hele lijf
mag er zijn. En dat is juist zo belangrijk
en nodig in deze tijd.”
Mind
Meditatie is onderdeel van yoga.
Veel mensen kennen het als
mindfulness. Het is het oefenen
van de geest om ruimte te creëren tussen je gedachtes.
Letterlijk je geest even los
maken. Mind zit in de bedrijfsnaam verweven, omdat het zo
vaak de mind is die ons doet lijden.
De droom van Kirsten concretiseert zich in haar praktijk aan de
Grootgenhouterstraat 9, waar ze

beschikt over een grote lesruimte, waar
ook workshops, massages worden gegeven en een ruimte voor een gezellige
kop koffie of thee met een goed gesprek
en coaching. Daarnaast kunnen lessen
e.d. ook bij cliënten thuis worden gegeven. Ook kunnen anderen de ruimten
huren voor het geven van aan de praktijk
gerelateerde activiteiten.
Wie na het lezen van dit artikel meer wil
weten kan terecht op de website van
Kirsten: https://www.vrijmanyoga.nl/
Speciaal voor de lezers en lezeressen
van de Nuutsbaeker heeft Kirsten een
mooie aanbieding waarvan men deze
maand gebruik kan maken bij het tonen
van deze Nuutsbaeker: 10% korting op
de abonnementsprijs.
Bij het afscheid krijg ik van Kirsten een
klein zeepje mee met als metafoor: “Een
schitterende dag begint met een prachtige mindset, vind schoonheid in elke
dag.”

Roland Willems
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Iedereen hartelijk bedankt Bridge Cursus voor
Beginners

Op 16 april jongstleden hebben wij ons 60-jarig huwelijksjubileum gevierd. Dankzij een vermelding in de Nuutsbaeker
van april is deze dag extra mooi geworden.
We hebben vele kaarten, bloemen en andere vormen van
felicitaties mogen ontvangen. Het is voor ons niet mogelijk
iedereen persoonlijk te bedanken, vandaar deze dank
wederom in de Nuutsbaeker.
Alle felicitaties zitten in een grote map die we nog vaker door
zullen nemen en delen met de gehele familie.
Hartelijk dank voor al jullie reacties.
Ad en Rina van Tilburg

De Bridge Club Beek en BC ’t Roadhoes organiseren
samen een bridgecursus voor beginners.
De beide Beekse verenigingen hebben een subsidie
ontvangen van de gemeente Beek om de cursus te kunnen
organiseren.
Deze cursus bestaat uit 12 lessen, die op de maandagavond
plaatsvinden van 19.00 – 21.00 uur.
We starten op 12 september 2022 bij Bridgeclub ’t Roadhoes
in de BMV in Spaubeek voor de eerste 6 lessen.
Na de herfstvakantie wordt de cursus vervolgd bij Bridgeclub
Beek, gevestigd in het verenigingsgebouw De Stegen 35 in
Beek.
De cursusleider is Jan Bijen.
De kosten bedragen € 50 per deelnemer.
Om aan de cursus deel te nemen hoef je geen lid te zijn van
één van beide clubs!
Er is ook geen verplichting om na afloop lid te worden.
Opgeven kan per Email info@bridgeclubbeek.nl
of secr.bcroadhoes@gmail.com
Bridge is een populaire ‘denksport’. In Nederland zijn er een
half miljoen mensen die bridgen. Bridge is een spel dat de
hersenen fit houdt, maar het is ook uitstekend voor sociale
contacten.
Bij beide bridgeclubs staat plezier in het bridgespel voorop!
De bridgeclubs hebben samen 130 leden.
Er wordt het hele jaar door gebridged op de woensdagavond
in Spaubeek en op de donderdagavond in Beek, dus ook in
de zomermaanden.
Informatie over de beide clubs is te vinden op
www.bridgeclubbeek.nl en https://11030.bridge.nl/
Nieuw leden zijn van harte welkom. Aanmelden via
info@bridgeclubbeek.nl of secr.bcroadhoes@gmail.com
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“Beek… wat ben je mooi”

In Dei Nomine Feliciter
Soms heb ik het oneindige geluk dat ik
mag binnentreden in een wereld die
overloopt van schoonheid, het hart op de
juiste plaats en onbaatzuchtigheid. Ja, ik
mag me dan zeer gelukkig prijzen dat er
voordeuren zijn die zich voor mij openen.
Als redacteur word ik soms uitgenodigd
een artikel te schrijven en ná de
coronatijd is dat steeds meer en meer.
Zo werd ik door de eindredactie
gevraagd of ik het leuk zou vinden een
bezoek te brengen aan Jo Neutelings in
Genhout. Jo, zich glazenier noemende,
werd zo’n jaar geleden uitgenodigd een
raam te ontwerpen ter gelegenheid van
het afscheid van pastoor van Oss.
En daar begint een verhaal dat verder
strekt dan het simpel ontwerpen en
maken van een venster, dat eigenlijk een
zeer kunstig en vindingrijk paneel is.

Jo Neutelings heeft een technische
opleiding gevolgd en jaren gewerkt in
een bedrijf dat hijswerktuigen maakte.
Na een faillissement van zijn toenmalige
werkgever maakte hij in 2010 de
overstap naar Rema te Maastricht, een
technische groothandel in hijsmiddelen.
Hier werkt hij momenteel nog steeds.

Hij heeft in zijn jonge jaren, naast zijn
reguliere baan, een opleiding smeedwerk
gevolgd en kon zijn dadendrang onder andere kwijt in de grote werkplaats van zijn
schoonvader. Toen deze overleed verdween
ook de werkplaats en kon hij hierin weinig
meer betekenen. Van 2009 tot en met 2014
heeft Jo een avondopleiding glazenier gevolgd bij Syntra in Tongeren. Deze heeft hij
met goed gevolg afgesloten. Daarna heeft
hij nog 2 extra jaren ‘brandschilderen’
gedaan, met als gevolg dat hij afgelopen
jaar de ultieme uitdaging kreeg.
Hij noemt zich glazenier, maar dat doet zijn
werk geen eer aan. Zittend aan de keukentafel met een kop koffie ontspint zich een
geanimeerd gesprek over zijn manier van
kunst, enerzijds glas-in-lood en anderzijds
brandschilderen. Mijn enthousiasme bereikt
helemaal een hoogtepunt als hij een ontwerp van ruim anderhalve meter (rondo)
laat zien van het paneel, want een raam
mag je het eigenlijk niet noemen omdat
het nooit als een venster is bedoeld, dat
momenteel zijn voltooiing nadert.
Toen het kerkbestuur hem uitnodigde zijn
medewerking te verlenen is Jo eerst eens
naar de pastoor gegaan om te vragen wat
hij wenste en hoe het paneel eruit moest
gaan zien. Pastoor van Oss, een zeer
geliefd persoon binnen de gemeenschap,
wilde graag een kleurrijk en vriendelijk
raam. En ik kan al wegnemen dat dat
volledig is gelukt. Maar goed, wat ga je er
dan opzetten?
Jo ging op onderzoek uit naar
wie de pastoor is, wat zijn
missie is en hoe hij die gestalte heeft gegeven binnen zijn
lange religieuze loopbaan en
vooral zijn betekenis voor de
gemeenschappen van Genhout
en Schimmert in het bijzonder.
Maar ook naar het biografische
perspectief van de pastoor,
met andere woorden: wie en
wat zijn de inspiratiebronnen
geweest. Dat alles bijeen geeft
het raam een extra dimensie,
waarvan ik hier nog niet te
veel wil prijsgeven. Bij het
aanbieden en de onthulling
van het raam op 3 juli zal de lezer het een
en ander duidelijk worden. Ook heeft de
kunstenaar tal van kleine ‘verwijzingen en
verrassingen aangebracht’ die ik hier nog
geheim wil houden, met de belofte dat ik
daar op terug kom. Die afspraak is met
Jo gemaakt, we gaan een soort van
‘handleiding’ maken waarin we nauwgezet

“Beek… wat ben je mooi”

de geschiedenis van het raam onthullen
alsmede het procedé van hoe het is
vervaardigd. Maar hier summier toch al wat
informatie.
Pastoor van Oss is Monfortiaan en dus
heeft de stichter van deze kloosterorde,
Louis-Marie Grignion de Montfort (1673 –
1716) een zeer centrale en prominente plek
gekregen (Montfortanen zetten Maria op
een belangrijke plek neer in de geloofsbeleving en leggen meer de nadruk op blijmoedigheid, dan op geboden). Deze figuur
wordt aan beide zijden geflankeerd door
twee van de vijftien aartsengelen, te weten
Chamuël (de vredebrenger, ook te zien als
brenger van innerlijke vrede, mildheid en
tolerantie) en Jophiel (de energiebrenger,
helper om je innerlijke schoonheid te
ontdekken, beschermheilige van de kunstenaars). Maar beiden staan ook symbool
voor de vrije gedachten, iets wat zeer
treffend is voor pastoor van Oss. Uiteraard
ontbreekt ook de kerststal niet. Pastoor
van Oss is immers een groot kerststallenverzamelaar die zijn verzameling graag in
de kunstkerk van Genhout tentoonstelt.
Verder zien we de wapens van Schimmert
en Genhout met afbeeldingen die verwijzen
naar het mooie van beide dorpen, zoals het
Mariabeeld dat eens het voormalige klooster op de Bies sierde en nu te vinden is bij
het Monfortanenklooster. Maria neemt dus
op twee manieren een prominente plaats
in, omdat dat het historisch gedachtengoed
van de Montfortanen is, zij staat het
dichtste bij God. Maria is er altijd en voor
iedereen en zo is ook pastoor van Oss,
altijd klaar staan voor zijn medemens.
Pastoor van Oss komt oorspronkelijk uit
het land van Maas en Waal, dus hier
kunnen ook verwijzingen naar gevonden
worden. Een klein voorbeeld, maar zo zijn
er tal van andere verwijzingen en, zoals
gezegd, hoop ik u ook een beetje
enthousiast gemaakt te hebben.
Zondag 3 juli begint een feestelijke processie naar Printhagen bij familie Vrencken.
Daar wordt aansluitend, tijdens een hoogmis ook de nieuwe pastoor Dölle ingehuldigd. Vervolgens gaat men terug naar de
kerk waar een tuinfeest begint. Hier zal
rond de klok van 13.30 het raam worden
onthuld. En ik ben zeer benieuwd wie álle
geheimen en verrassingen kan ontdekken,
vóór dat de ‘handleiding’ ingekeken wordt.
Want deze vorm van kunst wil jou op de
eerste plaats laten ontdekken en overweldigen. Hoe mooi wil je het hebben?!

Roland Willems
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Koninklijke Harmonie St. Caecilia viert 1
Een jubileum om trots op te zijn!
Ondanks haar hoge leeftijd
blijft de vereniging jong.

Uit archieven blijkt dat al in 1838 de wens is uitgesproken tot
oprichting van een “Sociëteit van harmonie”.
Op zondag 4 juli 1852 werd het eerste reglement van de
Harmonie bekrachtigd en is de formele oprichting een feit.
De Harmonie is vanaf de oprichting een belangrijk onderdeel
van het Beekse verenigingsleven geworden. Aan vele maatschappelijke en sociale activiteiten verleent zij haar medewerking. Denk aan haar optredens tijdens carnaval, de communie, processie en sinterklaas. Ook haar jaarlijkse concerten,
meestal in samenwerking met lokale verenigingen zijn geliefd
en worden goed bezocht.

Zij initieert jaarlijks op de basisscholen in de gemeenschap het programma “blaasmuziek op school”, waarbij
de leerlingen in aanraking
komen met de blaasmuziek
en haar instrumenten.
Het is belangrijk dat jeugdleden op jonge leeftijd betrokken raken bij de “oude” maar
nog lang niet versleten vereniging.
Ook werving binnen de doelgroep volwassenen heeft de aandacht. Wellicht kan de basis gelegd worden voor een “nieuw
talent orkest” uit de doelgroep volwassenen, waarbij beleving
en het plezier van samen muziek maken voorop staan. Het
accent ligt op gezelligheid, ontspanning en ontmoeting. Een
laagdrempelige
uitdaging voor mensen die nog nooit een instrument in hun
handen hebben gehad met als motto: “fouten maken mag”.
Oriënterende gesprekken met andere verenigingen hierover
zijn al opgestart.
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170e verjaardag.
U hoeft niet te wachten tot het moment van de wervingsactie,
maar kom gerust op een donderdagavond naar een repetitie in
de muziekschool aan de Dr. Stassenstraat 88 in Beek.
U ziet daar: een levendige en actieve “OUDE DAME”, die nog
altijd in is voor een feestje!
Op zaterdagavond 2 en zondagmiddag 3 juli kunt u in
het Asta theater genieten van een klinkend jubileumconcert met als thema: A Last Night of the Proms
De Last Night of the Proms is de traditionele afsluiting van
het Proms’ Season, een uitgebreide serie concerten in de
Royal Albert Hall in Londen, waarbij het publiek zich bijzonder
feestelijk aankleedt en met het orkest meezingt, meeklapt en
meefeest.
Ons concert kent, net als het concert in Engeland, een aantal
vaste onderdelen zoals de beroemde nummers Land of Hope
and Glory, You’ll never walk alone en We will meet again. En
dat alles in een Engels aangeklede zaal om de feeststemming
nog meer te verhogen.
De naam Proms is afgeleid van de openluchtconcerten die
werden gegeven in Londense Parken, waarbij de mensen gewoon rondwandelden (promenade) tijdens het concert.
Toen de concerten later binnen werden uitgevoerd sloeg de
naam "Proms" op de staanplaatsen in de muziekhal.
Dit muzikaal evenement is nog niet eerder vertoond in Beek.
In een Engelse entourage kunt u genieten van muziek van de
Harmonie die ondersteund wordt door het Beekse dameskoor
Cosi Cantare en enkele leden van de Coriovallum Pipeband
met hun bekende doedelzakinstrument. Zowel het koor als de
Pipeband hebben hun sporen ruimschoots verdiend in de muziekwereld en de Harmonie is dan ook blij dat beide verenigingen hebben toegezegd een bijdrage te leveren aan het feest.
Maar dit is nog niet alles: ook u kunt uit volle borst meezingen
om de sfeer van A Last Night of the Proms volledig te beleven.
De teksten verschijnen op een groot scherm op het podium.
U zult muziek horen van o.a. Ed Sheeran, Queen en natuurlijk
diverse huisnummers van The Proms.
Kaarten à € 7,50 voor dit unieke evenement kunt u kopen bij:
- de Readshop, Markt 63, Beek
- Schoenherstellerij Hoedemakers, Markt 22, Beek
- Electro Lemmens, Burg. Janssenstraat 14a, Beek
- Aan de kassa van het Asta theater op beide dagen van het
concert. Kaarten zijn daar te koop tegen contante betaling
of via gebruik van QR code (er is geen pinmogelijkheid
voorhanden).
Ook via ticketsale@harmonie-beek.nl kunt u uw entreekaarten
bestellen. Geef aub aan of u het concert op zaterdagavond,
aanvang 20.00 uur wilt bijwonen of op zondagmiddag, aanvang 15.00 uur. Uw kaarten liggen dan klaar bij de entree.
Op zaterdagavond zijn de zitplaatsen beperkt, op zondag zijn
er zowel zit- als staanplaatsen.
De 170-jarige Harmonie hoopt haar verjaardagsfeest samen
met u te mogen vieren op 2 en 3 juli 2022.
Mis dit evenement niet! Laat de Koninklijke Harmonie ervaren
dat zij graag gezien en gehoord wordt in onze gemeenschap.
17

TICKET PRICE € 7,50
TICKET SALE: SCHOENHERSTELLERIJ HUB HOEDEMAKERS,
READSHOP, ELECTRO LEMMENS, TicketSale@Harmonie-Beek.nl
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Emigreren naar Frankrijk!
gen dat we echt hiermee verder gingen en werden de reacties
wat bezorgder. Tientallen vragen over hoe en wat gemengd
met respect voor ons lef en enthousiasme.

Ik, Jody, 34 jaar, opgegroeid in Genhout en nu woonachtig in
Spaubeek, liep afgelopen jaar vast in mijn werk. Ik kwam thuis
te zitten en zat er even helemaal doorheen. Ik werk op de administratie van een zorginstelling. Mede door Covid was er
maar weinig contact met anderen en alleen maar achter mijn
keukentafel starend naar een computerscherm maakte dat ik
erg ongelukkig werd.
We gingen in augustus weer met de caravan naar Frankrijk.
Kamperen is ´je van het´ met mijn man Mike en de kinderen.
We genieten van het buitenleven en het kamperen. Iedere keer
als we op vakantie zijn op een camping fantaseren we hoe wíj
dit zouden aanpakken en hebben we tal van ideeën hoe wij dit
´beter´ zouden doen.

We vonden een potentiële camping en in sneltreinvaart gingen
we naar Frankrijk voor een bezichtiging. Onze oudste zoon
van 8 jaar ging met ons mee. Hij wilde meer beeld erbij krijgen
en we vonden het belangrijk hem mee te nemen in het hele
proces. Hij had verwerkingstijd nodig. Onze jongste kids van
toen 4 en 5 snapten niet zo goed waar het over ging en dat
was ook even prima voor dat moment.
De bezichtiging bevestigde voor ons waar we ons van tevoren
op papier op hadden voorbereid. We hadden meer foto´s opgevraagd, een aantal keren gebeld met de huidige eigenaren
(Nederlanders) met tal van vragen en hadden al veel uitgeplozen over emigreren, camping overnemen en alles wat daarbij
hoort. We waren op slag verliefd en zagen ons dit helemaal
doen. Er moest nog wel e.e.a. gebeuren, maar dat hield ons
niet tegen. Het kon alleen maar mooier worden.
Het regelen begon! Ons huis moest verkocht, de auto’s werden te koop gezet, school werd ingelicht en meer mensen kregen ons verhaal te horen. We hadden veelvuldig contact met
de huidige eigenaren van de camping en een 2de bezichtiging

Ik opperde bij Mike om eens te gaan kijken
welke campings er te koop stonden en wat
zoiets kost. Zo bevlogen als we samen zijn
was het idee geboren en een paar weken
later hadden we alle sites afgezocht waar
maar campings te koop stonden. In
Frankrijk natuurlijk. We hebben al jaren het
idee om een eigen bedrijfje te starten. Eigen
baas te zijn en dus ook eigen beslissingen
te kunnen maken i.p.v. langs alle schijven te
gaan waar we beiden op ons werk tegenaan
lopen. We zijn harde werkers en houden van
aanpakken. Ook met dit. We lieten er geen
gras over groeien.
We lieten onze beste vrienden en ouders
weten dat we eens gingen kijken naar de mogelijkheden om
een camping over te gaan nemen. Ze waren enthousiast en
vonden het een gedurfd idee. Niet wetende dat we dit ook
ECHT gingen doen. Nadat we 2 weken later al een aankoopmakelaar voor ons huis lieten komen, begon het door te drin-

zou nog meer duidelijkheid geven dat dit echt ging gebeuren.
We hadden een Franse boekhouder en een Frans/Nederlands
contactpersoon die samen met ons van alles uitzochten en
navroegen bij bijvoorbeeld gemeente, over vergunningen e.d.
Een paar dagen voor Kerst kregen we per mail medegedeeld
dat er een ander bod was en dat het hele verhaal niet door
ging. Totaal verbijsterd hebben we hen opgebeld en gevraagd
voor uitleg. Het had geen zin! Ze waren ineens onverzettelijk in
hun besluit! Wat een klap. En nu dan? Ons huis was al verkocht (onder voorbehoud), banen waren opgezegd en we
zaten met ons hoofd al half in Frankrijk.
Na een week (Kerst vieren en tijd om tot bezinning te komen)
zijn we opnieuw gaan zoeken. Al snel vonden we iets wat helemaal bij ons paste. Het was pas net een paar dagen geplaatst en ook van Nederlanders. We belden ze op, vroegen
meer info en ook nu spraken we een week later af om te
komen bezichtigen. Dit keer namen we alle 3 de kinderen mee.
Wauw, het was geweldig!
2,5 hectare aan grond. Een walnoten boomgaard waar een
aantal ruime staanplaatsen zijn voor kampeerders, 2 kneuterige pipowagens, 4 ruim opgezette safaritenten waar iedereen
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Jody, Mike, Danjill,
Djandii en Ayanii.

STICHTING
BUURTBUS 92
Stichting Buurtbus 92 zegt u waarschijnlijk
niet veel.
Graag stellen we ons dan ook even aan u voor.
De Stichting Buurtbus 92 heeft tot doel de personele
bezetting van de lijndienst 92 van Arriva te verzorgen.
Wij doen dit met de inzet van vrijwilligers die onze
9 persoons Buurtbus besturen en onze reizigers met
raad en daad bijstaan.

alle plaats heeft wat hij/zij maar wil. Ook daar zijn een aantal
plaatsen voor kampeerders. Er zijn ook 2 gîtes die natuurlijk
niet mogen ontbreken in het geheel.
And last but not least: een groot woonhuis in het midden van
het perceel. Een absolute vereiste van ons. Een idyllische veranda die uitnodigt om gezellig samen te komen en verhalen
uit te wisselen.
Het was alles wat we zochten! We lieten meteen weten akkoord te gaan met de vraagprijs en gingen zo snel mogelijk
een stuk financiering regelen bij de bank. Dit is een moeizaam traject geweest wat veel tijd vergde, maar we kregen
akkoord.
12 Jaar geleden kwamen Annemieke, Maurits en hun dochter Floortje, toen 5 jaar, aan op wat nu is uitgebouwd tot
Domaine La Terrasse. Ze hebben een lastige start gehad
destijds en zijn erop gebrand dit bij ons anders te willen
doen. We hebben veelvuldig mail, app en belcontact en zijn
inmiddels ook terug geweest bij hen in Frankrijk. Mijn ouders
waren mee om een beeld te krijgen van waar wij dag en
nacht over spraken, maar ook om met ons te kunnen sparren. Soms moet je toch echt dingen zelf gezien hebben om
er goed over te kunnen oordelen. Ook zij waren laaiend enthousiast en begrepen helemaal waarom we dit gingen doen.
Inmiddels is het bij iedereen om ons heen bekend. We gaan
per 1 juni emigreren naar Frankrijk en daar een camping runnen. 2 zelfs, want we zijn ook gevraagd door de burgemeester om de gemeentecamping te beheren die iets verderop
ligt. www.campingtrezelles.com. Dit is een prachtige natuurcamping met 30 ruime kampeerplekken gelegen aan de
Besbre.
Op 29 juni zullen onze eerste gasten arriveren op Domaine
La Terrasse en deze worden natuurlijk met open armen ontvangen. Daarna gaan we het hoogseizoen in. De dood of de
gladiolen. Laat maar komen want wij zijn er klaar voor!
We blijven dit jaar open tot 31 oktober. We zullen gaan ervaren hoe het ons vergaat en hoe de volgende jaren eruit gaan
zien. Mocht je bij ons willen komen kamperen of een accommodatie willen huren, stuur een berichtje via de site en dan
laat ik zo snel mogelijk weten wat de opties zijn.
www.domaine-laterrasse.nl

We rijden een dienstregeling met een vaste route in een één
uur lijndienst vanaf Station Beek via Makado, Beek Centrum,
Geverik, Kelmond, Klein- Genhout, Groot- Genhout naar
Spaubeek. v.v.
We stoppen bij de reguliere haltes op de route.
Ook is het mogelijk, mits de verkeersveiligheid het toelaat,
de reizigers langs de route in of uit te laten stappen.
De dienstregeling sluit aan op de NS treinen op station
Beek-Elsloo en de buslijnen van Arriva in Beek centrum en
het busstation Beek bij NS station Beek-Elsloo.
De stichting zorgt voor de vrijwilligers die gemiddeld een
dagdeel van 4 uur per week rijden, (ochtendrit 3 uur).
We rijden van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur
tot 18.00 uur.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren
van onze chauffeurs bij het plannen van de diensten.
Veel van onze reizigers worden door onze inzet uit hun
isolement gehaald en in de gelegenheid gesteld te gaan
winkelen en/of op familiebezoek te gaan. Ook studenten
maken graag gebruik van de Buurtbus.
Als blijk van waardering voor het werk van onze chauffeurs
maken we als het financieel haalbaar is jaarlijks een uitstapje
en houden we rond de Kerstmis een gezamenlijk etentje.
Ook proberen we om een of twee keer per jaar een gezellige
chauffeursbijeenkomst te houden. Uiteraard zijn bij al onze
activiteiten ook de partners van onze chauffeurs altijd van
harte welkom.
Mocht uw interesse zijn gewekt voor een functie als
vrijwilliger bij onze stichting (momenteel 21 vrijwilligers) en
bent u in het bezit van een geldig rijbewijs B, dan nodigen
wij u vriendelijk uit om contact op te nemen met de
secretaris van de stichting:
Peter Bovens via e-mail peter.g.bovens@ziggo.nl
of telefonisch, onder nummer 06-17589172
Namens de Stichting Buurtbus 92 heten we u alvast
van harte welkom!
Met groet,
Stichting Buurtbus 92.
19
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Kunstkerk organiseert klankrijk dierentheater
Een kerk vol dieren!
Op 15 en 16 oktober. Dat klinkt
als een wilde beestenboel, maar
de voorstelling ‘Dierencarnaval’
belooft een groot feest te worden
voor kinderen én volwassenen.
Het ‘Festival der dieren’ staat al jaren op
het verlanglijstje van de commissie
Concert en Kunst van Het Hubertus
kunstcentrum in Genhout.

Nieuwe sportstudio in Beek

Powerloads 7
Afgelopen april opende Sportstudio Powerloads 7 haar deuren in Beek.
Deze sportstudio is gelegen bij de in 2021 geopende Dancestudio FABulous, tegenover winkelcentrum Makado.
Eigenaresse van Dancestudio FABulous, Fabiënne Bogman, wilde graag haar reeds
aangeboden lessen zoals functional training en kracht & stretch uitbreiden. Dit heeft
geleid tot de opening van een mooie moderne sportstudio voorzien van de meest
nieuwe fitness apparatuur.
Hier kun je zowel individueel fitnessen, privé lessen en groepslessen volgen.
Zo zijn sporters van elk niveau hier op hun plek!
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag
van 8.00 uur tot 22.00 uur.
Zondag van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Omdat Dancestudio FABulous en Powerloads7 hun
krachten gebundeld hebben, is het mogelijk om te
kiezen uit verschillende combi abonnementen.
Wil je hier graag meer informatie over, mail of bel
naar; info@powerloads7.nl of 06-13014902.
Of ga eens een kijkje nemen in de sportstudio en
schrijf je in voor een gratis proefles.
Het grootste voordeel is dat ú kunt sporten,
terwijl uw kind bijvoorbeeld dansles volgt.

Bring a friend actie
Om te vieren dat Powerloads7 geopend is, is
er tijdelijk een leuke actie……
Schrijf je je vóór 30 juni samen met een vriend
of vriendin in, dan betalen jullie de eerste
maand maar de helft van de prijs. Maak direct
gebruik van deze leuke actie en kom langs!

Sport samen, better together!
Powerloads 7 - DSM straat 7c Beek

De Sjravelsterkes uit Genhout
De werkgroep onder leiding van Harry
Brouwers is enthousiast dat na twee coronajaren, de voorstelling in oktober door kan
gaan: “Het belooft een klankrijk schouwspel
te worden, dat alle zintuigen zal prikkelen.”
Kinderen zullen verkleed en geschminkt als
dieren flaneren, zingen en dansen.
‘Carnaval der dieren’ is van oorsprong een
19e -eeuws muziekstuk van de Franse componist Camille Saint-Saëns. De dieren zitten
diep verscholen in de muziekinstrumenten,
maar laten van zich horen. De kippen, bijvoorbeeld, uitgebeeld op tokkelinstrumenten in een snel allegro, klinken als een heuse
kakafonie. De schildpadden, verbeeld in een
traag andante, hebben iets majestueus. En
de pompeuze olifanten krijgen in een log,
doch vrolijk muziekdeel gestalte door de
zware akkoorden. “Dit is een spektakelstuk
dat tot ieders verbeelding spreekt”.
De concertcommissie heeft een speciaal
arrangement laten schrijven om de voorstelling voor jong en oud toegankelijk te
maken. Schoolkinderen uit Beek en
Schimmert gaan binnenkort onder leiding
van professionele musici starten met de
repetities. Ook de jeugdfanfare van fanfare
St. Anthonius, de Limburgse koorschool
Cantarella, het jeugdkoor DievanOss, de
dansgroep de Sjravelsterkes uit Genhout
en een dansgroep van dansschool Rick
Schmitz doen mee. Achter de coulissen is
de werkgroep druk doende met de rekwisieten, dierenpakken, schmink. Ook organiseert ze een ludieke bonte optocht met
bijzondere echte dieren "ganzenfanfare"
en leuke doe-activiteiten bij een boerderij
en dierenkliniek. Voorpret: “Niet alleen de
uitvoer, ook het hele proces er naar toe is
één groot feest.”
Vrijwilligers die willen helpen met de organisatie zijn van harte uitgenodigd en kunnen bellen met 06 542 542 11
Het programma van
‘carnaval der dieren’ is als volgt:
Zaterdag 15 okt.: 15.00 uur voorstelling
Zondag 16 okt.: 14.00 uur optocht door
het dorp
Zondag 16 okt.: 15.00 uur voorstelling
Kaarten kunnen gereserveerd worden via
de website
www.sinthubertuskunstcentrum.nl
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Lei Kurvers woont ruim 30 jaar in Beek en werkt met veel plezier bij PSW.
PSW is een stichting die alles doet op het gebied van mensen
met een verstandelijke beperking. Van wonen, vrije tijd, dagbesteding en begeleiden naar werk.
Lei houdt zich bezig met het laatste onderdeel, mensen met
een verstandelijke beperking te laten participeren op de arbeidsmarkt. Hij heeft binnen Albert Heijn in de Makado een
Trainings team opgezet waar mensen met een verstandelijke
beperking en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen
participeren op de arbeidsmarkt.
Hij heeft ons gevraagd het verhaal van Kim, zijn collega, te vertellen en wij laten hem dan ook graag aan het woord.

denken daar waar zij kan, om haar gedachten af en toe af te
leiden van de ellende die kanker heet.
In overleg met Kim kwam het idee als we nu geld verzamelen
met deze tocht. Kim zat midden in het proces en kon goed
aangeven waar hulp/onderzoek nodig is bij het proces van
borstkanker.
Ondertussen fietsen er meerdere personen mee aan deze
monstertocht en heeft Kim iets om af en toe om op andere
gedachten te komen dan alleen maar haar gevecht.
En door het doel, onderzoek bij jonge vrouwen naar borstkanker, doen we samen iets voor alle vrouwen, meiden en
dochters. Want 1 op de 7 vrouwen krijgen te maken met borstkanker.”

“Enige tijd geleden kregen wij als collega's van Kim te horen
dat zij borstkanker heeft.
Een schok voor alle collega's. In het begin kreeg Kim veel aandacht, maar door de ellende van haaruitval, overal ontstekingen van de chemokuur en de constant de gedachte ‘overleef
ik deze ziekte’, was het moeilijk om alles nog positief te zien.

Wij, de Nuutsbaeker, zijn het volledig met Lei eens. Kim is 39
en zou officieel moeten wachten tot haar 50ste voor het eerste
borstonderzoek.

We hebben toen als collega's bedacht we maken een kletspotje voor Kim met allemaal positieve berichten voor en van
Kim.
Maar ik dacht ik doe iets anders, ik fiets voor Kim het
IJsselmeer rond, 300 km in een dag. Ik vraag Kim om mee te

Waarom?
Wilt u precies lezen hoe de IJsselmeertocht verloopt en hoe u
een steentje kunt bijdragen?
Bezoek dan de website.
https://www.actievooravlfoundation.nl/team/voor-kimtegen-borstkanker

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

Polychemstraat 22
6191 NL Beek (nabij Makado)
Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl
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Donateursactie
Koninklijke Harmonie
St. Caecilia Beek
Wij zijn ruim 45 jaar actief in
de afbouw en sinds 4 jaar ook
in de interieurbouw en
groeien nog steeds.

Daarom hebben wij een
aantal vacatures.

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van ons team en
samen verder te groeien,
bel of mail dan voor meer informatie.
Wethouder Sangersstraat 51|6191 NA Beek |046-4379448
info@plabos.nl

WWW.PLABOS.NL

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

De Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek houdt in de
week van 3 t/m 9 juli a.s. de jaarlijkse donateursactie.
Bestuur en leden van de Koninklijke Harmonie komen weer
langs de deur met het verzoek om een financiële ondersteuning in de vorm van loten, dit als vervanging van de
donateurskaart.
De Koninklijke Harmonie is een vereniging die onmisbaar is
voor de Beekse gemeenschap omdat ze jaarlijks vele activiteiten muzikaal opluistert.
Denk maar eens aan de Carnavals activiteiten en uitvoeringen
zoals het Nieuwjaarsconcert, het bekende thema concert, de
muzikale begeleiding van de communicanten, de Processie,
Koningsdag en de diverse serenades en optredens.
De Koninklijke Harmonie is dan ook in Beek niet weg te
denken.
En omdat de overheid en de gemeente Beek genoodzaakt
zijn te korten op de subsidies, en de prijzen van instrumenten en uniformen alsmaar stijgen, wil het bestuur van de
Koninklijke Harmonie deze donateursactie bij u van harte
aanbevelen. Dit ook vooral voor de instromende jeugd te
voorzien van instrumenten en kleding.
Zeker in dit jaar dat de vereniging 170 bestaat en speciale
concerten verzorgt, kan een aanvulling uitstekend gebruikt
worden.
Wij stellen elke donatie op prijs en hopen u te begroeten op
een van onze concerten op 2 en 3 juli in het Asta theater.
Een succesvolle actie is een steuntje in de rug voor het
bestuur en leden van de Koninklijke Harmonie en een stuk
waardering van uw kant.
Bij voorbaat dank.
Het bestuur

Beste bewoners,

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

Dankzij heel veel gulle gevers in Beek, Neerbeek,
Genhout, Geverik en Kelmond en de enthousiaste inzet
van een 60-tal collectanten kunnen wij het mooie bedrag van ruim € 4100,- overmaken naar de
Hartstichting Nederland.
Hiermee steunt u de Hartstichting bij het vinden van oplossingen om alle harten gezond te houden, snelle hulp
te bieden als iedere minuut telt, hartproblemen eerder
op te sporen en steeds beter te behandelen. Wij willen u
hiervoor hartelijk dank zeggen en wij hopen dat we in
2023 weer op u mogen rekenen.
Nogmaals hartelijk dank namens,
De vrienden van de Hartstichting afdeling Beek.
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Joehoe! Zang- en speldagen
Voor het derde jaar op rij vinden in
Beek de zang- en spel buitendagen
plaats.
Onder de naam “Joehoe” zijn
kinderen vier dagen lang met
allerlei leuke (en ook nog leerzame)
activiteiten bezig.

Dit jaar is het in de
Geverikerhof,
van 25 t/m 28 juli.
Voor elk kind dat van muziek, toneel,
spelen en nog veel meer houdt.
Informatie en aanmelding is te
vinden op
limburgsekoorschool.nl/joehoe

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

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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Vriendenviering m.m.v.
vocaal ensemble Route66
Zondag 19 juni 2022 in de Sint Hubertuskerk
te Genhout, aanvangstijd 9.30 uur

Vocaal ensemble Route66 is een mannenkoor bestaande uit acht gepassioneerde
zangers (octet) van middelbare leeftijd. Het koor is negen jaar geleden opgericht, in
2013 en heeft als naam gekozen voor Route66. De verbinding met de beroemde
highway Route 66, die van de oostkust naar de westkust van Amerika loopt, is gelegen in het feit dat de zangers van het mannenkoor de uitdaging aangegaan zijn nog
een lange muzikale reis in het vooruitzicht te hebben. Het koor staat onder de leiding
van de bekende dirigent Steven van Kempen.
Vocaal ensemble Route66 streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit op zanggebied. Zo hebben zij tweemaal een workshop gevolgd bij The King’s Singers, een
Engelse a capella zanggroep, in 1968 opgericht door leden van het King’s College
Choir uit Cambridge en alom vermaard vanwege hun repertoire van middeleeuwen
via renaissancemuziek, Bach en Burt Bacharach tot popmuziek. Het repertoire van
Route66 is veelzijdig, van serieuze muziek (modern klassiek) tot vrolijke muziek, van
Barbershop makkelijk in het gehoor liggende manier van close harmony zingen, tot
close harmony, een meerstemmige zangstijl waarbij de verschillende stemmen en
tonen elkaar dicht volgen.

KUNSTkwARTet
In juni geeft het Sint-Hubertuskunstcentrum Genhout een lezingencyclus
over vier belangrijke artiesten van de
Limburgse School; Eyck, Nicolas, Vos
en Jonas.
Deze kunstenaars waren allen vrienden
van elkaar, wonnen grote prijzen, maakten verre reizen, werkten in opdrachten
voor kerken (onder andere in Genhout)
en hebben duidelijke stijlovereenkomsten.
Met hun romantisch expressionistische
werken waren het eigenlijk concurrenten van elkaar, maar ze bundelden zich
in de Limburgse school. En juist die
samenwerking maakte van ieder
individueel een grote kunstenaar.
Vandaar dat ze nu samen en apart in de
picture worden gezet.
De bijeenkomsten worden gehouden op
4 opeenvolgende vrijdagochtenden in
de Hubertuskerk, telkens van 10.30 tot
12.15 uur.
Het programma:
Vrijdag 3 juni “Charles Eyck”,
10 juni “Joep Nicolas”,
17 juni “Charles Vos” en
24 juni “Henri Jonas”.
De kosten bedragen 7,50 per losse
lezing of 25 euro voor de 4 lezingen
samen.
Dit bedrag is inclusief koffie en vlaai.
Aanmelden kan via de website:
www.sinthubertuskunstcentrum.nl
Het aantal deelnemers is beperkt, dus
wees er snel bij!

De maand juni een actie op
Novus plissé hordeuren.
Loop bij ons binnen voor meer informatie.

Markt 25 - 6191 JH Beek - 046 - 7851431
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
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Genhout viert feest!
Genhout gaat op zondag 3 juli
feest vieren. En daar wordt het
hele dorp voor uitgenodigd!
De dag begint met de jaarlijkse
sacramentsprocessie en een heilige mis
in de openlucht.
In deze eucharistieviering wordt de heer
George Dölle gepresenteerd als de
nieuwe pastoor van Genhout.
Daarna start het tuinfeest en vindt om
half twee de onthulling van het
glas-in-lood raam plaats, een geschenk
aangeboden aan pater John van Oss
s.m.m. ter gelegenheid van zijn afscheid
als pastoor van Genhout.

Dagprogramma :
09.00 uur
Processie / eucharistieviering met presentatie van onze nieuwe
pastoor George Dölle
11.30 uur
Opening van het tuinfeest en serenade door fanfare Sint Antonius
Genhout, met daarna koffie met vlaai en lekkere broodjes
12.00-13.00 uur Workshop voor de kinderen
12.00-13.30 uur Muziek door de Griesländer
Tussendoor spek met ei en soep voor de inwendige mens
13.30 uur

Onthulling van het glas-in-lood raam met toelichting door de
maker Jo Neutelings
14.00 uur
Toast op pastoor George Dölle en pater John van Oss s.m.m.,
waarna gezellig samenzijn en voortzetting van het tuinfeest
14.30-15.30 uur Workshop voor de kinderen (er is voor de kinderen ook nog een
springkussen)
Het beloofd een heerlijke dag te worden.

Graag nodigen wij u van harte uit hierbij
aanwezig te zijn.

Vriendelijk uitnodigend, kerkbestuur parochie Sint Hubertus Genhout

Fanfare St. Antonius Genhout
Galaconcert “Mix of Music” op 18 juni 2022
Nog twee weken en dan is het
eindelijk zover:
op zaterdag 18 juni trakteert
Fanfare St. Antonius uit Genhout
u op een spectaculaire muzikale
avond met een zeer gevarieerd
programma.
Zo brengen wij muziekwerken ten gehore samen met de gerenommeerde zangers Pascal Pittie en Daphne Ramakers.
Samen met zangeres Kelly Meijer zullen
we een aantal nummers uit de jaren ‘70 /
‘80 spelen, solisten uit onze vereniging
zullen aan bod komen in uitdagende en

veelzijdige muziekstukken en een aantal
muziekwerken zijn voorzien van filmbeelden. Al met al een echte Mix of
Music, die u zeker niet wil missen!
Kaarten voor deze gezellige, muzikale
avond zijn verkrijgbaar via onderstaande
voorverkoopadressen.
Reeds eerder gekochte entreekaarten
zijn uiteraard ook nog steeds geldig.
Gasterie Genhout Treft in Genhout
The Read Shop, Markt in Beek
Jamin Makado Beek
Sandra Dreessen: 06-20863432

Wij nodigen u uit om op deze avond
samen met ons aanwezig te zijn en te
genieten van de muzikale klanken van
onze fanfare in samenwerking met de
artiesten. Groetjes en hopelijk tot zaterdag 18 juni!
Fanfare St. Antonius uit Genhout

Wanneer:
Waar:
Entree:
Zaal open:
Aanvang:

Zaterdag 18 juni 2022
Asta Theater Beek
€ 12,50
18.45 uur
19.30 uur
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Foto’s: Loe Bergers
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30 JAAR
GELEDEN…..
juni 1992, 18e jaargang nr. 6
... Trots lezen we op de voorpagina in grote letters
“Vriendenkoor in het goud”.
Wie, wat, waar? Onze redacteur legt het haarfijn uit.
Het gaat in elk geval over het vriendenkoor uit Spaubeek.
De wortels van het koor liggen in het voormalig café
De Witte Hoek. Arbeiders van “De Rinkaove” gingen na
het werk wat verkoeling zoeken in het café. Het was altijd
een gezellige boel en er werd ook spontaan gezongen.
Toen kwam iemand op het lumineuze idee om bij familieen dorpsfeesten een bijdrage te leveren aan de feestelijkheden. En daar hoorde natuurlijk muziek bij. De kastelein
versierde in Neerbeek een piano en haalde die met de
handkar naar Spaubeek. Dat zijn de eerste verhalen van
het koor. Het ging niet altijd even crescendo. In 1971 was
het ledental aanzienlijk gedaald en zo besloot men in 1974
het mannenbolwerk te versterken met vrouwen.
… Napoleon minivoetbaltoernooi. In juli zal het zaalvoetbalteam van Napoleon een groots minivoetbaltoernooi
houden op de sportvelden van Proosdijveld. Er zullen 50
teams deelnemen.
Het zaalvoetbalteam werd opgericht op 1 mei 1986.

… Theo van Winkel geeft weer uitgebreid verslag in zijn
vervolgverhaal over “Gevelstenen vertellen hun verhaal”.
Daarvoor is hij in het gemeentearchief gedoken. En daar
kwam hij tot uitzonderlijke gegevens. De gevelsteen
(poort-sluitsteen) van de voormalige LLTB in de Burg.
Janssenstraat vermeldt de initialen P.N.V. en M.I C.
De namen van de echtelieden Pieter Nicolaas Vroemen en
Maria Ida Clerx.
Theo legt verband tussen de voornoemde Clerx en de
naam Clerx gevonden in een gevelbaksteen in de hoeve
aan de Grootgenhouterstraat. Zelden vindt men een naam
in een gebakken metselsteen.
Het eerder genoemde gebouw van de voormalige LLTB
heeft al diverse bewoners gehad. Als eigendom van Beeks
burgemeester Janssen (en landmeter). Diens zoon,
eigenaar van het gebombardeerde “salamander” heeft
daar gewoond. (1942)

Japo
Ook woonden er in de oorlog enige paters conventuelen
uit Urmond. Vóór 1940 was er de graanhandel van
Wouters en rond 1930 had Jac. Gelissen een landbouwbedrijf, veehandel en café.
Slotzin van Theo: “Wat één zo’n gevelsteen aan verhalen
oproept als je hem aan het praten krijgt in die oude
dorpsstraat in de dorpskern van ONS SCHONE BEEK!”
… Er is weer een uitgebreid gemeentelijk nieuws. In de gemeente is een voorlichtingscampagne met het doel de
mensen te waarschuwen voor het fenomeen Heling.
Geconstateerde heling zal forser worden aangepakt. Op
het politiebureau en gemeentehuis zijn folders te krijgen.
Op scholen is er voorlichting. En let op de poster: “De fiets
van een geeltje, komt je duur te staan.”
Er zijn weer wijkbezoeken aan de woonkernen Genhout en
Spaubeek gepland. Kom op met de problemen en laat het
ons weten.
Bij de vrijwillige brandweer van Beek is een formatieplaats
vrijgekomen voor Brandwacht Man/Vrouw. Wie voelt zich
geroepen om deze plaats in te vullen.
Komt u niet wijs in het doolhof van subsidies. Geen nood.
Er is nu een “Subsidie Zoeker”. Een computerlijst die de
juite subsidie voor u opzoekt. Een duidelijke handleiding
krijgt u voorgeschoteld. De Subsidie Zoeker is te gebruiken in de benedenhal van het gemeentehuis (bij de info
balie).
In de praktijk blijkt het voor veel burgers nogal onduidelijk
te zijn wat wel en wat niet tot het chemisch afval gerekend
wordt. Een lijst en enkele belangrijke tips zijn toegevoegd.
… Het landgoed Genbroek zal met ingang van Hemelvaart
28 mei gedeeltelijk en beperkt opengesteld worden.
Er is op het ogenblik een inventarisatie gemaakt van de
flora en fauna op het landgoed en er zijn afspraken
gemaakt en maatregelen genomen om deze waardevolle
elementen veilig te stellen.
… De overstappers in het openbaar vervoer vragen voor een
oplossing van het gevaarlijke punt “ Beek Centrum”.
Welnu, het plan is klaar voor een nieuw busstation “Beek
Centrum” op het O.L. Vrouwenplein.

Op de schets een globaal overzicht van de nieuwe
inrichting van het plein. Binnenkort volgt er een
voorlichtingsavond. Komt u ook?
Ik ga ook ... met de bus.
Japo
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De foute foto van Loe
Oplossing van mei:
De “officiële” fout was het derde slaapkamerraam dat ontbrak,
maar op de een of andere manier is het mis gegaan met een
aantal paaltjes en daarom tellen we dat ook goed.
Correcte inzenders:
Rezie van Geneijgen, Sjeanne Haerden, Jo Cox, Jo Nijsten, Jean Kengen,
Netty van den Molengraaf, Jose Janssen, Kurt Schlechtweg,
Rie Paulissen, Laurent Pelzer, Mery Kengen, Leo Snel, Harold Penners,
Crit Meijers, Henk Vaassen, Lasse Swelsen, Guus Eijssen, Jos Smeets,
Willem Berendsen, Wim en Berna Kempener, Hub Schrouff en Harrie Verboort.

Bovenstaand wederom een foto.
Wat klopt niet aan deze foto?
Stuur uw antwoord naar: nuutsbaeker@gmail.com en we vermelden u in de volgende uitgave.
In december trekken we uit alle goede inzendingen weer een naam en de gelukkige winnaar ontvangt een leuk presentje.

SITTARD • 046 - 4379793 • www.themu.nl
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TUSSENDOORTJE
Oplossing mei:
De dorpsjeugd klit wat bij elkaar, in minirok en beatlehaar en joelt wat mee met beat-muziek.
Het Dorp van Wim Sonneveld.
Wij feliciteren Sophie Korsten
Stuurt u even een mailtje met uw adresgegevens? Dan ontvangt u een leuk presentje.

Thema: Voor- of achternaam
1.
2.

Martin Luther, Stephen / 2de
…….. Chroesjtsjov / 3de

3.
4.
5.

Mahatma …….. / 5de
Sherlock …….. / 5de
Martijn, Jeroen, Tim / 5de

6.
7.
8.

…….. van ‘t Hek / 4de
Helena Bonham …….. / 5de
…….. Dali / 8ste

9.

Martinez, van de Pas, Mussolini /
6de
…….. van Basten-Boddin / 8ste
Schalken, Kraft, Aon de Geng / 5de
van Duin, Rieu, Hazes / 5de
Joost van den …….. / 6de
…….. van Anus / 6de
James T. …….. / 4de

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16. Edouard Douwes …….. / 5de
17. …….. Verne / 4de
18. Fonda, Kissinger, Cavill / 3de
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Elon …….. / 3de
Borsato, Polo, Bakker / 4de
Gebroeders Theo en Vincent / 7de
Jetten, Kemps, de Nijs / 2de
Nat King en Nathalie / 2de
Dulles, Linders, van Haasteren / 3de
Spronken, Miller, Conan Doyle / 4de
Van Ammelrooy, Alberti / 7de
…….. van Leeuwenhoek / 6de
Veugen, Weijers, Gezelle / 4de
Pablo …….. / 6de
Perry, McConaughey en Broderick /
7de
Wachters, Liekens / 7e
Van het Groenewoud, Ceulemans,
van Barneveld / 7de
Wopke …….. / 5de
…….. van Rijn / 9de
Mol, Einstein, Heijn / 5de
Holle Bolle, Staverman / 2de
Boccara, Kahlo / 4de

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Clooney, Washington, Baker / 5de
Engel, Wilmink, Holleeder / 5de
Evers, de Vries, van der Sar / 3de
Den Uyl, Braakhekke, Doderer / 2de
Zusjes Katja en Birgit / 9de
Bill en Hillary / 7de
Edgar Allen ……../ 3de
Bobby, Joe, Teddy, John F. / 4de

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

46. Wilde, Feenstra, Kötter, van Kooten /
3de
47. Levine, Sandler, … en Eva / 3de
48. Lennon jr. , Assange, Fellowes / 5de
49. Paay, Arquette, Highsmith / 4de
50. George H. en George W. / 4de
51. …….. Guevara / 3de
52. Schmidt, Kohl, Lotti / 6de
53. …….. van Beethoven / 4de
54. Enchanted, Fitzgerald, Vogelaar / 4de
55. Elvis …….. / 4de

1

2

38

3

4

5

19

20

21

22

39

40

41

56

57

Jackman, Hefner, Grant / 2de
Kourtney, Kim, Khloé, Rob / 8ste
…….. Beecher Stowe / 7de
Elliot of Loch / 2de
The Iron lady ……. Thatcher / 6de
Connery, Penn, Bean / 3de
…….. Earhart / 6de
Mondale, Brennan, Matthau / 6de
Vera, de Munk, Zuko / 1ste

65. Vader en zoon Donald en Kiefer / 5de
66. …….. Humperdinck / 7de
67. Williams, Hood, van Persie / 5de
68.
69.
70.
71.

Barack en Michelle / 4de
Kan, Sonneveld / 2de
…….. Vuitton / 5de
Brel, Herb, Chocolade / 7de

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Theodore, Eleanor, Franklin D. / 6de
Diamond, Armstrong, Sedaka / 2de
Jodocus Kwak, Heineken, Hitchcock / 4de
Annie M.G. …….. / 1ste
van Vollenhoven of Omtzigt / 4de
Geuze, Bellucci, Lewinsky / 6de
…….. Amadeus Mozart / 7de
De Wild, Gullit, Lubbers / 4de
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Welkom bij

waar je terecht kunt voor een gezellig potje biljarten!
We zijn toegankelijk voor alle biljartliefhebbers, van amateurs die houden van een
gezellig potje biljart tot ambitieuze wedstijdspelers.
Er is de beschikking over diverse biljarts, waaronder 4 carambolebiljarts van 230 cm,
6 matchtafels en een 7de matchtafel voor Biljart Artistiek.
Men kan vrij biljarten via losse tafelhuur,
maar ook met een maandkaart of via lidmaatschap.
Tussen het biljarten door kun je genieten van een lekker hapje en een verfrissend
drankje. We hebben een kleine kaart met diverse soorten garnituren.
Lokatie: Handelsstraat 34 A - 6135 KL Sittard.
Iedere dag vanaf 10.00 uur geopend.
Kijk voor meer informatie over ons op: www.debiljartacademie.nl

Kennismakings actie:
Tegen inlevering van
deze

waardebo

1 uur GRATIS BILJARTnEN
30
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Evenementenrooster
2022/2023
10 t/m 19 juni Beelden- en kunstexpositie in de tuin van Cel Lemmens,
Kupstraat 61 te Spaubeek.
10 juni
Lezing over leven/werk van Joep NIcolas 10.30 uur
www.SintHubertuskunstcentrum.nl
11 juni
Excursie naar Puur Aroma in Margraten georganiseerd door
Groei & Bloei Zuid-Limburg kijk op www.zuid-limburg.groei.nl
12 juni
Opening keutelbeek / inzegening Mariabeeld
Locatie Mariaplein (kruispunt Stegen – Hoolstraat)
Aanvang 11.00 uur. Organisatie “Keutelbeekcomité”
17 juni
Lezing over leven/werk van Charles Vos, 10.30 uur
www.SintHubertuskunstcentrum.nl
18 juni
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
18 en 19 juni Nationale Open tuin Weekend in de regio van Groei & Bloei
Zuid-Limburg kijk op www.zuid-limburg.groei.nl
19 juni
Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout
14.00-16.00 uur
23 juni
Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft,
aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.
24 juni
Lezing over leven/werk van Henri Jonas, 10.30 uur
www.SintHubertuskunstcentrum.nl
30 juni
Dagtocht, org. G.O.N. Volgende maand meer informatie
1-2-3 juli
Feestweekend 170 jaar Kon. Harmonie St. Caecilia
m.o.a. The Last Night of The Proms
17 juli
Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout
14.00-16.00 uur
17 juli
Sprookjestocht Beek
21 aug.
Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout
14.00-16.00 uur
22 - 26 aug. Kindervakantiewerk Beek 30 jarig jubileum
11 sept.
Jaarlijkse Tuinen en Cultuurdag van Groei & Bloei Zuid-Limburg
kijk op www.zuid-limburg.groei.nl
17 sept.
15 jarig Jubileum van de Limburgse Boereblaos Kapel, in de
boereschuur, Kleingenhouterstraat 42, Genhout, aanv. 20.00 uur

T

18 sept.
18 sept.
15 sept.

Boereblaosfestijn met internationale kapellen aanv. 11.00 uur
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, 10.00 uur
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

18 sept.

Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout
14.00-16.00 uur
Pompoenen Feest bij Groei & Bloei Zuid-Limburg kijk op
www.zuid-limburg.groei.nl
Concert van het Nederlands Politie Orkest
i.h.k. van het jubileumjaar Kon. Harmonie St. Caecilia Beek
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, 10.00 uur
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.
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, 10.00 uur
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
Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, 10.00 uur

26 sept.
8 okt.
16 okt.
20 okt.
17 nov.
20 nov.
20 nov.
8 dec.
11 dec.
17 dec.
18 dec.
2023
8 jan.

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

046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s
Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek
T 046 - 43 89 222
www.gemeentebeek.nl

De publieksbalie van het gemeentehuis is alleen
op afspraak te bezoeken.
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.
Volg ons op Twitter: www.twitter.com/gembeek
Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

Gemeente Beek presenteert nieuw bestuursakkoord
Vorige maand is het nieuwe bestuursakkoord van de Gemeente Beek gepresenteerd. Daadkrachtig en
wendbaar Beek, zo luidt de titel van het zestien pagina’s tellende akkoord. Het nieuwe college zet de
komende vier jaar vol in op het afmaken van lopende projecten en het uitvoeren van beleid dat in de
startblokken staat.
In het bestuursakkoord benoemt het nieuwe college
23 concrete doelen voor de komende bestuursperiode.
Zo wil het nieuwe college onder meer dat:
• In 2023 de buitenopslag van plastic afval niet meer
voorkomt in en nabij Beek;
• In 2023 een stedenbouwkundig plan gereed is voor het
centrum van Beek;
• In 2024 er in iedere kern een gemeentelijk aanspreekpunt is voor inwoners;
• In 2024 een besluit wordt genomen over deelname aan
Het Groene Net;
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• In 2025 1 op de 4 Beekenaren betrokken is bij het
verenigingsleven;
• In 2026 het aantal mantelzorgers met tien procent is
gestegen;
• In 2026 minstens 750 nieuwe bomen zijn geplant;
• In 2026 de luchthaven duurzamer is dan ooit en het
aantal ernstig gehinderden is gehalveerd;
• Er tot en met 2026 minimaal 250 nieuwe woningen
bijkomen.
Ook het verbeteren van de dienstverlening krijgt prioriteit in
het nieuwe akkoord. In 2023 krijgt iedereen die een vraag
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stelt aan de gemeente binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie terug of een concrete afhandelingstermijn.
Voor complexe dossiers krijgen inwoners voortaan één
aanspreekpunt voor het gehele dossier. En bouwinitiatieven beginnen vanaf 2023 altijd met een startgesprek.
Wethouder Ralph Diederen (CDA): “We gaan een daadkrachtig en wendbaar bestuur vormen. Daadkrachtig
omdat de focus de komende vier jaar ligt op het realiseren
van concrete resultaten. Wendbaar omdat we blijven
inspelen op kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld. Zo blijven we het verschil maken voor onze
inwoners.”
“Bij een daadkrachtig en wendbaar bestuur hoort een
compact team van bestuurders met solide portefeuilles, die
zich volledig op Beek kunnen richten”, vervolgt Diederen,
“we kiezen er daarom voor om het aantal wethouders terug
te brengen naar drie fulltime portefeuillehouders die samen
met de burgemeester aan de slag gaan.”
De wethouders in het nieuwe college zijn:
• Wethouder Ralph Diederen (financiën, wonen, sport)
• Wethouder Thijs van Es (sociaal domein, welzijn, cultuur)
• Wethouder Rob Schwillens (openbare ruimte,
energietransitie, mobiliteit).

Burgemeester Christine van Basten-Boddin krijgt de portefeuille veiligheid, economie en communicatie toebedeeld.
Afscheid wethouder Hub Schoenmakers
Wethouder Hub Schoenmakers treedt opnieuw toe tot de
gemeenteraad waar hij zijn rol als gekozen volksvertegenwoordiger zal vervullen. Daarmee komt een einde aan zes
jaar wethouderschap. Schoenmakers: “Ik kijk met veel
plezier terug op mijn tijd als wethouder en met evenzoveel
plezier vooruit naar een nieuwe raadsperiode. Ik ben trots
op wat ik in de achterliggende zes jaar heb bereikt. Nu ga
ik me op een andere manier dienstbaar maken voor de
Beekse gemeenschap en mijn partij. Zo zal ik mij naast
mijn raadswerkzaamheden gaan richten op het coachen
en begeleiden van nieuw talent in onze partij. Daar kijk ik
enorm naar uit.”
Wilt u het nieuwe bestuursakkoord lezen?
Dat kan, u vindt het bestuursakkoord op
www.gemeentebeek.nl. Wilt u het bestuursakkoord
liever per mail ontvangen, stuur dan een e-mail naar
communicatie@gemeentebeek.nl onder vermelding
van Bestuursakkoord en we sturen u een digitaal
exemplaar toe.

Bedankt vrijwilligers van Partners in Welzijn!
Elke eerste maandag van de maand houdt Partners in Welzijn een koffie-uurtje voor haar vrijwilligers.
Een gezellig samen zijn waarbij zij elkaar leren kennen en ervaringen delen.

Een vrijwilliger van Partners in
Welzijn geeft anderen een steuntje in
de rug. Met een beetje van uw vrije
tijd kunt u een groot verschil maken
voor een ander.
Heeft u tijd over?
Wilt u iets betekenen vooranderen?
Word dan maatje bij Partners in
Welzijn in de gemeente Beek!
Interesse?
Neem contact op met
Astrid Vermeulen via 046-4575700
of mail naar:
astrid.vermeulen@piw.nl
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Even voorstellen: jongerenwerker Ray Goossens
Mijn naam is Ray Goossens, ik ben 38 jaar en kom uit Meers.
Als “Koelekupke” ben ik daar geboren en getogen en na wat
uitstapjes naar andere dorpen woon ik inmiddels al elf jaar in
Stein. Ik ben papa van twee zoontjes van zeven en vijf jaar.
Vanuit de opleiding Social Work ben ik via twee stages terechtgekomen in het jongerenwerk. Na negen jaar werkzaam
te zijn geweest in Parkstad mag ik nu als jongerenwerker bij
Partners in Welzijn aan de slag in Beek en omliggende dorpen. De omgeving ken ik natuurlijk al een beetje, ik verheug
mij er nu echter op om echt kennis te gaan maken.
Een breed vak
Het jeugd- en jongerenwerk is een heel breed vak. Dat vind ik
er ook leuk aan. Op verschillende manieren en plekken leg ik
contact met jeugd, veelal in hun vrije tijd. Ik sluit aan bij hun
leefwereld door te weten wat er speelt en te kijken waar behoeftes of misschien wel hulpvragen liggen. Dat kan in groepen of op individueel vlak. Bijvoorbeeld door contact te
leggen op straat met een groep jeugd en samen een activiteit
te organiseren in de wijk. Of ik ondersteun een jongere een
korte tijd door samen in gesprek te blijven en praktische
zaken op de rit te krijgen.
Ik sta in contact met collega’s van jeugd- en gezinswerk en
schoolmaatschappelijk werk en kijk uit naar een samenwerking met bijvoorbeeld lokale verenigingen en bewonersinitiatieven, omdat een positieve verbinding tussen jongeren
en hun omgeving bijdraagt aan een prettig leefklimaat.

Meer informatie
Heeft u vragen, ideeën, of wilt u eens kennismaken?
Ben jij jong en heb je een vraag, een goed idee of wil je
samen iets leuks organiseren? Neem dan gerust contact met
me op.
Facebook & Instagram: Ray Jongerenwerk PIW
Mail: ray.goossens@piw.nl
Telefoonnummer: 06-51008805

Mantelzorgbijeenkomst over Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)
Thema:
Wat kan de WMO Gemeente Beek voor u betekenen?
Donderdag 23 juni 2022 van 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie: Doctor Stassenstraat 88, 6191 VP Beek
(Muziekschool)
Als mantelzorgen steeds zwaarder wordt, hoe kunt u dan
hulp vragen bij de gemeente middels een WMO-aanvraag
en het keukentafelgesprek?
Tijdens deze themabijeenkomst vertellen een aantal WMOconsulenten van de Gemeente Beek u meer over wat de
gemeente voor u kan betekenen om uw mantelzorgtaken te
verlichten.
Een medewerker van Stichting MEE is ook aanwezig om uit-
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leg te geven over de ondersteuning die u kunt krijgen bij het
zogenoemde ‘keukentafelgesprek’. Tijdens een keukentafelgesprek komt een WMO-consulente bij u thuis 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.
Wenst u meer informatie over deze bijeenkomst of heeft u
andere vragen neem dan contact op met Astrid Vermeulen,
telefoon 046-4575700 of via mail astrid.vermeulen@piw.nl of
Betsie Horrichs, 06 – 36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl
Iedereen is welkom maar meldt u vooraf even aan bij
bovenstaande personen.
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Vrijwilligersverzekering
Om vrijwilligers te beschermen tegen de gevolgen van een ongeluk tijdens het vrijwilligerswerk, heeft
de Gemeente Beek een vrijwilligersverzekeringspakket afgesloten. De gemeente heeft de verzekering
afgesloten voor alle vrijwilligers. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties
hoeven dus niet zelf een verzekering af te sluiten, maar zijn automatisch
meeverzekerd. Dat betekent dat de gemeente ook de premie betaalt.
Voor wie is de vrijwilligersverzekering?
De vrijwilligersverzekering is voor elke vrijwilliger die namens
een organisatie niet verplicht en onbetaald werk doet voor andere mensen. Het gaat om vrijwilligers die actief zijn in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. Vrijwilligers
die een vrijwilligersvergoeding krijgen komen ook in aanmerking voor de verzekering.
Wat zit in het verzekeringspakket?
De gemeente heeft een verzekeringspakket afgesloten met de
volgende dekking:

•
•
•
•
•
•
•

Ongevallenverzekering
Persoonlijke eigendommenverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Verkeersaansprakelijkheidsverzekering
Aansprakelijkheidverzekering voor bestuurders
Rechtsbijstandverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

Mantelzorgers
Mantelzorgers komen in aanmerking voor de ongevallen- en

persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.
Voor de overige verzekeringen
zijn mantelzorgers uitgesloten.
Ik ben vrijwilliger
en ik heb schade.
Wat moet ik doen?
Vrijwilligers die tijdens het vrijwilligerswerk schade hebben
opgelopen moeten het schadeaangifteformulier vrijwilligerspolis invullen. Dit formulier is te vinden via:
www.gemeentebeek.nl/vrijwilligersverzekering.
Hier kunt u het schadeformulier downloaden en treft hier ook
het dekkingsoverzicht aan.
De verzekeraar wikkelt de schade af. De gemeente krijgt van
de verzekeraar bericht over hoe de claim is afgehandeld. Het
kan zijn dat er sprake is van een eigen risico. Daarover zal de
verzekeraar contact met de gedupeerde opnemen.
Heeft u meer vragen over de vrijwilligersverzekering?
Neem dan contact op met de verenigingsconsulent van de
gemeente Beek via 046-4389222 of info@gemeentebeek.nl

Buurtgezinnen: opvoeden doen we samen
Stel het loopt niet lekker in uw gezin. U maakt zich zorgen en bent moe. Dan kan Buurtgezinnen een
uitkomst zijn. Gewoon een gezin in de buurt waarmee u de zorg voor uw kinderen deelt. Zodat u op
adem kunt komen.
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die steun kunnen
gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen
wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.
De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan
om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of
samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.
Buurtgezinnen wil voorkomen dat de problemen in een gezin
verergeren en eraan bijdragen dat kinderen fijn kunnen
opgroeien in hun eigen gezin.
Meer informatie?
Wilt u weten wat buurtgezinnen voor u kan betekenen? Of zou
u graag uw tijd en hulp willen aanbieden aan een gezin in de
buurt? Kijk dan eens op www.buurtgezinnen.nl
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Redt u op een dag een leven?

Beek zoekt vrijwilligers voor reanimatienetwerk HartslagNu
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen buiten het
ziekenhuis een hartstilstand. Als omstanders binnen
zes minuten reanimeren en een AED inzetten, heeft
het slachtoffer de grootste overlevingskans.
Als elke seconde telt, is snelle hulp van levensbelang!
Nederland heeft daarom een uniek reanimatie oproepsysteem:
HartslagNu.
Burgerhulpverleners
Belt iemand 112 bij het vermoeden van een hartstilstand, dan
roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de
buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te reanimeren óf de dichtstbijzijnde AED te halen die is aangemeld bij
het systeem. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp, terwijl
de ambulance onderweg is.
Informatiebijeenkomsten
Samen met EHBOvereniging Beek en EHBOvereniging Spaubeek organiseert de Gemeente Beek twee informatiebijeenkomsten om u te informeren over HartslagNu, de
reanimatiecursussen, de herhalingslessen, maar ook over het
volgen van een EHBOcursus.

Wilt u weten hoe u iemand kunt helpen die EHBO nodig heeft?
U bent van harte uitgenodigd op:
• Donderdag 23 juni 2022 – 19.00 tot 20.00 uur –
BMV Spaubeek – EHBO Spaubeek
• Donderdag 30 juni 2022 – 19.00 tot 20.00 uur –
Stegen 35 Beek – EHBO Beek
De reanimatiecursus en de jaarlijkse herhalingslessen zijn
gratis wanneer u zich inschrijft bij HartslagNu.
Meer informatie over of opgeven voor HartslagNu?
www.gemeentebeek.nl/hartslagnu

Afval¯app: actuele informatie op maat
Inmiddels maken al duizenden inwoners van uw gemeente wekelijks
gebruik van de gratis afval-app. Naast de inzameldata van afval
in uw straat biedt deze app meer handige informatie over
afval en hoe ermee om te gaan.
Tips & weetjes

Scheidingswijzer

Via de app wordt u met korte berichten
geïnformeerd over incidentele afwijkingen
in het inzamelschema, bijvoorbeeld door
weersomstandigheden. Maar u krijgt ook
tips over het scheiden van uw afval.
Daarnaast is er aandacht voor afval dat
gratis kan worden ingeleverd en staan er
handige weetjes in over het schoonhouden
of aanbieden van uw containers bij hoge en
lage temperaturen. Kortom: u bent altijd
goed geïnformeerd.

De scheidingswijzer biedt nadere
informatie per afvalcategorie:
wat hoort er wel bij en wat niet.

Afval ABC: nooit meer twijfelen
Twijfelt u wel eens of een product in de
restcontainer, PMD-zak of GFT-bak hoort?
Zoek het op in het AfvalABC en u weet het!

Scan de QR-tag met uw telefoon
om de app direct te gebruiken.
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Inzamellocaties
Op zoek naar de dichtstbijzijnde
glas- of textielcontainer?
U vindt ze met de
afval-app!

Doorontwikkeling
De app is continue
in ontwikkeling
om u van actuele
informatie te
voorzien.
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Beekenaren krijgen negentig euro korting op
energiebesparende middelen
Niet eerder was de noodzaak om energie en gas te
besparen zo hoog. Kleine aanpassingen kunnen al een
groot verschil maken.
Daarom geeft de gemeente Beek aan Beekse woningeigenaren
90 euro korting op kleine energiebesparende middelen zoals
ledlampen, waterbesparende kranen en tochtstrips. De korting is
geldig bij een bestelling vanaf 100 euro in de webshop van
Woonwijzerwinkel Limburg. Inwoners die een bestelling geplaatst
hebben kunnen deze na ongeveer drie weken afhalen in Het
Groene Huis (Markt 6B in Beek). Klanten krijgen automatisch een
bericht wanneer hun bestelling klaarligt.
Bestelling plaatsen: https://www.woonwijzerwebshop.nl/
Kortingscode: BEEK2022
Wees er snel bij want op=op!
Meer informatie
Bekijk de mogelijke afhaaltijden in Het Groene Huis en de
actievoorwaarden op onze website: https://www.gemeentebeek.nl/energiebespaarbox

Subsidie voor het afkoppelen van
regenwater
Beekse woningbezitters kunnen gebruikmaken van een subsidieregeling
voor het afkoppelen van regenwater. Wanneer u regenwater opvangt in uw
eigen tuin levert u een bijdrage aan het voorkomen van droogte en wateroverlast. Zo helpt u mee om de problemen van klimaatverandering te
voorkomen en creëert u ook nog eens een fijne groene leefomgeving.
Meer weten?
Bekijk de subsidieregeling op onze website:
https://www.gemeentebeek.nl/subsidie-afkoppelen-van-hemelwater

Verkeersbesluiten Gemeente Beek
• Aanpassing maximumsnelheid Schimmerterweg

• Onderbroken gele strepen op de Bongerd in Spaubeek

De maximumsnelheid op de Schimmerterweg ter hoogte van
de kruisingen met de Eerdshaag en de Kleingenhouterstraat
wordt teruggebracht naar 60 kilometer per uur. Tevens worden
enkele attentie verhogende maatregelen getroffen. Evenals
het instellen van een stopgebod op de zijwegen door middel
van een stopbord met stopstreep.

Op diverse delen van de Bongerd wordt een parkeerverbod
ingesteld door middel van het aanbrengen van diverse onderbroken gele strepen.
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Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportlandgoed heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast mogelijkheden voor de reguliere sporters en
recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

Corona revalidatieprogramma in De Haamen
Veel mensen zijn herstellende of ervaren
klachten van corona. Move2perform en De
Haamen organiseren daarom een speciaal
coronarevalidatieprogramma. Een traject
van twaalf weken gericht op sneller en
beter herstellen van de gevolgen van corona. Onder begeleiding van een fysiotherapeut gaat u aan de slag om uw conditie
en kracht te verbeteren en uw vermoeidheid te verminderen.
Na een intakegesprek gaat u twee keer
per week bewegen met name gericht op
kracht-, balans-, conditie en ademspierkrachttraining. Door in kleine groepen
(maximaal zes personen) te trainen is er
tevens voldoende persoonlijke aandacht.
Voor meer informatie of aanmelden bezoek onze website: www.dehaamen.nl.

Enquête De Haamen: uw mening telt!
De Haamen hecht veel belang aan uw mening! We willen weten wat we goed doen, wat we kunnen verbeteren en hoe we
uw zwemervaring zo aangenaam mogelijk kunnen maken. We vragen u om onze enquête in te vullen en ons te helpen.
U kunt de enquête op internet invullen. Als u
onderstaand adres in uw brouser tikt komt u er
vanzelf terecht.
https://www.sport22.eu/nl/7927
De enquête is volledig anoniem en neemt zo’n
tien minuten van uw tijd in beslag. Om u te
bedanken, redden we 1 m² bedreigd regenwoud
voor elke ingevulde enquête. Bovendien maakt u
kans op één van de sportpakketten t.w.v. € 250.
U kunt de enquête invullen tot en met 30 juni 2022.
Alvast bedankt!
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2 JULI ‘22 SPORTLANDGOED DE HAAMEN BEEK

BEWEEG JE
Voor iedereen met een lichamelijke uitdaging.
Jong en oud! Schrijf je in en maak kennis met
deze takken van aangepast Sport & Bewegen!

Iedereen Kan Sporten Limburg organiseert samen met alle Limburgse sporttakplatformen en het NOC-NCF op zaterdag 2 juli 2022 de eerste editie van de Provinciale
“Beweeg je Talent!” dag. Voor jong en oud met een lichamelijke uitdaging dé kans om
kennis te maken met 11 verschillende vormen van aangepast sporten en bewegen.
Verdeeld over de hele dag kunt u deelnemen aan 4 verschillende clinics. Voor de
eerste 3 clinics moet u van te voren aangeven aan welke u wilt deelnemen. De 4e en
laatste clinic mogelijkheid is een vrije keuze op de dag zelf. Misschien denkt u dat u
iets niet kan, maar ziet u op de dag zelf dat alles eigenlijk wel mogelijk is! Tijdens de
middag pauze verzorgen wij een lunch om weer even op kracht te komen.
De sporten waaruit u kunt kiezen zijn:
• Rolstoel Handbal
• Para Cycling
• Aangepast Tafeltennis
• Para Triathlon
• Rolstoel Tennis
• Framerunning
• Rolstoel Basketbal
• Zitvolleybal

• Aangepast Klimmen
• Aangepast Golf
• Aangepast Handboogschieten

Voor meer informatie en aanmelden:
www.iedereenkansporten.nl/beweeg-je-talent
+31 - (0)6 1905 5399 of scan de QR-code
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