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De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
11 sept. 2022 week 40 - 2022 (3 t/m 8 oktober)

16 okt. 2022 week 45 - 2022 (7 t/m 12 november)

13 nov. 2022 week 49 - 2022 (5 t/m 11 december)

11 dec. 2022 week 2 - 2023 (9 t/m 14 jan. 2023)

Uw oplossing voor elke maaltijd!
Informeer naar de mogelijkheden

NIEUW: Vanaf 5 maaltijden GRATIS BEZORGEN

Meesterslager gespecialiseerd in: 
BARBECUE, BUFFETTEN,

BELEGDE BROODJES, MAALTIJDEN 

Markt 100a, Beek (L)
046-4371795 info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl

En daar zijn we weer!

Hebt u ons gemist? Bent u blij dat u eindelijk weer eens iets leuks kunt
lezen i.p.v. alleen maar ellende op TV te zien en te horen? Ja toch! 

Na een welverdiende vakantie staan wij, de leden van de redactie, weer
in de startblokken om er tegenaan te gaan. Vol frisse moed, barstens
vol briljante ideeën, het notitieboekje op zak, de pennen 
geslepen, de hittegolven overleefd. En als u nu denkt dat we twee 
maanden alleen maar op onze derriere hebben gezeten dan… eh, hebt
u wel een beetje gelijk! Maar dat zitwerk heeft wel weer geresulteerd in
een aantal leuke artikelen. U zult ze snel genoeg ontdekken in deze 
editie. U heeft dus wederom een uniek exemplaar in handen. 

Ook maakt u in deze uitgave kennis met Suus, ons kersvers nieuw 
redactielid. Met gepaste trots mag ik zeggen dat de dames vanaf nu 
de boventoon voeren in de redactie. (Hoewel onze Roland minstens voor
2 telt). Suus wordt vooral onze correspondent in Genhout en laten we
eerlijk zijn: In Genhout bruist het altijd, artikelvoer genoeg. 
Wij wensen Suus veel succes.

Ook een leuk weetje, het Tussendoortje van juli/augustus heeft een 
record aantal inzendingen opgeleverd. Veel “nieuwe” inzenders en dat is
super leuk voor de maker, ondergetekende dus. Ik zorg voor de vragen
zolang u blijft puzzelen. Ook Loe is op pad geweest en heeft een mooi
plaatje geschoten. Dat wordt weer wandelen. 

Veel lees- en puzzelplezier. 
Wij zien elkaar in oktober.

Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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Roger Tax

Grond- en
Sloopwerken
Ook van inhuur als machinist

Tel. 06 - 866 351 58
E-mail: rtaxgrondwerken@gmail.nl

BEWEGEN is het nieuwe
medicijn voor gezond oud
worden en is meer dan
wandelen alleen !!

Op woensdag 28 september 2022 gaan
we weer van start met de cursus Start tot
Run én de cursus Sportief Wandelen. 

Dus: 
wil je na de zomer sportief de winter beginnen?
Meld je dan snel aan!  

Voor beide groepen is de training op woensdag
gedurende 12 weken van 18.00-19.30 uur, op de
atletiekbaan van AV Caesar. De eerste training is
woensdag 28 september 2022 om 18:00 uur. De
cursus wordt op woensdag 14 december 2022
afgesloten.

KOSTEN

€ 65,00 over te maken op nr:
NL05 RABO 0104 9022 64 
t.n.v. AV Caesar Beek onder
vermelding van Start to Run /
Sportief Wandelen en je naam.  

TRAINER(s)  & AANMELDEN

De Start to run en het Sportief
Wandelen wordt gegeven door trainers

met coachende vaardigheden en opgeleid bij de Ned. Atletiek
bond en bij de Ned. Wandelbond. 

EHBO en reanimatie kennis is aanwezig. 

Neem voor meer informatie contact op met één van de 
trainers: Floor Kengen 06-49944535 
of via email floorkengen@gmail.com 
Aanmelden: info@avcaesar.nl onder vermelding 

Start to Run /  Sportief Wandelen. 
Vermeld hierbij naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en

je emailadres.

De trainers nemen dan contact met je op zodat het programma aange-
past kan worden aan ieders persoonlijke situatie waardoor de kans op
succes groter wordt. 

Aarzel dus niet en DURF! Ervaar hoeveel energie bewegen geeft en hoe
fit en energiek je je gaat voelen. Zo ga je fit de winter tegenmoet!

Beginnen bij 0 en na 12 weken de 5 km run uitlopen? 
Meld je dan snel aan! 

Cursus Start tot Run en 
cursus Sportief Wandelen van start!
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Op zaterdag 17 en zondag 18 september 2022 houdt de Limburgse
Boereblaoskapel een blaasmuziekweekend van verschillende kapellen
en vieren hun 15 jarig Jubileum.

Anders dan anders en gezellig sjuus wie toen!

Zondag: Eisenbacher Muzikanten, Stesti, De Limburgse
Boerenblaoskapel, Franciska.
Tijdens deze editie van het Boereblaosfestijn is er geen brunch,
maar hebben de boeren dit weekend wel gezorgd voor een 
heerlijke lunch met diverse warme en koude hapjes, zoals barbecue,
spek met ei en eigengemaakte wafels met kersen en slagroom. 

De schuur is zaterdag open vanaf 19.00 uur en zondag vanaf 11.00 uur. U bent van
harte welkom. De entree is op beide dagen gratis.
Locatie: schuur van de fam. Senden aan de Kleingenhouterstraat 42, 6191 PP in
Genhout Beek. Voldoende parkeergelegenheid in het weiland in de nabijheid van de
feestlocatie.

Zie ook : www.boereblaoskapel.nl of op facebook pagina’s Boereblaoskapel en
Boereblaosfestijn.

Samengevat: tot gauw, tot zaterdag 17 en zondag 18 september 2022. Tot Boe!

Help mee en geef voor een toekomst
van genezing van nierziekten.

Voor de landelijke collecteweek van
18 t/m 24 september 2022 zoekt de
Nierstichting nog collectanten in
Spaubeek

Kinderen met een nierziekte hebben
vaak maar één wens: gewoon lekker
meedoen met andere kinderen. Spelen
met vriendjes. Naar school fietsen.
Sporten. Je ziet het vaak niet aan ze,
maar opgroeien met een nierziekte eist
ongelooflijk veel van kinderen. Daarom
zet de Nierstichting zich in voor een toe-
komst waarin nierziekten te genezen
zijn. In de week van 18 t/m 24 septem-
ber 2022 collecteren duizenden vrijwilli-
gers voor de Nierstichting om zoveel
mogelijk geld op te halen om dit te reali-
seren. 
Een collectant investeert gemiddeld
twee uur van zijn of haar tijd aan de col-
lecte, maar maakt daarmee echt een
verschil. Interesse?

Als collectant aanmelden kan via 
nierstichting.nl/meehelpen. 
Of bel 035-6978050 of stuur een e-mail
aan collecte@nierstichting.nl. 

15 Jarig jubileumweekend 
“De Limburgse Boereblaoskapel”

Nierstichting zoekt 
collectanten in Spaubeek

Vincentiusvereniging Beek

De Vincentiusvereniging zet zich in
voor mensen die (tijdelijk) in de
problemen zitten en er op eigen

kracht niet uit komen.
Zij richt zich vooral op

minder-draagkrachtigen en kwetsbare
mensen in onze samenleving en biedt
ondersteuning op velerlei terreinen.

Immers ieder mens telt, ook U!!

Hulp nodig?
Bel onze hulplijn 06 11103092

of mail naar:
secretariaat@vincentiusbeek.nl

Voor meer informatie raadpleeg de website:

www.vincentiusvereniging.nl

Wilt u ons werk steunen?
Bankno.: NL44RABO 0104 9047 63

In Medisch Centrum Beek en aan huis

Ergotherapie voor kinderen, volwassenen, ouderen en bedrijven
Naast reguliere ergotherapie ook:

Kinderergotherapie bij problemen rondom:
• Schrijven
• Concentratie
• Prikkelverwerking
• Gevoeligheid; specialisatie van de praktijk

Zie voor meer informatie onze website!

Meer dan 15 jaar expertise!

Medisch Centrum Beek  I Doctor Beckersstraat 7H  I 6191 DA Beek
Tel. 046 - 2021314  I Email: info@ergo-sittard.nl  I www.ergobeek.nl
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U kent ze vast wel, onze vertrouwde
Wensbussen Beek die in onze gemeente
het vervoer op maat verzorgen van deur
tot deur én op de afgesproken tijd.

Er is op dit moment een toenemende
vraag naar deze vorm van vervoer en het
is vaak topdrukte met het risico dat de
planners van onze telefooncentrale met
de regelmaat “nee, helaas” moeten ver-
kopen. Voor het stichtingsbestuur reden
om in overleg te gaan met de provincia-
le overheid, als subsidieverstrekker, over
de aanschaf en inzet van een 3e
Wensbus en deze gaat er komen!
Maar een 3e Wensbus betekent ook dat
er naast de aanvulling op de huidige be-
staande chauffeurs poule er nog mini-
maal 5 (vrouwelijke en/of mannelijke
chauffeurs) extra nodig zijn en we dus
voor wél of géén 3e Wensbus afhankelijk
zijn van u als lezer. 
Dus wie durft deze uitdaging aan!
Iedere week zijn er nu voor de beide
Wensbussen minimaal 20 chauffeurs ac-
tief met een piketdienst als achterwacht
voor onvoorziene situaties of noodge-
vallen. 
De rittenroosters worden vanuit de cen-
trale planning verzorgd en u krijgt die de
dag voorafgaand via de mail toegezon-
den. 
De chauffeurs worden in goed overleg
en rekening houdend met hun wensen
ingedeeld in een ochtend- of middag-
dagdeel in één van de Wensbussen.
Indien u te kennen geeft ook meerdere

dagdelen inzetbaar te zijn kan daar reke-
ning mee gehouden worden. 
Een en ander steeds in goed overleg
met elkaar. Ook een dienst onderling
ruilen is mogelijk. 

De Wensbussen vervoeren onze inwo-
ners van de gemeente Beek en haar ker-
nen voor bezoeken aan o.a. het
Zuyderland ziekenhuis Geleen/Sittard en
sinds enige tijd ook Zuyderland Heerlen,
Adelante in Hoensbroek, de winkelcen-
tra in Beek en Stein, Sittard station en
centrum, bezoeken aan fysiotherapie
en/of huisartsen, verzorgingshuizen in de
omgeving, MAA, familie, enz. 
Het vervoer is bestemd voor alle leeftij-
den, voor jong en oud maar helaas niet
voor rolstoelvervoer. Mocht u twijfelen
aan uw bestemming dan kunt u de plan-
ners van onze centrale hiernaar vragen. 
Deze zijn op de werkdagen bereikbaar
van 10.00 -12.00 uur via het nummer 

046 - 206 00 18. De Wensbussen rijden
op werkdagen tussen 8.30 uur en 18.00
uur. 
U dient echter minimaal één dag vooraf-
gaand aan uw reis deze te reserveren.
Stripboekjes zijn tegen contante beta-
ling (€ 12,00) te verkrijgen bij de chauf-
feurs. Contant betalen mag ook maar
dan is de prijs € 1,50 afhankelijk van
waar u heen gaat.

Wilt u meer weten over de gang van
zaken en de werkzaamheden dan kunt u
zich aanmelden via ons e-mailadres
info@wensbusbeek.nl of met de plan-
ning per telefoon 046 - 206 00 18 (op
werkdagen bereikbaar tussen 10.00 en
12.00 uur). 
Uiteraard kunt u ook onze website
wensbusbeek@gmail.com raadplegen.

We begroeten u graag als nieuwe vrijwilliger-
chauffeur en u bent van harte welkom!

KIENEN

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.

afdeling Beek en omstreken

Geh
an

d
ic

ap
te

n Organisatie N
ed

erland

“Willen we een 3e Wensbus in Beek”
Chauffeurs gezocht... Wie durft de uitdaging aan?
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en koor. Het koor zingt met vaste voor-
gangers, die bekend zijn met de gezan-
gen van deze liturgie. 
De voorgangers zijn momenteel pastor
Math Gubbels uit Heerlen en emeritus
pastoor Delahaije uit Maastricht.
Door Patrick Creyghton werden de
vaste liturgische gezangen in het
Nederlands vertaald [meer dan 50 jaar
geleden]. Deze worden tijdens de mis
Nederlandstalig gezongen. De wisselen-
de tussengezangen worden gezongen in
het oud Kerkslavisch. Gedurende de mis
wordt de volgorde van de Romeinse
ritus aangehouden. Eenmaal per jaar
(meestal rond november) wordt de volle-
dige Slavische ritus volgens de God-
delijke Liturgie van Heilige Johannes
Chrysostomos gezongen.

Mystiek en spiritualiteit spelen in de
Slavisch-Byzantijnse muziek en in de
Slavisch-Byzantijnse liturgie een be-
langrijke rol. Tekst en muziek zijn sterk
met elkaar verbonden. 
De gezangen zijn veelal gevoed vanuit
emoties die leven onder de Oosterse
volkeren, die in deze muziek troost en
sterkte vinden voor het alledaagse
leven.

6

Zondag 18 september 2022 in de Sint Hubertuskerk te
Genhout, aanvangstijd 10.00 uur m.m.v. Slavisch-
Byzantijns koor Anastasis, met pastor Math Gubbels als
voorganger.

Anastasis betekent Opstanding en is de
naam van het vriendenkoor, dat gezan-
gen ten gehore brengt uit de Kerk van
het Oosten, de Byzantijnse liturgie. Deze
gezangen ademen een geest van gebed
en mystiek. De liturgie van de Oosterse
Kerk laat je binnengaan in een heilige
ruimte en Gods aanwezigheid ervaren.
Al zingend bidt het koor mee, in dialoog
met de priester.

Anastasis is een gemengd koor van 30-
35 zangers en zangeressen en staat
onder leiding van dirigent Harry Custers,
voormalig directeur van het conservato-
rium in Maastricht. De meeste gezangen
zingen we vierstemmig a capella.
Jaarlijks verzorgt Anastasis een zestal
eucharistievieringen in verschillende
kerken in de Limburgse Euregio.

De liturgie wordt, zoals gebruikelijk in de
Slavisch-Byzantijnse kerk, grotendeels
gezongen in samenzang tussen priester

Vriendenviering Sint Hubertuskerk te Genhout 

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

• Cirkelzagen (Widia) • Lintzagen • Boren • Heggenscharen 
• Kettingzagen • Maaiermessen  • Snoeischaren en nog veel meer!

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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Het Straattheaterfestival Beek is nieuw
leven ingeblazen. Beppie Paquay en
Toneelvereniging Ons Genoegen 
hebben met financiële ondersteuning
van de gemeente Beek, de handen in
elkaar geslagen en organiseren dit jaar
“Theatre de Spectacle” op feestlocatie
Bovenste Hoeve Printhagen in
Genhout. Het is de wens en bedoeling
dat het straattheaterfestival een rond-
reizend evenement wordt op unieke 
locaties, binnen de kernen van Beek.
Voor en door iedereen die kunst en 
cultuur een warm hart toedraagt, 
laagdrempelig en een feest voor jong 
en oud.

Het publiek kan zich laten betoveren
door straattheater, acrobatiek, muziek
en dans. Een keur aan nationale en 
internationale artiesten zullen in de 
zomerse ambiance van de prachtige
Bovenste Hoeve Printhagen de mensen
laten lachen, ontroeren en verbazen.
Voor de kinderen is er een heuse circus-
school waar ze hun act mogen oefenen
en opvoeren in een grote circustent! 

“THEATRE DE SPECTACLE”
Beleven, proeven en doen voor jong en oud

Op woensdag 19 oktober a.s. is er van
19.45 uur tot 20.30 uur na twee jaar
weer de algemene ledenvergadering van
de Heemkundevereniging Beek. 
Deze wordt gehouden in de aula van
verzorgingshuis Om de Toren in Beek.
De leden vinden de uitnodiging en agen-
da in Becha nummer 3 van september
2022. Inloop is er vanaf 19.30 uur. 

50 JAAR Werkgroep Kruisen en
Kapellen

De werkgroep ‘Kruisen en Kapellen’ van
het IVN Spau-Beek bestaat 50 jaar en
dat is zeker een reden om hier toch even
bij stil te blijven staan en aandacht te
geven aan ons klein religieus erfgoed in
onze gemeente. 

De werkgroep is verantwoordelijk voor
de zorg en het beheer van de kruisen en
kapellen in geheel Beek en heeft een ad-
viserende taak namens de gemeente
over deze uitingen uit vroeger tijden. 
Daarom is dit dan ook een passend mo-
ment om dit thema in de hotspots te
plaatsen, na afloop van vergadering van
onze Heemkundevereniging. 
Chris Willems, een autoriteit op dit ge-
bied, zal ons in zijn presentatie meevoe-
ren door het land van kruisen en kapel-
len in het Limburgse land.
Deze presentatie begint om ongeveer
20.30 uur aansluitend aan de jaarverga-
dering van de Heemkundevereniging en
is gratis toegankelijk voor iedereen.
(uiteraard is een spontane gift van harte
welkom!)

Mocht de jaarvergadering van de
Heemkundevereniging nog niet zijn af-
gelopen dan kan men in de barruimte
van de aula even wachten en/of voor
eigen rekening een consumptie nuttigen.

Werkgroep Kruisen & Kapellen 
IVN Spau-Beek 

Algemene ledenvergadering Heemkundevereniging Beek

Lawrence
CAR SERVICE

Polychemstraat 22
6191 NL  Beek (nabij Makado)

Tel. : 046 - 437 04 22
www.lawrencebeek.nl
info@lawrencebeek.nl

Specialist in Airco onderhoud
reparatie van rubber- en aluminium leidingen

airco reparatie en inbouw

De innerlijke mens wordt zeker ook niet vergeten! 
In de foodcorner zullen wijn- en speciaalbier-
proeverijen verzorgd worden en bij  de Smoker-
BBQ kan men genieten van een heerlijk low & slow
food experience en als de kinderen moe maar 
tevreden terugkijken op een dag vol avonturen,
smaakt een echt Italiaans schepijsje natuurlijk 
heerlijk. Kortom voor elk wat wils... 

Programma:
MeZZoFunk
ABIGAIL COLLINS - Comedy, Cabaret & Circus
CIRCUS FACTORY - circusschool
ACROCORDION - muzikale acrobatiek
RUBENS POPPENTHEATER
FLAMENCOSA - Flamenco muziek en dans
LUNA BELLYDANCE - workshop buikdansen
KAMISHIBAI - Japans verteltheater

Diverse typetjes zorgen voor interacties met 
publiek

Theatre de Spectacle wordt gehouden
op zaterdag 24 september 2022 van
13.00 tot 20.00 uur op de Bovenste
Hoeve Printhagen, Printhagen 3 in
Genhout-Beek en is gratis toegankelijk. 
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Na het succes van afgelopen jaren organiseert buurtvereniging
Proosdijveld Zuid ook dit jaar weer een garage sale. 

Deze zal plaatsvinden op zondag 25 september.

Bewoners bieden vanuit
hun eigen garage of voor-
tuin op een leuke manier
hun 2de hands spullen te
koop aan. 

Bezoekers zijn vanaf 9.00
uur van harte welkom om
gezellig te komen snuffe-
len tussen alle spullen.

Zoekt u iets “bijna” nieuw, of net iets ouder; het is er allemaal
te vinden! De entree is uiteraard gratis.
Alle deelnemers krijgen een herkenningsteken en een platte-
grond voor de bezoekers, zodat u geen adres hoeft te missen.

Buurtvereniging Proosdijveld Zuid nodigt u
dan ook van harte uit om een kijkje te komen

nemen op zondag 25 september
van 9.00 uur tot 14.00 uur. 

De deelnemende straten zijn: Maastrichterlaan - Oranjesingel -
Siekendaalstraat - Julianalaan - Emmastraat - Wilhelminastraat -
Hendrikstraat - Beatrixstraat - Marijkestraat - Irenestraat -
Bernhardstraat - Margrietstraat - Prof. Spronckpark - Proosdijstraat
- Heuvelstraat - Kakebergweg - Stationstraat (even nummers)

Zondag 25 september
Gezellige garage sale

We hebben geweldig nieuws! 
Woensdag 5 oktober organiseren we de tweede editie van
de Bijzondere Kampioenendag. Samen met de Dirk Kuyt
Foundation nodigen we je uit op Sportlandgoed De Haamen
in Beek.

Bijzondere Kampioenendag 2022
Op 5 oktober ben je vanaf 10.30 uur van harte welkom op
Sportlandgoed De Haamen in Beek. Het sport- en spelfestival
begint om 11.00 uur en duurt tot 14.00 uur. We gaan heel de
dag plezier maken, lekker sporten en bewegen mét bekende
sporters. Van jong tot oud, iedereen doet mee! 

Aanmelden
Doe je 5 oktober mee met de Bijzondere Kampioenendag?
Meld je dan vóór 19 september aan. Je kunt per persoon in-
schrijven of samen met je hele woongroep. Deelname aan de
activiteiten (met lunch) kost € 5,- per persoon. Let op: Er is
een maximaal aantal plekken, meld je snel aan!

Vervoer en betalen
Wil je graag meedoen, maar heb je geen vervoer? Geen probleem!
Wij regelen voor € 5,- per persoon Bijzonder Kampioenenver-
voer voor je. Voor de activiteiten en lunch en eventueel het ver-
voer graag contant betalen bij de begeleider van de activiteiten
waar je al aan deelneemt of op ons kantoor (Parijsboulevard
345, Sittard). Kom je er niet uit, mail of bel ons dan.

Alles op een rijtje
o Meer informatie over (én aanmelden voor) de Bijzondere

Kampioenendag
o Direct één persoon aanmelden
o Direct een (woon)groep aanmelden

Voor inschrijven, aanmelden, vragen/opmerkingen: 
ons mailadres is info@bijzonderinbeweging.nl en het 
nummer 06-18408378.

Heel graag tot dan!  Bijzonder in Beweging 

P.S. De Bijzondere Kampioenendag kunnen we niet 
organiseren zonder bijzondere vrijwilligers. 
Wil jij de kampioenen een onvergetelijke dag bezorgen? 

Meld je dan nu als vrijwilliger aan! 

Doe mee! Bijzondere Kampioenendag 

 

  

 

 

.nl/kampioenendag

…organiseren voor de 2e keer
De Bijzondere Kampioenendag

woensdag
5 oktober 2022

10.30 – 14.00 uur

Sportlandgoed
De Haamen

Beek 

Meer informa�e of aanmelden: scan de QR-code
of ga naar www.bijzonderinbeweging.nl/kampioenendag

Jij doet
toch zeker
ook mee!
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Familiegevoel bij Zorghuis Beek
Een geborgen thuis voor mensen met dementie
Persoonlijk, warm, gezellig. Dat is Zorghuis Beek! De locatie heeft 25 studio’s en biedt een thuis aan 
ouderen met o.a. dementie. De rust en charme van de locatie, met het dorp en de voorzieningen van 
de stad allemaal op loopafstand. Het kijken naar mogelijkheden en handelen vanuit een welzijnshart 
staat hoog in het vaandel. Ook familie is erg betrokken, waaronder Mirjam Herzig wiens moeder bij ons 
woont. Zij vertelt over haar zoektocht naar een geschikte locatie en haar ervaringen met Zorghuis Beek. 

Het vinden van goede zorg
Mirjam Herzig: “Vanuit een onhoudbare thuissituatie en om een crisisopvang op een locatie waar je 
absoluut niet blij van wordt te voorkomen begon ik mijn zoektocht naar een mooie plek voor mijn moeder, 
inmiddels 90 jaar. Door veel met mama te praten was zij zelf er ook klaar voor. Na vele telefoontjes met als 
antwoord wij zitten vol of lange wachttijd die ik niet kon gebruiken, kwam ik bij Zorghuis Beek uit. Ik belde met 
de locatiemanager en zij kwam met het voor mij blijde nieuws dat er plek was. Bij binnenkomst, in een gewel-
dig monumentaal pand, omarmde mij meteen een warm gevoel. Ik was blij en overtuigd dat dit een goede plek 
was. Na een leuk intake gesprek met de locatiemanager bij mama thuis, kreeg ik akkoord dat ze kon komen. 

De verhuizing naar Zorghuis Beek
Mama kreeg een ruim appartement bestaande uit een woonkamertje, slaapkamer en een eigen badkamer. 
Samen hebben we het appartement gezellig met haar eigen spullen ingericht, waardoor het meteen vertrouwd 
voelde voor mama. De verhuizing had echter, ondanks de goede voorbereiding, een hele grote impact op ma-
ma’s dementiebeeld. Ze ging erg achteruit. Haar dag/nachtritme lag helemaal overhoop, ze kwam vaak ten val 
en viel 30 kilo af. Echter door een professionele aanpak en de juiste medicatie kwamen we gezamenlijk tot een 
beter inzicht in mama’s ziektebeeld. Een team moet wennen aan een nieuwe bewoner en diens familie en an-
dersom ook. Maar door een open communicatie, die voor mij erg belangrijk is, om in contact te blijven met de 
zorg en door het geven van positieve feedback en hiervoor open te staan creëer je een prettige samenwerking. 

Het wonen in Zorghuis Beek
Inmiddels zijn we op een punt gekomen dat mama elke dag in vrijheid en naar eigen keuze mag deelnemen 

van personeel mag ontvangen. Op zijn tijd een dutje kan doen op haar eigen kamer of in één van de ande-
re sfeervol ingerichte ruimtes. Ikzelf voel me kind aan huis. Heb respect voor het hele team, geniet mee van 

Mijn motto is: een sfeervol zorghuis bereiken we alleen als we samen de handen uit de mouw steken. Het hele 
team, familie, vrijwilligers, mantelzorgers, de locatiemanager spelen hier allemaal een belangrijke rol in.”

Kom naar de open dag op 24 september
Heeft u of uw naaste interesse om bij Zorghuis Beek te wonen? Kom dan naar onze open dag. Omdat we u 
graag in een klein groepje rondleiden, vragen wij u om uw bezoek vooraf te 
registreren via www.korian.nl/opendag of 085 - 808 7299. Een heerlijk stuk 
vlaai van Bakkerij Martens, waar we ook ons brood en gebak voor bewoners 
bestellen, staat voor u klaar op de Carmelstraat 23 in Beek. Meer info: www.hestiazorg.nl/zorghuis-beek

9
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Denk jij daar wel eens over na?
Ouder worden gaat vanzelf. Daarom is het verstandig om jezelf nu al te vragen
hoe jij oud wil worden? En hoe je dan wil wonen.

Je woont nu in een eengezinswoning. Met z’n tweeën of 
misschien wel alleen. Heb je er al eens over nagedacht wat er
gebeurt als deze woning niet meer geschikt voor je is? 
Dat hij te groot is in onderhoud. Dat je moeite hebt je tuin in

orde te houden. Dat het traplopen niet meer zo goed gaat. 
Of omdat je je er eenzaam voelt. In je huis en straat.

Er komt een moment dat je moet verhuizen. Omdat het echt niet meer gaat.
Wacht daarom niet tot het te laat is. En denk nu al na over je toekomst. Houd
de regie in eigen hand. Hoe je dat doet?

Schrijf je alvast in!
Dit is gratis en doe het via thuisinlimburg.nl. Dit is de website waarop
de meeste Limburgse woningcorporaties hun woningaanbod laten
zien. Zo bouw je al wachttijd op waardoor je straks meer keuze hebt.

Wij denken graag met je mee!
Niet omdat we willen dat je nu gaat verhuizen. Dat is absoluut niet de 
bedoeling hiervan. Maar voor jouw toekomst. Dat je straks ook nog goed en

fijn woont. Bij ons, of ergens anders.

Maak vrijblijvend een afspraak met een consulent. Benoem 
de vragen waar je mee zit. Waar je een probleem ziet. 
Dan kan de consulent met je meedenken.

www.huurdersbelangenraadbeek.nl Huurdersbelangenraad Beek

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

Tip van de
maand!

1
Wilt u energie

besparen in uw
huis?

Neem contact op
met de energiecoach

van Zowonen via
telnr. 046 - 4209600
voor het maken van

een afspraak.

2
Wees voorzichtig

met het opslaan en
bewaren van lege

batterijen,
spaar ze op in een

brandveilige
omgeving, i.v.m.
brandgevaar !
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Like ons op

dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 

Stationsstraat 1  |  Beek  |  046 - 437 50 40  |  www.gecolux.nl

gordijnen 

raamdecoraties

insectenwering

woonaccessoires

kleinmeubelen

• Electra
• Verlichting
• Zonnepanelen
• Showroom / winkel

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

www.electrolemmens.nl

Fo
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’s
: 
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e 
B
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EEN COMPLETE MAKE-OVER!
OF GEWOON WAT MEER KLEUR IN HUIS?  
 
 

WE INFORMEREN U GRAAG OVER ONS UITGEBREIDE 

ASSORTIMENT VLOEREN, RAAMDECORATIES, BEHANG, 

ZONWERING, ROLLUIKEN EN AANVERWANTE WOON-

PRODUCTEN EN -ACCESSOIRES.

ANNASTRAAT 25 - 27, GELEEN     /     TEL: +31 (0)46 474 23 11     /     WWW.WONINGINRICHTINGDEZON.NL

13
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Knippen, kleuren, opsteken?

Persoonlijk sta ik er eigenlijk nooit bij stil.
Zo’n dertig jaar geleden kocht mijn vrouw
voor mij en mijn zonen een tondeuse,
nadat we na drie knipbeurten in amper
twintig minuten weer buiten stonden en
ruim zestig gulden lichter waren. 
De lasten wogen niet op ten opzichte van
de baten en sindsdien scheert mijn vrouw
mijn hoofd en baard, tot volle tevreden-
heid. Is ook niet zo moeilijk: ik prefereer
kort, thuis en vooral mag het niet te veel
tijd kosten. 
Mijn vrouw grapt wel eens dat ze iets heel
moois voor zichzelf kan kopen met alle
kosten die ze in dertig jaar heeft uitge-
spaard: “Had ik telkens maar een bedrag
in een potje gedaan…” Nee, mijn haar is
niet het eerste dat op mijn prioriteitenlijst-
je, laat staan mijn bucketlist, staat. Maar
goed, ik ben dan ook (maar) een man.

Maar eerlijk gezegd, er ging een wereld
voor mij open toen ik kennis maakte met
Carin Menger. Ze nam me mee in de we-
reld van kappen, beleving, tot rust komen,
kleuren, natuurlijke producten, persoon-
lijke aandacht en een luisterend oor voor
de klant. 
Niet even snel tussendoor of met meerde-
re klanten tegelijkertijd, nee, Carin neemt
de tijd. Kortom: maatwerk!

Carin’s kapsalon

Wie bij Carin binnenstapt ontdekt al met-
een de ludieke sfeer die haar kapsalon

(gelegen in de tuin van haar pand aan de
Soppestraat 16 te Spaubeek) uitstraalt. 
De ruimte is zeer effectief ingedeeld met
soft bruinige tinten, die een sfeer uitstralen
van gezelligheid bij een kop koffie en een
goed gesprek. 
Carin is al geruime tijd kapster (dertig jaar),
maar geeft expliciet aan dat je in principe
nooit uitgeleerd raakt en dus steeds je pro-
fessie op peil moet houden. 
Haar “unique selling point” is het omgaan
met en gebruik maken van natuurlijke pro-
ducten. Vooral daar waar het gaat om het
kleuren van het haar. Daar gaat een hele
wetenschappelijke wereld achter schuil.
Men kan natuurlijk kiezen voor de chemi-
sche producten. En ben eens eerlijk: wie
leest er eigenlijk op de verpakking waar-
mee je je haren kleurt? (bijna) Niemand,
toch? Die producten zijn voornamelijk ge-
baseerd op allerlei chemische ingrediën-
ten en het is maar afwachten of de kleu-
ring goed is én of het product goed is voor
je haar en (hoofd)huid in het algemeen.
Want uitslag en jeuk ervaar je pas achteraf.
Met andere woorden: er is dus wel degelijk
een professionele kennis nodig om nega-
tieve elementen te neutraliseren en/of blij-
vende schade, zoals allergische reacties,
haaruitval en gebroken haar te voorkomen.
Carin vindt dan ook dat persoonlijke erva-
ring in het omgaan met haar natuurlijke
producten doorgevoerd moet naar haar
klanten. 
Er zijn veel meer mensen met een gevoeli-
ge huid voor chemische spullen dan je in
eerste instantie zou vermoeden. 
En vergeet niet dat al die chemische ingre-

diënten ook in de bloedbaan kunnen ko-
men en in het lichaam schadelijke bijwer-
kingen kunnen veroorzaken. 

Natuurlijke kleuring

Sinds zes jaar maakt Carin bij de kleuring
van haar, gebruik van producten op na-
tuurlijke basis. Meer vanuit intrinsieke
motivatie, dan vanuit commerciële. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen
producten op basis van planten en pro-
ducten op basis van mineralen. 
De eersten zijn op honderd procent na-
tuurlijke basis van henna, koffiebonen, bla-
deren, schors, wortel, e.d. In een kast
staan allerlei potten met ingrediënten
waaruit Carin een bepaalde kleur (kleiach-
tige massa) kan samenstellen, al is het ook
een kwestie van veel experimenteren om
de juiste kleurstelling te krijgen. Vergelijk
het gerust met het mengen van verf, zoals
onze grote vaderlandse schilders dat in de
zeventiende eeuw deden. Zoals deze
schilders ook eerst een ondergrond moes-
ten creëren, is dat bij het kleuren van haar
ook zo: de eigenheid van het haar, maar
ook de lichaamseigen haarkleur is bepa-

BOB: Bijzondere Ontmoetingen Beek

Carin Menger, van Carin’s Kapsalon, de bewuste k
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lend voor het uiteindelijke resultaat. 
En wist u trouwens dat het gebruik van
henna al eeuwen oud is. Het werd (en
wordt) in Aziatische, Afrikaanse, Turkse
en Indische culturen gebruikt ter li-
chaamsversiering. De producten die
een kleuring op minerale basis geven
zijn voor vijfennegentig procent natuur-
lijk. Denk hierbij aan mengsels van
aarde, steen en bladeren.

Haarkleur is mode-onderhevig. Zoals
de kledingmode elk seizoen verandert,
is dat met haarkleur ook zo: soms zijn
er lichte, matte kleuren in de mode en
soms zijn dat (zoals momenteel) warme
bruine tinten. 
En dan zijn er natuurlijk in de kleding
ook nog de voor- en najaarscollectie
en moeten de haren natuurlijk daarbij
passen. 
Bedenk daarbij ook dat blonde haren
wel zwart te kleuren zijn, maar omge-
keerd is het een heel stuk moeilijker. 

Ervaren en toch doorleren

Carin: “Waarom chemisch als het ook
natuurlijk kan! Met plantenkleuringen
kun je bijna alle kleuren krijgen van
blond tot zwart. Je kunt echter nooit
lichter kleuren. 
De bekendste plantenkleuring is Henna.

Henna is slechts een van de planten die
gebruikt wordt bij het verven van de rood/
oranje kleuren. Verven van het haar met
henna gaat al eeuwen terug De henna-
struik wordt al sinds ca 3500 v. Chr. ge-
kweekt. Oude volksstammen van de
Arabische, Afrikaanse, Turkse en Indische
culturen versierden reeds lang geleden
hun lichamen. Henna werkt verkoelend in
de woestijnen en heeft daarnaast een me-
dicinale werking. Het werkt bloeddruk ver-
lagend en helpt tegen hoofdpijn. Men ont-
dekte dat het hele lichaam niet bedekt
hoefde te zijn met de hennakleur om ver-
koelend te werken; hierdoor ontstonden
hennatatoeages. 

De producten die ik
gebruik zijn super
verzorgend, ver-
zachten hoofdhuid-
problemen, zijn me-
dicinaal (bij bijvoor-
beeld roos en/of
psoriasis) en voor-
komen haaruitval. 
Plantenkleuring is
transparanter waar-
door je mooie na-
tuurlijke resultaten
krijgt met een palet
aan kleuren. 
Hoe vaker je kleurt
hoe mooier en die-
per de kleur wordt
omdat je meerdere
laagjes over elkaar
heen legt. 
De kleur is ook af-
hankelijk van het
natuurlijke pigment
van de klant, je kunt
niet meteen met
100% zekerheid de
juiste kleur krijgen.

Ook in mijn vak is ervaring, de kennis van
de gebruikte producten en het bijhouden
van je vak een must (tevens ben ik aange-
sloten bij een platform, waarbij er sprake is
van een continue communicatie en collegi-
ale consultatie). 
Je leert vanzelf ook meer over planten
en kruiden. In mijn salon maak ik gebruik
van de producten van ‘Oliebe’ en ‘Ro-
dolphe&Co’. 
Bij de laatste ben ik zelfs verplicht om álle
cursussen die zij aanbieden te volgen,
zodat hun kwaliteit gewaarborgd kan blij-
ven. Rodolphe&Co houdt zich daarnaast
ook bezig met maatschappelijk verant-
woord ondernemen met het project ‘one
% for the planet’, een wereldwijd netwerk
voor bedrijven, individuen en non-profitor-
ganisaties die de meest urgente milieupro-
blemen van onze planeet delen. 

Kort gezegd, één procent van de op-
brengst komt ten goede aan het milieu.
Naast de genoemde producten maak ik
verder gebruik van producten met een zo
laag mogelijke ‘footprint ’De fabrikanten
halen hun ingrediënten uit Duitsland en
Frankrijk om zo ook een zo laag mogelijke
footprint te hebben. De producten zijn
duurzaam, super geconcentreerd en de
verpakking recyclebaar.” 

Wie na het lezen van dit artikel meer wil
weten kan terecht op de website van
Carin: www.carinskapsalon.nl

Voor de lezers en lezeressen van de
Nuutsbaeker heeft Carin een speciale aan-
bieding waarvan men deze maand gebruik
kan maken bij het tonen van deze
Nuutsbaeker: 10% korting.

Roland Willems

e kapper
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/beek of bel 046 206 05 96 voor een 
persoonlijk gesprek.

Daemen

Maud, Marco en Susanne van Daemen DELA

Twee wereldpremières gebaseerd op Beeker gedichten
De 40e editie van Musica Sacra vindt plaats van vrijdag 16
t/m zondag 18 september 2022 in het theater aan het Vrijthof
te Maastricht. Het centrale thema dit jaar is Exodus (= uit-
tocht), ook verwijzende naar de huidige vluchtelingenproble-
matiek.

Een hoogtepunt van het programma vindt plaats op zondag
18 september, aanvang 15.00 uur in genoemd theater. 
Dan vinden twee wereldpremières plaats van nieuw gecom-
poneerde werken op basis van gedichten van Jacques
Aussems uit Beek. Deze composities zijn van de gerenom-
meerde Limburgse componist Hardy Mertens en van het in
Maastricht wonende, aanstormende jonge talent Ana Marija
Mihajlovska, afkomstig uit Noord-Macedonië. Mertens heeft
het symfonisch gedicht Refugees (Vluchtelingen) gecompo-
neerd, met als solist de tenor Pascal Pittie uit Beek, Ana
Maija een Ode aan haar geboorteland. Hier treedt op als so-
list de mezzosopraan en danseres Gwenaelle Ghislain.
Beide composities duren elk ca. 15 minuten. 
Het concert wordt uitgevoerd door het harmonieorkest St.
Agnes uit Bunde, Mannenkoor Caecilia uit Sweykhuizen en
het Brunssums Mannenkoor. Het gehele programma van die
middag omvat:

Hardy Mertens Refugees (wereldpremière)
Morten Gould Holocaust Suite (delen)
Ana Marija Mihajlovska Ode to North Macedonia 
(wereldpremière)
Giuseppe Verdi Slavenkoor (uit Nabucco)
Modest Moessorgski De grote Poort van Kiev.

Een uitstekend gedocumenteerd programmaboekje zal be-
zoekers over o.m. de beide nieuwe composities informeren.
De voorbereiding van dit concert is in handen van de
Projectgroep Refugees van de Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek.
De entreeprijs bedraagt € 15,-- p.p. 

De uitvoering van dit programma is mede mogelijk gemaakt
door financiële bijdragen van Musica Sacra, Brunssums
Mannenkoor, gemeente Beek, Rabobank West.Mijnstreek en
het Rozenheuvel Fonds. 

MUSICA SACRA 2022,
thema Exodus
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Een gesprek met Jos Nijsten en
Jacqueline Frissen over hoe het was
en nu is.

Sinds augustus 2016 is het initiatief 
‘De Sjtal’ geboren in de stal van de 
familie Jos Nijsten. 

Hoe begon het? 
Inwoners van Klein Genhout werden uit-
genodigd, onder het genot van koffie en
vlaai, na te denken over ‘vinden jullie
het gezellig om een middag in de stal te
komen en wat kunnen we dan doen
voor jullie?’ 
Op een flip-over werden ideeën 
geïnventariseerd. Belangrijkste was om
gewoon gezellig samen te zijn, een
spelletje te doen of een potje te kaarten
in huiselijke sfeer. 
Gonda Nijsten en een aantal vrijwillig-
sters zorgden voor een drankje en een
koekje. Enthousiast werd gestart voor
de inwoners van Klein Genhout en al
snel schoven ook inwoners van de rest
van Genhout en omstreken aan, 
gewoon omdat het zo gezellig was.
Voor het gebruik van de drankjes  
duwden de gasten 

wekelijks iets in ‘ut kiske’
als blijk van waardering.

Nu, anno 2022, bestaat het initiatief 
‘de Sjtal’ nog steeds, maar er is toch
wel wat veranderd. 
Na een pauze, als gevolg van corona,
vinden de activiteiten van ‘de Sjtal’ nu
plaats bij Gasterie Genhout Treft. Met
de  gastvrije uitbater Mitchell Cremers
zijn goede afspraken gemaakt over wat
er was en wat men graag wilde 
behouden voor de gasten. Mitchell
vond alles prima en onderschrijft het
belang om iets te doen voor de oudere
inwoners van Genhout en omstreken.
Zelfs ‘ut kiske’ is meeverhuisd. En als
de nood aan de man is, kaart Mitchell
zelfs een potje mee met de mannen.

Inmiddels zijn de activiteiten van 
‘de Sjtal’ ondergebracht bij BIG 
(Burger Initiatief Genhout), onderdeel
Samenleving. 
Jacqueline Frissen is het aanspreek-
punt geworden van de Sjtal. 
Er zijn maar liefst 10 vrijwilligers actief. 

Op maandag en donderdagmiddag, van
13.30 uur tot 16.30 uur, komen mensen
samen om iets te drinken, een babbeltje
te maken, een potje te kaarten of een
spelletje te doen. 
Op de vraag ‘wat is de kracht van de

Sjtal’ wordt een volmondig antwoord
gegeven: de laagdrempeligheid. Er zijn
geen leden, er is geen contributie, het is
gewoon gezellig samen zijn, niets moet
en alles mag. 
Er worden ideeën uitgewerkt om 
workshops te verzorgen of andere 
activiteiten, maar de gasten zijn leidend
in wat gebeurt tijdens de middagen.

De jongste gast is 55 jaar en van de
oudste gast verklappen we de leeftijd
niet. 
Inmiddels komen al gasten van buiten
Genhout om gezellig samen te zijn. 
Als iemand, uit Genhout, niet in de 
gelegenheid is om zelfstandig te komen
en te gaan, wordt men zelfs opgehaald
en thuisgebracht. Iedereen moet kunnen
deelnemen is het uitgangspunt.
Er wordt aandacht besteed aan
Carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerstmis
en de zomer wordt ingeluid met een
BBQ. 
Er wordt wat gekletst,  gelachen en
vooral genoten van samenzijn met
dorpsgenoten.

De vrijwilligers van ‘De Sjtal’ nodigen 
iedereen vanaf 55 jaar uit om eens een
kijkje te komen nemen, want hoe meer
zielen hoe meer vreugd!  

Wil je eerst wat meer informatie, bel of
mail Jacqueline Frissen
(jjj.frissen@gmail.com / mobiel: 
06-11057623). 
Zij staat u graag te woord.

Suus

De Sjtal: nu centraal in Genhout 
bij Gasterie Genhout Treft
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De gebruikers van het gebouw Stegen 35
(voorheen een basisschool) hebben een
plan ontwikkeld waarin gepleit
wordt voor het behoud van
het gebouw. Het biedt
goede mogelijkheden om
in de kern van Beek de
verenigingsfuncties te 
blijven ondersteunen. 

Als afzonderlijke 
verenigingen zijn KBO, CDL
en het Hometeam van PIW
vanaf 2017 in het gebouw 
terecht gekomen. 

Inmiddels biedt het plaats aan een vijftiental
verenigingen en organisaties. Ook de komst
van Inzichtspeltherapie brengt naast ouderen
ook de jeugd weer terug in het gebouw. 
Alle lokalen zijn daarmee in gebruik. 
In onderling overleg is nagegaan hoe het gebruik 
verder geoptimaliseerd zou kunnen worden. Met een 
onderlinge afstemming van activiteiten blijkt veel meer mogelijk te zijn.

De functie die het gebouw kan hebben als wijkgericht ontmoetingscentrum kan verder worden versterkt. Het zou dan ook een
onderkomen kunnen geven voor het Heemkundemuseum dat dan weer terug kan keren naar haar oude locatie. Enkele 
aanpassingen in het gebouw (toegankelijkheid en ontmoeting ondersteunend) en het beheer ervan zijn daarvoor noodzakelijk.
De gebruikers hebben aangeboden hierover op korte termijn met de gemeente in gesprek te willen gaan. 

Stegen 35 opgefrist
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Natuur                     

Al wandelend door ons dorp, met
Paddy aan mijn zijde, ontkom ik er niet
aan te genieten van de natuur. En ik
moet erkennen dat die op haar mooist
is in de ochtenduren, wanneer de zon
opkomt, de vogels vrolijk de eerste
zonnestralen begroeten en de dauw
nog op het gras ligt. Komende van de
grote stad overvalt me iedere keer
weer het gelukzalige gevoel dat ons
dorp inderdaad nog dorps is. 
Want waar kun je grote werkpaarden
spotten in een wei met de dorpskerk
op de achtergrond? En waarom valt die
natuur zo op?
Zo’n paar keer per jaar ga ook ik weg
uit ons dorp. Dan moeten even de 
zinnen verzet worden en dat kan het
beste in de natuur (maar dan even ver-
der weg). En als ik moet kiezen is dat
de ruige natuur van het hooggebergte
(Oostenrijk of Frankrijk) of van de 
kusten aan de westkant van Brittannië
(Wales) of Ierland. Zo verbleef ik afge-
lopen maand in een vrijwillige isolatie
een weeklang op een berg op 1500
meter. U kent ze wel van plaatjes, een
Heidi-achtige hut zonder stromend
water (ja, toch wel, van een berg-
beekje), een enkele zonnepaneel voor
een beetje licht en voor de rest vrijwel

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

enkel basic-achtige 
attributen. Mijn vrouw
was bang dat ik me
een week lang zou
gaan vervelen, maar
dat is meegevallen.
Ontstressen stond op
nummer één van de
things-to-do en dat
betekende, veel 
wandelen met Paddy,
mediteren en adem-
halingsoefeningen op
een rotsplateau, af 
en toe een ijskoud
beekbad van glets-
cherwater, een beetje
lezen en/of puzzelen,
vuurtje stoken om te koken en met een
glaasje rode wijn genieten van een 
sterrenhemel zonder horizon- of licht-
vervuiling. 

En ik vraag me dan af en toe af waar we
in Nederland mee bezig zijn? Want ook ik
laat me dagelijks verleiden tot het kijken
naar het journaal en me verwonderen 
(en ergeren) aan de zin, en voornamelijk
onzin, van onze wereld. De ene oorlog
volgt op de andere crisis en schijnbaar
wordt wezenlijke informatie achterge-
houden om de publieke opinie gunstig te
stemmen. En weten ‘ze’ het dan helemaal
niet meer of komen ze (de beleidsmakers
in Den Haag) er helemaal niet meer uit,
dan krijgt de coronacrisis of de oorlog in
Oekraïne de schuld en worden de ge-
maakte afspraken (er is enkel geen 
sprake van maken van afspraken, doch
eer het opleggen van een decreet) 
doorgeschoven naar de provincie. 
Gedeputeerde Staten mag gaan bepalen
hoe bijvoorbeeld de stikstofcrisis in
Limburg aangepakt dient te worden. 
Hoe de Natura2000-gebieden beschermd

dienen te worden. Niet
voor niets zijn de boeren in 
protest gekomen tegen het
waanzinnige besluit van
een procentuele stikstof-
reductie die hen in hun
existentie bedreigd. 
En zeker in Limburg is het
bijna onverklaarbaar dat er
enkele kilometers over de
grens blijkbaar geen 
problemen zijn. ‘Boerderie
Hoebelroa’ schreef op haar
Facebooksite: 

Minister Van der Wal zou komen met
plannen die duidelijkheid zouden geven
tot bijna op erfniveau. Nu de plannen 
bekend zijn zegt ze dat ze indicatief zijn.
Minister Staghouwer beloofde te komen
met een brief die perspectief voor de
landbouw zou aangeven. De brief is ge-
presenteerd, maar het perspectief was er
niet in te vinden. Van der Wal gaf aan
dat de problemen in de "rode gebieden"
zaten en dat daar aangepakt moet 
worden. Zuid Limburg is niet rood 
ondanks aanwezigheid van DSM en MAA,
toch moet volgens haar plannen bijna de
hele veehouderij hier weg. Wie kan dit
uitleggen? 

Nee, het is gewoon niet uit te leggen. Of
misschien toch wel: iets van het braafste
jongetje van de klas willen zijn en iets
van marktwerking (want KLM moet blij-
ven vliegen, Schiphol moet in de lucht
worden gehouden, TATA-Steel moet blij-
ven draaien, e.d.). 

En nu heb ik me in deze column toch
weer laten verleiden tot een herhaling
van het slechte nieuws dat ons van crisis
naar crisis leidt. En ik was net zo ont-
stresst van vakantie thuis gekomen. Weet
je wat ik doe? Ik ga even met Paddy de
natuur in. Even kijken naar die kollossale
paarden bij het kampje en dan de holle
weg op, langs boerderij Hobbelrade
(waar langs de weg van die mooie wilde
bloemen staan) naar het plateau van
Genhout om te kijken of de natuur de
appels en peren heeft doen rijpen.
Lekker man!

Roland Willems
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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

Benieuwd hoe persoonlijk service 
kan zijn? Loop gerust eens binnen 
bij Adviesgroep Reijnders BV. 

Wij zijn uw vertrouwde 
aanspreekpunt voor 
al uw bankzaken, 
verzekeringen en 
hypotheek.

Dr. Beckersstraat 7M - 6191 DA Beek
Tel. 046 - 426 48 11 www.annedormans.nl

Het juiste adres
voor uw 

kunstgebit! 

Problemen met uw kunstgebit?
U kunt bij mij terecht voor:

✔ Gratis Controle en Advies
✔ Reparaties 
✔ Rebasen (opvullen)
✔ Immediaatprothese (noodkunstgebit)
✔ Een nieuw kunstgebit
✔ Een klikgebit
✔ Gespecialiseerd in het behandelen 

van angstige patiënten

MARKT 104 / BEEK
BEURSKENS-SCHOENMODE.NL

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m zaterdag
van 9.30 - 18 uur

VAN ALLE
MATEN THUIS
DAMES 33-45 & HEREN 37-50
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‘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.

Hierbij vind u ons 
cursusrooster voor 2022-2023

in Stegen 35.

Aanmelden voor cursussen uit
dit rooster kan weer via website

www.cdl-beek.nl of
e-mail 

planning1.cdl.piw@gmail.com
of tel.  06 - 18 64 39 16.

Kortingsregeling door gemeente
beek voor basiscursussen. 

(Zie elders in deze Nuutsbaeker).
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30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

September 1992, 18e jaargang nr. 8

...Op de voorpagina een in 
memoriam van Gène Vroemen.
Hij overleed op 27 juli 1992 in
Voerendaal. Als montfortaan
trok hij naar de missie naar
Malawi. Na diverse benoemin-
gen o.a als religieus overste en
generaal econoom. Op 21
maart 1965 werd hij benoemd
tot eerste bisschop van het
nieuwe Chikwawa in Malawi.
Op 5 juni 1965 werd hij in de parochiekerk van Beek gewijd.
Voor de financiering van diverse projecten werden in Beek
vele acties gevoerd o.a. de bekende Chikwawa marsen die
vele jaren werden gehouden.
Mogen wij van monseigneur Eugenius Franciscus Josephus

Vroemen, montfortaan, een mooie herinnering bewaren,
maar ook iets overnemen van   zijn eenvoud en dankbaarheid.

...In juni werd door de HUULCLUB een “Petit Paris” festival
georganiseerd. De opbrengs ging elk jaar naar een goed
doel in Beek. Dit jaar valt de eer aan T.S.M.K. Lucia en
jeugd voetbalver. Caesar. Zij ontvangen het mooie bedrag
van 950 gulden. 

...Het nieuwe seizoen van de Baeker Pottentaote wordt weer
geopend met het zogenaamde leedjeskonkoer dat nu voor
de achtste keer georganiseerd wordt. Het konkoer zal ge-
houden worden op den elfde van den elfde. De eerste drie
liedjes zullen op cassette opgenomen en uitgebracht wor-
den.

...Het Kath. Vrouwengilde start haar nieuwe seizoen op
woensdag 16 september, een seizoen met veel activiteiten.

...Enkele gemeentelijke mededelingen. 
De burgemeester van Beek is zeer verontwaardigd toen hij
in de krant van 3 juli moest lezen dat de bevolking van Beek
te veel zou zeuren. Het gemeentebestuur vindt het juist
wenselijk dat de bevolking actief reageert op de politieke
besluitvorming. 
Zorg ervoor dat u voor 1 oktober uw oud rijbewijs ver-
nieuwd. Oude rijbewijzen zijn herkenbaar aan de twee rin-
getjes waarmee de pasfoto aan het rijbewijs vast zit.
Aanvragen na 1 okt. worden niet meer door de RdW in be-
handeling genomen en dan krijgt u geen rijbewijs meer. 
Er is een nieuw collecteplan opgesteld. 19 Nationale instan-
ties hebben reeds hun week ingepland. Er zijn nog 9 vrije
periodes waarin Beekse verenigingen een aanvraag kunnen
indienen. 
De wijkbezoeken in Geverik en Kelmond zijn een groot suc-
ces geweest mede door het grote aantal deelnemers en de
actieve deelname van de aanwezigen. Het volgende wijkbe-
zoek zal op 7 oktober plaatsvinden in zaal Vroemen in
Genhout. 

Mijn vragen heb ik al klaar... 
Japo
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Eindelijk is het zover, na twee
afgelastingen in coronatijd, gaat
het Festival van de Dieren dóór
op 15 en 16 oktober.

Tientallen kinderen kruipen in de huid
van een dier en staan al te trappelen om
in de Hubertuskerk het spektakelstuk op
te voeren. Beide dagen is er een voor-
stelling om 15 uur met zang, muziek
dans en voordrachten. 
Voorafgaand aan de uitvoering op zon-
dag trekt er vanaf 14.30 uur een ludieke
dierenoptocht door het dorp Genhout.
Van leeuwenmaskers, alpaca’s, ezels,
koets tot een echte ganzenfanfare. 
Het belooft een bonte beestenboel te
worden. 
Speciaal voor dit festival is een arrange-
ment op het muziekstuk ‘carnaval des

animeaux’ uit de 19e eeuw gemaakt. De
componist ervan, Saint-Saëns, was een
wonderkind die op vierjarige leeftijd zijn
eerste muziekwerken schreef. Zijn mu-
ziekwerk ‘carnaval van de dieren’, waar-
in hij op humoristische wijze allerlei die-
ren in de muziek uitbeeldt, was bedoeld
als grap voor wat vrienden. Deze kaka-
fonie van brullende leeuwen, roepende
koekoek, tetterende olifanten en sprin-
gende kangoeroes houdt de mensheid
een spiegel voor als het gaat om com-
municatie en samenspel. 

De Sjnaake fanfare, kinderkoren
Cantarella en DievanOss, dansers van
Rick Schmitz en de Sjravelsterkes, bren-
gen de muziek en de dieren tot leven!
Duo Energico aan de vleugel zorgt voor
de begeleiding.  

Het concert zal niet alleen jeugdig pu-
bliek aan spreken, het schouwspel is
geschikt voor alle leeftijden!

De entree bedraagt € 10,- voor volwas-
senen en € 5,- voor kinderen.

Kaarten zijn te koop via de website
www.sinthubertuskunsctentrum.nl. en
bij The Readshop Markt 63, Beek

Festival van de Dieren in Genhout

Op 24 september 2022 wordt in
Maastricht het Festival Voor mijn Dood
georganiseerd.

Festival Voor mijn Dood wil de dood bespreekbaar maken ge-
durende een 1-daags festival in het centrum van Maastricht. 
Het thema wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd,
er zijn lezingen, workshops, tentoonstellingen, muziek en
theater, waarbij een interactieve en multiculturele insteek aan-
wezig is.
Op een laagdrempelige manier wordt een beladen onderwerp
“de dood” bespreekbaar gemaakt en jong en oud bij het festi-
val betrokken. Het festival wordt georganiseerd door het
Netwerk Sterven & Rouw Zuid-Limburg en heeft geen com-
mercieel karakter. Het is toegankelijk voor iedereen, aanmel-
den is niet nodig.
We zijn trots op het programma en nodigen u van harte uit.
Muziek, o.a. van de Beekse Heidi Pittie... Film.... Toneel... 
Te veel om op te noemen, allemaal de moeite waard! 

Bekijk het programma op 
https://www.stervenrouwlimburg-agenda.nl/ 
of bekijk de facebookpagina van Netwerk Sterven en Rouw
Zuid-Limburg

Aanmelden is niet nodig, reserveer de datum 24 september
2022 en kom gewoon!

Praten over de dood is gewoon! 

Festival Voor mijn Dood
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100 jaar

Als een bedrijf honderd jaar bestaat mag het het predikaat ‘ko-
ninklijk’ aanvragen. Maar bij een vereniging is dat anders. Daar
krijg je wellicht een ‘erepenning’ toegewezen, maar zover wil
onze honderdjarige niet gaan. Toneelvereniging ‘Ons genoe-
gen’ van Genhout heeft al twee keer een artikel in de
Nuutsbaeker gehad en onlangs ook in ‘Belevend Beek’, maar
dit mag u beslist niet overslaan. Historische opsommingen zijn
altijd leuk, maar ik ben meer van de mens achter het verhaal,
of in dit geval: de waarde van de vereniging voor onze dorps-
gemeenschap (groter dan enkel Genhout).

De som is meer dan het geheel, 
óf: aan de jeugd de toekomst!

Aan tafel zitten Daniëlle Verwer, voorzitter, haar echtgenoot
Nico Verwer en Jo Neutelings, beiden de creatieve krachten
achter de organisatie. Op mijn vraag wat de huidige betekenis
is van de toneelvereniging krijg ik een antwoord dat ik niet een,
twee, drie van een dorpse vereniging had verwacht. Of juist wel?  

Daniëlle: “We hebben oog voor de jeugd en uiteraard voor
jeugdtoneel, de laatste groep jeugdspelers zijn op enkelen na
bijna allemaal op de een of andere manier bij de vereniging 
betrokken. Wat dat betreft zien we dat de geschiedenis zich
over die honderd jaar steeds weer herhaalt. We organiseren in
al die honderd jaar veel jeugdactiviteiten, een belangrijk iets
wat steeds heeft gezorgd voor jonge aanwas binnen onze 
vereniging. Daarnaast moet het grote familiegevoel genoemd
worden. Iedereen zet zich met hart en ziel in. Als derde zijn we
onderscheidend en durven we ons buiten de geijkte paden te
begeven. We hebben stukken gespeeld die eruit sprongen en
waarmee we prijzen hebben gewonnen. Van oudsher spelen
we vaak Limburgse kluchten, waarbij we de balans zoeken tus-
sen een kwalitatief goed stuk en de uitdaging voor onze acteurs
en actrices om zich te ontwikkelen in hun kunnen. We kijken
ook naar welk stuk past bij de spelers die erin meespelen, het
oordeel van de regisseur is hierbij leidend. Waar we in de vroe-
gere jaren onze eigen regisseurs binnen de vereniging hadden,
kunnen we nu vertrouwen op de samenwerking met Marcel
Lemaire. Hij is onze creatieve kracht en schrijft de stukken om
in het Limburgs dialect en waar nodig past hij met een vlotte
pen een en ander aan. 
Ook al tikken we de honderd jaar aan, we zijn nog steeds
springlevend en actief. Het is mooi om te zien hoe mensen, en

zeker onze jongere spelers, zich tijdens de repetities (en ook
daarna) ontwikkelen. Hoe ze in hun kracht komen en een drem-
pel over gaan om te performen. Het is fantastisch om te zien
hoe iemand die soms verlegen of onzeker is, opbloeit en zich
ontwikkelt tot een meer zelfverzekerd iemand, dat is de kracht
van toneelspelen. Dit kun je echter niet alleen, om jezelf kwets-
baar te kunnen en durven openstellen, heb je je medespelers
nodig. Dit vraagt om een basis van respect, vertrouwen en 
veiligheid. Binnen het onderwijs zou drama en andere vormen
van culturele expressie binnen het curriculum een grotere rol
verdienen. Wij zullen ons in ieder geval blijven inzetten voor de
ontwikkeling van onze jeugd, deels ook omdat zij de toekomst
hebben, niet onbelangrijk als je de 100 aantikt. Om dit te kunnen
(blijven) bewerkstelligen zullen we in de toekomst wederom 
investeren in het opzetten van jeugdtoneel vanaf 14 jaar.” 

Dorpsbestendigheid

Bovenal is de vereniging stevig verankerd in Genhout. Men
draagt het verenigingsleven en de gemeenschap een warm
hart toe en zet zich actief in om de leefbaarheid in de kern te
vergroten. Als toneelvereniging wil men in het dorp repeteren
en hun voorstellingen op de planken brengen. Het ontbreken
van een podiumfunctie en de beperkte repetitieruimte is een
bron van zorgen voor de toekomst. De verenigingen binnen
Genhout hebben hun bestaansrecht inmiddels lang en breed
bewezen en zijn het kloppende hart van hun kern. Wil men
over 10 jaar nog bestaansrecht hebben, hoopt men dat er een
oplossing komt om het hechte verenigingsleven in Genhout
toekomstbestendig te maken.

Feestweek

‘Ons Genoegen’ blijft aan de weg timmeren en blijft zich 
presenteren. Het stuk ’80 DAAG’, naar een bewerking van het
boek ‘In 80 dagen rond de wereld’ van Jules Verne wordt op
de planken gebracht, helemaal in Victoriaanse stijl (zeg maar in
‘Dickens-stijl’). Dat zal vijf keer gaan gebeuren en wel van 
15 tot 19 september.

24

Dit verhaal gaat over 100 jaar dat u
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Voor deze activiteit zijn kaarten te koop: € 20,- voor enkel de
voorstelling of € 65,- voor een heel dinerarrangement, inclusief
consumpties tijdens het diner. Er zijn maximaal 350 zitplaatsen
en de baten van deze avonden komen deels ten goede aan het
jeugdtoneel. Kijk voor meer informatie en het kopen van 
kaarten op de website van de vereniging: 
https://www.toneelverenigingonsgenoegen.nl/ 

Op 23 september kunt u met de voetjes van de vloer gaan 
tijdens een optreden van de ‘Bieske Band’. Raadpleeg de
website hoe u hiervoor aan kaarten hiervoor kunt komen. 

Op zaterdag 24 september wordt de feestweek afgesloten 
met een jubileumreceptie. Tussen 13.30- 15.30 uur is er 
gelegenheid om de eeuweling te feliciteren.

Tevens kan men op
de feestlocatie 
genieten van Theatre
de Spectacle. 
Vanaf de klok van
13.00 tot 17.00 uur
zal er een straat-
theaterfestival op het
programma staan,
welk gratis 
toegankelijk is.
“Beleven, proeven en

doen voor jong en oud” zijn de kernwoorden. Laat u betoveren
door straattheater, acrobatiek, muziek en dans. Een keur aan
nationale en internationale artiesten zullen u in de zomerse 
ambiance van de prachtige Bovenste Hoeve Printhagen laten 
lachen, ontroeren en verbazen.  
Voor de kinderen is er een  heuse circusschool waar ze hun act
mogen oefenen en opvoeren in de circustent!  
In de foodcorner zullen wijn- en speciaalbierproeverijen 
verzorgd worden en is bij de foodtrucks voldoende lekkers te
vinden. 
Op het programma staat: 
MeZZoFunk, Abigail Collins - Comedy  - Cabaret - circus,
Circus Factory -circusschool, Acrocordion - muzikale
acrobatiek, Rubens Poppentheater, Flamencosa -
Flamencomuziek en dans, Luna Bellydance - workshop
buikdansen, Kamishibai - Japans verteltheater. 

Kwis
Speciaal voor de lezers van de Nuutsbaeker worden er
voor de voostelling van 80 Daag van 19 september 
twee kaarten van € 20,- beschikbaar gesteld, welke u 
kunt winnen via een kleine kwis. 

Antwoorden kunt u mailen naar: 
https://www.toneelverenigingonsgenoegen.nl/over-ons/contact 
Uit de goede antwoorden wordt een winnaar gekozen. 
Tip, lees het artikel in de Nuutsbaeker van juni, en/of check
onze websites.

1. Hoeveel voorstellingen zijn er in 100 jaar Toneelvereniging
Ons Genoegen op de planken gebracht?

2. Toneelvereniging Ons Genoegen bestaat 100 jaar, met
welke voorstelling en in welk jaar werd het Muulke voor de
meest bijzondere voorstelling gewonnen?

3. Welke voorstelling werd geregisseerd door beroepsregisseur
Guido Wevers?

4. Wat was de naam van het eerste stuk wat door 
Jos Swelsen werd geregisseerd?

Roland Willems

25

t uiteindelijk uitmondt in 80 Daag
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Heden

In 2021 was het twee eeuwen geleden
dat Guillaume Hennekens op landgoed
Genbroek begon met zijn distilleerderij,
waaruit onder meer de befaamde krui-
denbitter Els la Vera is voortgekomen.
In dat jaar bestond ook het Elsmuseum
20 jaar. Na een intensieve verbouwing
werd het Elsmuseum in 2001 geopend.
Op initiatief van een groep enthousiaste
Beekenaren werden de voormalige pro-
ductieruimten omgetoverd tot een
prachtig museum, gelegen aan het
Wolfeynde in het centrum van Beek. 

De Stichting Elsmuseum Beek beheert
het industrieel erfgoed en het monu-
mentale gebouw van Hennekens sinds
genoemde opening. Naast het houden
van exposities en het geven van rondlei-
dingen biedt de accommodatie de mo-
gelijkheid voor het houden van vergade-
ringen, partijen en evenementen. Ook
kan er voor ondersteunende horeca ge-
zorgd worden.  

Tevens zijn er mogelijkheden voor het

houden van exposities, die voor en door
verenigingen en instellingen uit Beek en
omliggende gemeenten zelf worden in-
gericht. 
Er wordt dan ook steeds gezocht naar
nieuwe manieren om de aantrekkelijk-
heid van het museum te verbeteren, bij-
voorbeeld door het ontwikkelen van een
eigen distillaat voor proeverijen en door
aan te sluiten aan evenementen binnen
de gemeente Beek en mee te liften op
Visit Zuid-Limburg. De Stichting was en
is overtuigd van de continuïteit van het
Elsmuseum. Hiervoor zetten zich een
tiental enthousiaste vrijwilligers in. 

Voor die continuïteit is het echter ook
nodig dat er vers bloed in het bestuur
komt en er vrijwilligers bijkomen. Wij zijn
momenteel op zoek naar een penning-
meester. Dus meldt u zich als u denkt
een bijdrage te kunnen geven aan het
voortbestaan van ons Elsmuseum.

Ondersteuning

Om de exploitatie van het Elsmuseum in
de toekomst te waarborgen zijn wij af-
hankelijk van  gemeentelijke en provinci-
ale subsidies, inkomsten uit de exploita-
tie van het horecagedeelte (o.a.
rondleidingen en het proeflokaal Sint-
Augustijn) en ook van inkomsten uit de
groep “Vrienden van het Elsmuseum”.

Toekomst

Echter, door recente zakelijke beslom-
meringen en corona is het Elsmuseum
de afgelopen 2,5 jaar door een diep dal
gegaan en kon genoemd jubileum en
andere activiteiten geen doorgang vin-
den, kwam de exploitatiebegroting be-
hoorlijk onder druk te staan en moesten
financiële reserves worden aangespro-
ken. 
Maar het bestuur liet zich niet in een
hoek duwen. Het bleef zoeken naar

nieuwe mogelijkheden en naar een nieu-
we exploitant. Diverse mensen werden
benaderd, maar ook hier werd de coro-
na-epidemie weer een spelbreker. 
De zoektocht naar een nieuwe exploi-
tant is nu uiteindelijk geslaagd. 

Op 12 juli 2022 zijn, in het bijzijn van het
Stichtingsbestuur, de exploitatieover-
eenkomsten getekend door de heren
Robert en Bob Gerbracht. Beide heren
zijn bekend van diverse horeca gelegen-
heden in de Makado en kunnen bogen
op een grote dosis ervaring.

Het bestuur van de Stichting Elsmu-
seum Beek prijst zich gelukkig met deze
twee “horecadieren” die het Elsmuseum
weer op de kaart gaan zetten onder de
naam Els-Events waarbij er gezocht is
naar raakvlakken uit de historie van het
Elsmuseum met haar beroemde drank
Els la Vera.

Het interieur van het Elsmuseum is op
diverse plaatsen aangepast aan de nieu-
we huisstijl, te herkennen aan het zwarte
bolhoedje en rode lippen zoals dat jaren
geleden is gepresenteerd door een
mooie blonde dame die middels een
aansprekende reclame Els la Vera op
een unieke manier onder de aandacht
wist te brengen. 

Op haar website www.els-events.nl
krijgt men een inzicht van de mogelijk-
heden die de heren Gerbracht en hun
team haar bezoekers kan en wil aanbie-
den.

Op onze website www.elsmuseum.nl
krijgt u een overzicht van de activiteiten
van het Elsmuseum.

Het Elsmuseum gaat weer open

26
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Het Stichtingsbestuur vertrouwd op een
goede en inventieve exploitatie van het
Elsmuseum en spreekt de hoop uit dat
deze unieke locatie tot in lengte van
jaren behouden blijft.

Namens de Stichting Elsmuseum Beek
Hans Paumen, voorzitter 
www.elsmuseum.nl

Foto’s: Robert Gerbracht

KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u uit voor een serie 
muzieklezingen die worden verzorgd door Pierre Rietrae.

Wij zijn blij dat we nog een bijzondere enthousiaste musicus hebben kunnen
aantrekken. 

Pierre Rietrae is voormalig directeur van de muziekschool in Kerkrade. Hij
legt op een aanschouwelijke en prettige manier klassieke muziek uit aan de
hand van luistervoorbeelden. Tijdens 3 luistermiddagen krijgt u achtergrondin-
formatie en wordt u geattendeerd op details en wetenswaardigheden. U gaat
vooral genieten waarbij notenlezen of voorkennis niet nodig is.

Woensdag 5 oktober: Antonio Vivaldi, de rode priester en zijn meisjes.
Vivaldi, vooral bekend vanwege zijn “De vier jaargetijden” heeft zo’n 770 wer-
ken geschreven. Zijn levensverhaal zal voor veel mensen een grote verrassing
zijn!

Woensdag 12 oktober: wat is er toch aan de hand met de 9e symfonie?
Ludwig von Beethoven stierf na het componeren van zijn 9e symfonie en ver-
volgens ontstond het 9e syndroom.
In deze lezing vertelt Pierre Rietrae welke invloed deze gebeurtenis heeft
gehad op het werk van een aantal grote componisten.

Woensdag 19 oktober: spiritualiteit in het requiem door de eeuwen heen
Bij het afscheid nemen van de overledene neemt het requiem een belangrijke
plaats in en biedt het spiritualiteit, troost en rust.
Vanaf 800 tot heden wordt de Latijnse requiem mis in de katholieke kerk ten
gehore gebracht. In deze lezing hoort u delen uit werken van grote componis-
ten als Mozart, Fauré, Verdi, Duruflé, Britten, Jenkins, Rutter alsook van
Brahms, Barber en Gilkerson.

De kosten voor deze 3 lezingen, inclusief koffie/thee, bedragen € 15,- voor
leden van KBO/seniorenvereniging Beek en € 18,- voor niet-leden, te voldoen
voor aanvang eerste lezing.

De lezingen worden gehouden in De Stegen 35 in Beek van 14.00 tot 16.00 uur.

Opgeven bij mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 

NIEUW... NIEUW… NIEUW…

Bij de familie Reinders van Huys en Hof in Buggenum kun je het aantal soorten
pompoenen niet tellen, meer dan 200! Tijdens de lezing op 26 september komt
Christien Reinders uit Buggenum met ondersteuning van haar man Jan vertel-
len over heel veel soorten pompoenen.

We kunnen de pompoenen zien, voelen en ruiken. Christien zal ons meenemen
in de wondere wereld van de pompoen; de geschiedenis, schoonheid, de vele
culinaire mogelijkheden en de pompoen als medicijn zal uit de doeken gedaan
worden. Laat jullie verrassen met deze start in de herfst!

Graag zien we jullie weer in het nieuwe seizoen,
team Groei & Bloei Zuid-Limburg.

Wanneer : Maandag 26 september om 19.30
Waar : Stegen 35, 6191 TR Beek
Kosten : Leden gratis, niet leden € 5,00
Kijk op : www.zuid-limburg.groei.nl 

Lezing Groei & Bloei Zuid-Limburg:
Pompoenen alleen maar sierfruit of…   

Elsmuseum zoekt 
vrijwilligers en rondleiders

We willen graag ons team versterken!
Als u interesse heeft om het verhaal
over Els La Vera en de voormalige
Hennekens distilleerderij te vertellen
aan de museumbezoekers, neem dan
contact op met het Elsmuseum: 
046 4398930 of mail naar 
info@elsmuseum.nl

Natuurlijk krijgt u in
de voorbereiding
alle relevante 
informatie, 
persoonlijke 
begeleiding en 
diverse rond-
leidingen voordat u
zelf aan de slag gaat. 
Opdat u zelf een zo goed mogelijk
beeld krijgt van de historie en deze ook
over kunt brengen op onze bezoekers.
Na elke rondleiding drinken wij met
onze gasten een Elske!

En bent u niet zo van het vertellen,
maar meer van de getallen? 
Wij zijn ook op zoek naar een nieuwe
penningmeester. 
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1. Film uit 1997: ........ years in tibet
2. Titel van Lou Bega: mambo nr. ……..
3. Hoeveel maanden zitten er in een jaar.  
4. De nationale feestdag van België wordt 

gevierd op …….. juli.  
5. Het gekkengetal. 

6. Kinderliedje drie maal drie is …….. 
7. Debuutalbum van de Engelse soul en 

jazzzangeres Adele.  

8. Film uit 1960: The magnificent ........
9. Spreekwoord: Ze niet alle …….. op een rijtje

hebben
10. Op …….. januari 1981 wordt het eerste NOS

Jeugdjournaal uitgezonden.
11. Acteur Patrick Swayze overleed op ……..

september 2009. 

12. Bij welke leeftijd ben je volwassen in
Nederland. 

13. Popgroep: Maroon ……..
14. Film uit 2001: Ocean’s …….. 
15. Op …….. Juli 1996 komt kloon Dolly ter 

wereld. 
16. Rugnummer van  Johan Cruijff. 
17. Op …….. juni 1978 verschijnt het eerste

Garfield-stripverhaal.  
18. Hoeveel jaar is een kristallen huwelijk.
19. Spreekwoord: …….. in een dozijn.

20. PSV wordt op …….. april 2018 voor de 24e
keer landskampioen

21. Paul van Vliet zong: Meisjes van ……..

22. Mies Bouwman presenteerde Een van de
……..

23. Een hoeveel personen bestaat een kwintet? 
24. Op …….. juli 1969 landde de Eagle op de

maan.

25. Op …….. oktober 1973 opende koningin
Elizabeth II het Sydney Opera House. 

26. De broertjes stonden bekend als The
Jackson ……..

27. Lech Walesa wordt …….. december 1990 
beëdigd als president van Polen. 

28. TV serie: Het schaap met de …….. poten
29. Film uit 2011: Apollo …….
30. Uitdrukking: 12 ambachten en …….. 

ongelukken
31. Nationale Bevrijdingsdag in Nederland is

op …….. mei
32. Film uit 1998: het …….. kippetje 
33. Uit hoeveel dagen bestaat een Noveen. 
34. Hoeveel geitjes verstopten zich voor de

wolf. 
35. Roman van Joseph Hellers: Catch ……..
36. Film uit 2012:  …….. Jump Street 
37. Film uit 2013:  …….. years a slave 
38. Dierendag valt op …….. oktober 
39. Titel van The Clovers: Love potion nr. ……..
40. Hoeveel zonen had Vader Abraham. 
41. Gezonde voeding zit in De Schijf van …….. 
42. Het aantal dichtregels in een sonnet. 

43. Titel van The Beatles: …….. days a week
44. In welke eeuw leefde Jeanne d’Arc. 
45. Hoeveel streepjes zet je telkens als je turft.
46. Op …….. november 1963 wordt JFK in Dallas

vermoord.
47. Totaal overbodig: het …….. rad/wiel aan de

wagen 
48. Op …….. juli 1789 werd de Bastille 

bestormd en begon de Franse Revolutie

49. Met hoeveel messteken werd Julius Caesar
vermoord. 

50. Hoeveel jaar is ‘n zilveren bruiloft. 

51. Film uit 2002 met in de hoofdrol Eminem:
…….. mile

52. Hoeveel originele “Spice Girls” waren er. 
53. In welke eeuw viel 1960? 

54. Spreekwoord: …….. zwaluw maakt nog
geen zomer.

55. Film uit 1957: …….. Angry Men
56. Hoeveel opdrachten moest Hercules 

uitvoeren. 
57. Sterfdatum van Napoleon, …….. mei 1821.
58. Uit hoeveel personen bestaat de groep

Backstreet Boys. 
59. De hoeveelste februari is het Valentijn?    

60. Film uit 1999: The …….. Warrior
61. Hoeveel jaar is een katoenen huwelijk.
62. Film uit 1975:  …….. flew over the Cuckoo’s

nest.
63. Napoleon werd …….. juni 1815 bij de Slag

bij Waterloo verslagen

64. Hoeveel eieren zitten in een “stijg eieren”.
65. Popgroep uit de jaren 60: The Dave Clark

……..

66. Uit hoeveel personen bestaat een kwartet. 
67. Als het bijna te laat is, is het …….. voor

twaalf.
68. Hoeveel sterren heeft de vlag van Europa. 
69. Uitdrukking: Give me a high ……..
70. Langs hoeveel kruiswegstaties gaan 

gelovigen de Kruisweg voorbij. 

TUSSENDOORTJE

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

60 61 62 63

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

22 23 24

51 52 53

6 7

43 44 45 46 47 48

54 55 56 57 58 59

37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5

Oplossing juli/augustus:
Familie: we zijn als de takken aan een boom. We groeien allemaal in een andere richting

maar de wortels blijven hetzelfde.

Wij feliciteren Wim Suijkerbuijk.
Stuurt u even een mailtje met uw adresgegevens? Dan ontvangt u een leuk presentje.

Stuur uw oplossing naar Nuutsbaeker@gmail.com

Thema: pittig puzzeltje … 
ELK antwoord is een cijfer. En dat cijfer correspondeert met een letter in de tabel.

Welke zin kunt u ontdekken? 

20 21

49 50

64 65

25 26

66 67 68 69 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z
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Na drie jaar slechts telefonische contac-
ten te hebben gehad met collegae van
de Europäische Nachtwächter- und
Türmerzunft (Europees Genootschap
van Nachtwachters en Torenblazers)
wegens coronaperikelen, kwam de uit-
nodiging uit Weil der Stadt voor
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
als een aangename verrassing. Aldaar
zouden de beide nachtwachters tijdens
het weekend 9-10 juli 2022 door het
stadsbestuur gehuldigd worden voor
hun vierde lustrum (20 jaar) als actieve
nachtwacht in die stad. Deze huldiging
zou gebeuren tijdens het in dat weekend
te houden stadsfeest. Maar eerst iets
over Weil der Stadt.

Weil der Stadt

Het fraaie stadje Weil der Stadt ( 19.107
inwoners op een oppervlakte van 43.17
km2) ligt ca. 30 km westelijk van
Stuttgart op 440 km van Beek in de
Duitse deelstaat Baden-Württemberg.
Het stadje noemt zich trots ‘Kepler-
stadt’, naar Johannes Kepler (1551-
1630), de beroemde astronoom en wis-
kundige, die in Weil is geboren. Verder
bevinden zich aldaar een Kepler-muse-
um en een Kepler-sterrenwacht.

Het centrum van de stad telt vele mooie
vakwerkhuizen, kerken, fonteinen en dit
centrum ligt op een heuvel, zodat alle
straten daarheen een behoorlijk stij-
gingspercentage hebben en dat over

een bestrating van kinderkoppen. Het
centrum is met een middeleeuwse muur
omgeven, met verschillende wachtto-
rens.  Aan de voet van de heuvel ligt een
groot en modern verzorgingshuis.
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
werd gehuisvest in Hotel Nachtquartier
in stadsdeel Merklingen.

Programma

Voor deze trip hadden zich acht
Kleppermen aangemeld, waarvan vier

met echtgenoten. Het feestprogramma
met huldiging van de jubilarissen vond
op zaterdag 9 juli 2022 om 16.30 uur
plaats in een kiosk, opgesteld op het
marktplein vóór het stadhuis. De jonge
burgemeester bracht dank aan de beide
nachtwachters en deelde mede, dat de
raad had besloten een straat te benoe-
men als ‘Nachtwachterstraat’. 
Het straatnaambord werd daarbij over-
handigd.

Daarna, om 17.00 uur, hebben zich de
aanwezige nachtwachters, afkomstig uit
Duitsland, Nederland, Denemarken en
Frankrijk, gepresenteerd op een podium
boven op een trappenpartij bij de kerk.
Elke nachtwachter of groep stelde zich
voor met een toelichting op de her-
komstplaats, of met een lied in de
streektaal. De belangstelling voor deze
presentatie was heel groot. Afgesloten
werd met het zingen van de Hymne der
Nachtwächter und T ürmer.

De verzorging van de bezoekende nacht-
wachters was uitstekend geregeld in het
restaurant van het verzorgingshuis.

Op zondagochtend verzorgden de beide
nachtwachters van Weil der Stadt een
heel interessante rondleiding door het
centrum met ook een bezoek aan een
wachttoren. 
Tevreden werd in de middag de terug-
tocht aanvaard en het uitstapje werd
beëindigd met een diner in een brasse-
rie in Beek-centrum.

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
bezoekt Weil der Stadt (D)

Tijdens de jaarlijkse
feestBBQ van
Nachtwacht ‘De Baeker
Kleppermen’ op 25 juni
2022, werd klepperman
in-ruste Albert Nijsten 
benoemd tot ere-klepper-
man voor zijn vele 
verdiensten voor deze
historische groep.
Voorzitter Fred Romans
loofde Albert niet alleen
voor zijn meer dan dertig
jaren deelname aan 
uitvoerende activiteiten,
maar zeker ook als zeer betrokken penningmeester.

Een door klepperman-kunstenaar John Cuypers vervaardigde fraaie oorkonde
zal ten huize Nijsten een blijvende herinnering vormen aan dit eervolle gebeuren. 

Albert Nijsten ere-klepperman
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Oplossing van juni:
Het hekwerk boven op het gebouw is weg.

Correcte inzenders: 
Rezie van Geneijgen, Sjeanne Haerden, Kurt Schlechtweg, Rie Paulissen,

Crit Meijers, Harrie Verboort, Netty en Louis Speetgens, Evert van Eekelen,
Sophie Eussen, Netty van den Molengraaf, Wiel Haagmans, Annie Frusch,
Jose Jansen, Tiny Essers, Willem Berendsen, Guus Eijssen, Jean Kengen,

Laurent Pelzer, Wiel Haagmans, Jo Nijsten, Harold Penners, Jo Cox, Wim en
Berna Kempener, Mery Kengen, Lasse Swelsen, Marianne Puts en Jos Smeets.

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.

De foute foto van Loe

SITTARD  •  046 - 4379793  •  www.themu.nl
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AUTOMATERIALEN
VLUGGEN BEEK B.V.

Stationsstraat 43B - 6191 BC  Beek
Telefoon 046 - 437 84 63

www.vluggen.com

Voor al uw automaterialen

Ook voor auto-ambulance verhuur
en kipper aanhanger.

Roger van den Eijnden
Neuromusculair therapeut         

Behandelingen worden geheel / gedeeltelijk vergoed

BACK2BALANCE

Elsstraat 33 • 6191 JW Beek • T. 046-437 33 44 • M. 06-51 68 1965
info@backtwobalance.nl • www.backtwobalance.nl 

• Dry Needling
• Medical Taping
• Shockwave
• EPTE
• Echografie    

11 sept. Jaarlijkse Tuinen en Cultuurdag van Groei & Bloei Zuid-Limburg
kijk op www.zuid-limburg.groei.nl

15 sept. Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft, 
aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.

17 sept. 15 jarig Jubileum van de Limburgse Boereblaos Kapel, in de
boereschuur, Kleingenhouterstraat 42, Genhout, aanv. 20.00 uur 

18 sept. Boereblaosfestijn met internationale kapellen aanv. 11.00 uur
18 sept.     Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, 10.00 uur
18 sept. Expositie Montfortanen, Sint-Hubertuskerk Genhout 

14.00-16.00 uur 
18 sept. Algemene openstelling Elsmuseum, van 13.00-17.00 uur 

15-24 sept.: Feestprogramma 100-jarig jubileum 
Toneelvereniging Ons Genoegen Genhout

15 t/m 19 sept. Belevingstheater 80 DAAG

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

25 sept. Garagesale Auwt Prinse Nirbik
25 sept. Garagesale Proosdijveld Zuid
26 sept. Pompoenen Feest bij Groei & Bloei Zuid-Limburg kijk op

www.zuid-limburg.groei.nl
1 okt. Bakdag in Bakkes Oude Pastorie van 11.00 tot 15.00 uur
1 okt. Repair Café Beek, Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

van 10.30 tot 14.00 uur
5 okt. Bijzondere Kampioenendag Sportlandgoed De Haamen
15 en 16 okt. Festival der dieren in de St.Hubertuskerk te Genhout, 15.00 uur.

Een spektakel met muziek, zang en dans en op 16 okt. vooraf een
optocht door echte en onechte dieren.

16 okt. Bezoek Slot Schaesberg Groei & Bloei Zuid-Limburg
kijk op www.zuid-limburg.groei.nl

16 okt.     Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, 10.00 uur
20 okt. Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft, 

aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.
22 okt. Openingsconcert van Festival Vocallis. Sopraan Lenneke Ruiten,

20.00 uur in het Asta Theater te Beek! 
30 okt. Trailrun Poort naar het Heuvelland; Kantine AV Caesar/

VV Neerbeek Bloote Weg 21, Beek.
31 okt. Ledenavond Zwamburg Lezing over paddestoelen

kijk op www.zuid-limburg.groei.nl

Evenementenrooster 
2022/2023

5 nov. Bakdag in Bakkes Oude Pastorie van 11.00 tot 15.00 uur
5 nov. Repair Café Beek, Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

van 10.30 tot 14.00 uur
5 nov. For ever young. Een concert van Mannenkoor Beeker Liedertafel

in nieuwe outfit en met nieuw repertoire, met als gasten een band
en Cantarella. Aanvang 20.00 uur in het Asta Theater

6 nov. Componistendag in het kader van Festival Vocallis in 
Asta Theater Beek

13 nov. Veldkruiswandeling in de omgeving Genhout
kijk op www.zuid-limburg.groei.nl

17 nov. Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft, 
aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.

18 nov. Mondial Kroningsavond van de 70e Lichtkoningin en haar
nieuwe Hofdames, tevens afscheid van de 69e Lichtkoningin 
Valerie en haar Hofdames Eefje en Britt. 

20 nov.     Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, 10.00 uur
20 nov. Heuvellandwandeltocht, aanvang 8.00 uur, Kantine AV Caesar/

VV Neerbeek Bloote Weg 21, Beek.
27 nov. 90-jarig bestaan G.K.Z. St. Hubertus – Genhout
28 nov. Ledenavond Lezing; Tuinen van Zuid (Geleen)

kijk op www.zuid-limburg.groei.nl
3 dec. Repair Café Beek, Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

van 10.30 tot 14.00 uur
3 dec. Bakdag in Bakkes Oude Pastorie van 11.00 tot 15.00 uur
8 dec. Donderdagmiddag Kienen, in Gasterie Genhout Treft, 

aanvang 14.00 uur (zaal open 13.00 uur) org. G.O.N.
10 dec. Mosselavond café de Keulsteeg, Auwt Prinse Nirbik
11 dec. Jaarlijkse kerstmarkt, Gemengd Koor Neerbeek,10.45-17.00 uur

in het gemeenschapshuis in Neerbeek. De toegang is gratis.
12 dec. Ledenavond Kerstdemonstratie, kijk op www.zuid-limburg.groei.nl
17 dec. Kerstviering met Nachtwacht 'De Baeker Kleppermen', 

20.00 uur in Brasserie De Poort, Burg. Janssenstraat Beek
17 dec. Kerstconcert Gemengd Koor Neerbeek m.m.v. Zanggroep Cosi

Cantare en blokfluitensemble Nota Bene. Gemeenschapshuis
Neerbeek, aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis.

18 dec.    Vriendenviering Hubertuskerk Genhout, 10.00 uur
18 dec. Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel m.m.v. o.a. Floor

Bosman, sopraan en dameskoor Femmes Vocales uit Meyel in het
Asta Theater,  14.30 uur.

2023 
7 jan. Repair Café Beek, Gemeenschapshuis Oos Heim Neerbeek

van 10.30 tot 14.00 uur
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Gemeente Beek doet onderzoek naar vermeende 
vliegenoverlast CEDO
De Gemeente Beek heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de vermeende vliegenoverlast van
recyclingbedrijf CEDO. Inwoners van Beek en Neerbeek klagen al jaren over overlast van vliegen en
hebben de Gemeente Beek dringend gevraagd om dit probleem op te lossen. Omdat niet onomstotelijk
vaststaat dat de vliegenoverlast door CEDO wordt veroorzaakt, laat de Gemeente Beek dit onderzoeken. 

CEDO ligt op grondgebied van de Gemeente Sittard-
Geleen. Sittard-Geleen deed eerder onderzoek naar de
vermeende overlast. Zij constateerde enerzijds dat er
sprake was van vliegenoverlast, maar toonde anderzijds
niet aan waardoor deze werd veroorzaakt. Reden voor de
Gemeente Beek om opnieuw een onderzoek in te stellen.
Daarvoor schakelt zij het Kennis- en Adviescentrum 
Dierplagen (KAD) uit Wageningen in. Het KAD is hét 
landelijke kenniscentrum voor informatie, advies en onder-
zoek op het gebied van de preventie en bestrijding van
plaagdieren.

Het onderzoek van het KAD moet aantonen of er sprake is
van significant veel vliegen in Beek en Neerbeek en of
CEDO daarvoor verantwoordelijk is. Onderzocht wordt of
de soort vliegen die het woongenot verstieren, daad-
werkelijk afkomstig zijn van het recyclingbedrijf. Ook wordt
onderzocht of het bedrijf de juiste beheersplannen heeft
om overlast te voorkomen en of deze worden uitgevoerd. 
Wethouder Rob Schwillens: “Het is voor alle partijen 
belangrijk dat er duidelijkheid komt over waar de vliegen-
overlast vandaan komt. Zolang dat niet onomstotelijk vast-
staat, blijft het probleem bestaan. Dat is voor de inwoners

van Beek en Neerbeek
een onverdraaglijke 
gedachte, maar ook
voor CEDO, dat te
boek staat als veroor-
zaker van de overlast,
erg vervelend. Wij
hopen dat de uitkomst
van dit onderzoek 
een oplossing gaat 
forceren.”
CEDO heeft zijn 
volledige medewerking
aan het onderzoek
toegezegd. Het KAD
verwacht de eerste 
resultaten van het on-
derzoek in september
op te kunnen leveren.     
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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 Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek
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U kunt uw rijbewijs al na twee werkdagen 
ophalen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u
wel via de gemeentelijke website een afspraak
plannen.

Let op: Online aanvragen is alleen mogelijk als
u uw rijbewijs wilt verlengen of de categorieën
op uw rijbewijs wilt uitbreiden. Gaat u voor het
eerst een rijbewijs aanvragen of bent u uw 
huidige rijbewijs kwijt? Dan moet u nog wel
naar het gemeentehuis.

Uw rijbewijs verlengen? Dat regelt u zelf eenvoudig online
Sinds 1 augustus is het in de gemeente
Beek mogelijk om uw rijbewijs online te
verlengen via de website van de RDW.

De gemeente Beek vindt het belangrijk dat senioren 
gezond en vitaal ouder worden en elkaar kunnen ont-
moeten. Daarom organiseert ze in het kader van de dag
van de Ouderen een seniorenmiddag op 22 september. 

Aanmelden
Beekse senioren kunnen zich aanmelden via www.njoy-
beek.nl/inschrijven of per e-mail via info@njoybeek.nl,
waarbij geldt dat maximaal vier kaarten 
besteld kunnen worden. Vol is vol. 

Vervoer naar de Asta
De Wensbus Beek en Vivantes stellen busjes 
beschikbaar om bezoekers gratis naar en van het Asta
Theater te vervoeren. Er wordt gewerkt met 
opstapplaatsen. Vooraf reserveren is noodzakelijk. 
Dit kan op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via
046-206 0018. Ook hiervoor geldt: vol is vol.

Parkeren
Wij adviseren om niet op de Markt te parkeren, 
maar de langparkeerterreinen (Gemeentehuis en 
Onze Lieve Vrouweplein) te gebruiken. 

Seniorenmiddag Beek op 22 september 2022
De gemeente Beek organiseert samen met Beek
Samen op donderdag 22 september 2022 een
gezellige, muzikale middag voor vierhonderd
Beekse senioren. Van 14.00 tot 16.30 uur 
kunnen zij in het Asta Theater genieten van
een mooi programma met muziek van de Broo-
ker Shanty’s, Thei en Marij, De Knöppele en
Jack Vinders. De middag wordt ondersteund
door TwoSound uit Geverik. 
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SeniorenmiddagSeniorenmiddagSeniorenmiddag
Meld u aan voor een muzikaleMeld u aan voor een muzikale

middag vol gezelligheid.middag vol gezelligheid.
Meld u aan voor een muzikale

middag vol gezelligheid.

Wanneer & waar?
22 september 2022
Asta Theater Beek
Tijd: 14.00 - 16.30 uur

www.njoybeek.nl/inschrijven
info@njoybeek.nl 

06-42914814*
*alleen op 31 augustus en 

1,2 of 5 september tussen 10 en 12u.

Schrijf u in! 
vanaf 31 augustus

VOL=VOL
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Plaatselijke instellingen of 
verenigingen kunnen hun collectes
organiseren in de vrije perioden. 
Een collectevergunning wordt 
afgegeven voor één kalenderweek,
zijnde maandag tot en met zaterdag. 

Het landelijke rooster voor 2023, 
aangepast naar de Beekse situatie,
ziet u hiernaast of op 
www.gemeentebeek.nl/collecte.

Op de website van de gemeente treft
u ook de (beleid)uitgangspunten die
de gemeente hanteert bij het uitgeven
van collectevergunningen aan.

VRIJE PERIODE (4 WEKEN) 01 jan t/m 28 jan

Hersenstichting Nederland 29 jan t/m 04 feb

VRIJE PERIODE (4 WEKEN) 05 feb t/m 04 mrt

Jantje Beton 05 mrt t/m 11 mrt 

Amnesty International afdeling Nederland 12 mrt t/m 18 mrt                   

ReumaNederland 19 mrt t/m 25 mrt  

VRIJE PERIODE (1 WEEK) 26 mrt t/m 01 apr

Fonds Gehandicaptensport 02 apr t/m 08 apr

Hartstichting 09 apr t/m 15 apr  

Nationaal Fonds Kinderhulp 16 apr t/m 22 apr 

VRIJE PERIODE (2 WEKEN) 23 apr t/m 06 mei

Longfonds 07 mei t/m 13 mei

VRIJE PERIODE (1 WEEK) 14 mei t/m 20 mei

Prins Bernhard Cultuurfonds 21 mei t/m 27 mei

VRIJE PERIODE (1 WEEK) 28 mei t/m 03 jun

EpilepsieNL 04 jun t/m 10 jun

Rode Kruis 11 jun t/m 17 jun

Maag Lever Darm Stichting 18 jun t/m 24 jun

Nationaal MS Fonds 25 jun t/m 01 jul 

VRIJE PERIODE (9 WEKEN) 02 jul t/m 02 sep

KWF Kankerbestrijding 03 sep t/m 09 sep

Prinses Beatrix Spierfonds 10 sep t/m 16 sep   

Nierstichting 17 sep t/m 23 sep 

HandicapNL 24 sep t/m 30 sep

Dierenbescherming 01 okt t/m 07 okt

Nederlandse Brandwonden Stichting 08 okt  t/m 14 okt    

VRIJE PERIODE (2 WEKEN) 15 okt t/m 28 okt

Diabetes Fonds 29 okt t/m 04 nov    

Alzheimer Nederland 05 nov t/m 11 nov 

Het Gehandicapte Kind 12 nov t/m 18 nov

VRIJE PERIODE (6 WEKEN) 19 nov t/m 31 dec

COLLECTEROOSTER 2023

Collecterooster Centraal Bureau Fondsenwerving 2023 
beschikbaar
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Interactieve middag
Het belooft een interactieve middag te
worden voor mensen met (beginnende)
geheugenproblemen, hun naasten en 
andere belangstellenden uit de Westelijke
Mijnstreek. U gaat deze middag ‘samen
op pad’. Wat dacht u van een workshop
stoelyoga of bewegen? Of een lezing ‘Je
bent zelf het medicijn’ van Kay Deckers?
Wilt u samen herinneringen ophalen bij
Football memories? Ook kunt u meer in-
formatie krijgen over het ‘Fietsen alle
jaren’-riksja-project en vakantiemogelijk-
heden. Wist u dat er veel organisaties
zijn die u kunnen helpen bij het prettig
wonen en samen op pad gaan ondanks
dementie? Hulp bij Dementie, Steunpunt
Mantelzorg en Centrum voor Levens-
vragen zijn slechts een greep van de 
organisaties die aanwezig zijn tijdens de beleefmiddag.
Kortom, een middag met lezingen, workshops en informatie.
Voor ieder wat wils!

U bent van harte welkom tussen 16.00 en 19.00 uur in het
Fortunastadion in Sittard. Sommige workshops/lezingen zijn
op vaste tijden, bij de informatiemarkt kunt u altijd binnen-
lopen. Een week voor de beleefmiddag maken we het tijd-
schema bekend.

Deelname
De beleefmiddag is gratis. Aanmelden is gewenst. 
Deelnemers ontvangen een week voor het evenement het
hele programma. 

Aanmelden
Ga naar https://nl.surveymonkey.com/r/Z3DCHV7 om u aan
te melden. Als digitaal aanmelden niet lukt, kunt u ook bellen
naar 046 4571130. 

Locatie
Fortunastadion: Milaanstraat 120 in Sittard.

Contact
Neem bij vragen contact op via telefoonnummer 046 4571130.
We helpen u graag.

We zien u graag op 21 september! 

Beleefmiddag ‘samen op pad’
Op woensdag 21 september, op Wereld Alzheimer Dag, wordt de beleefmiddag ‘samen op pad’ gehouden
in het Fortunastadion in Sittard. Tussen 16.00 en 19.00 uur valt er van alles te beleven rondom leven
met dementie, waaronder Alzheimer. Bovendien vieren we dan het 12,5 jarig jubileum van ‘Hulp bij 
Dementie Westelijke Mijnstreek’.
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Ervaart u bij het gebruik problemen? Ook dan kunt u bij ons te-
recht. Op meerdere momenten in de week houden wij 
een open inloop. Vrijwilligers van het CDL, met een schat aan
praktische kennis, helpen u de soms weerbarstige problemen
op te lossen.

Basiscursussen van het Computer Doe en Leercentrum
(CDL) worden deels vergoed door de gemeente Beek. 
Meld u aan vóór 1 oktober 2022!

De gemeente Beek vindt het erg belangrijk dat ouderen 
digitaal vaardig zijn.  Wilt u leren hoe u gemakkelijk gebruik
kunt maken van computer, tablet of smartphone?

Bent u ouder dan 55 jaar en schrijft u zich voor 1 oktober 2022
bij het CDL in voor een basiscursus?  Dan vergoedt de 
gemeente de helft van de kosten. Het CDL regelt dit voor u. 
Het cursuslokaal van CDL is gevestigd aan Stegen 35 in Beek.

Het CDL is te bereiken via telefoonnummer 06 – 18643916 
of via de website www.cdl-beek.nl.  

Wilt u meer informatie over het 
cursusaanbod? Bel gerust of 
raadpleeg de website.

Het CDL begint in september met
hun nieuwe cursusrooster, 
zie elders in deze Nuutsbaeker
(pag 20 en 21).

Open Dag Computer Doe- en Leercentrum
Op vrijdag 16 september opent het Computer Doe- en Leercentrum haar deuren. Tussen 10.30 en 14.30
uur presenteren we ons nieuwe programma voor het seizoen 2022-2023. Het bevat een keur aan lespro-
gramma’s die u in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het omgaan met vele toepassingen op
computer, tablet en of smartphone, voor hobby of ondersteuning van administratieve activiteiten. 

De bebording wordt aangepast ten 
behoeve van het reserveren van twee
parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen. De tweede 
parkeerplaats wordt pas later (op basis
van behoefte) gerealiseerd. 

Dit verkeersbesluit geldt voor de 
volgende adressen:

Beek:
• Veldekelaan 17
• Raadhuisstraat 6 
• Oranjesingel 48 
• Molenstraat 154
• Sint Martinusstraat 1 
• Sicofstraat 38 
• Reinaldstraat 6 
• Kapelaan Wijnensingel 79 
• Eisenhowerlaan 48 
• De Haamen 

Genhout:
• Pastoor Hutschemakersstraat 40

Neerbeek:
• Spaanse Singel 2 

Spaubeek:
• Spaubeekerhof 34 
• Kastanjelaan 28

Het volledige verkeersbesluit kunt u 
terugvinden in de Staatscourant.

Verkeersbesluiten
Reserveren parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen 
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De mantelzorgbijeenkomsten zijn er om te praten met andere
mantelzorgers over ervaringen, zorgen, gevoelens en voor
een luisterend oor. Of om van een deskundige informatie te
krijgen over regelingen en voorzieningen in Beek. U bent al-
tijd van harte welkom!

De komende tijd staan de volgende bijeenkomsten gepland:

1. Donderdag 15 september 10.00 uur.
Wijksteunpunt Gelderhof. Gelderhof 1 Sittard.
Thema: Bordje vol! “Zorg je voor een ander, zorg dan ook
voor jezelf”. Tijdens deze bijeenkomst leert u middels
spelvormen inzicht te krijgen in uw energiegevers en
energievreters om vervolgens te achterhalen hoe u
ruimte en rust kan creeëren in uw zorgsituatie.

2. Donderdag 29 september, 13 en 20 oktober 19.00 uur.
Wijksteunpunt Hof van Eynatten, Hof van Eynatten 1 
Limbricht.
Workshop “Blijf in balans”, hoe combineer ik al mijn 
regeltaken met mijn privéleven? Tijdens deze serie van
drie workshops geven we tips en handvaten om zo goed
mogelijk in balans te blijven en te voorkomen dat de
mantelzorger overbelast raakt. Aanmelden is verplicht
en kan tot en met 18 september. Vol = vol.

3. Donderdag 6 oktober 14.00 uur. 
Wijksteunpunt Gelderhof, Gelderhof 1 Sittard
Palliatieve zorg thema “Je veerkracht vergroten”. 
Het thema “Je veerkracht vergroten” zal vanuit het per-
spectief Palliatieve Zorg worden verzorgd door Centrum
voor Levensvragen.

4. Dinsdag 18 oktober 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Aula van de Muziekschool Beek, Dr. Stassenstraat 88
Beek
Mantelzorgers ontmoeten elkaar. Hebt u behoefte om 
met andere mantelzorgers te praten over uw ervaringen,
zorgen en gevoelens of hebt u gewoon een luisterend oor
nodig of hebt u vragen? Dan bent u van harte welkom.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden?
Neem dan contact op met: Betsie Horrichs 06-36568656 
betsie.horrichs@piw.nl of Astrid Vermeulen 046-4575700
astrid.vermeulen@piw.nl. 

Mantelzorgers ontmoeten elkaar!
Afgelopen zomer zijn er weer interessante en informatieve bijeenkomsten geweest voor Mantelzorgers,
zo ook op 23 juni in samenwerking met een ergotherapeute en twee WMO consulenten van de gemeente
Beek. Samen hebben we gesproken hoe we mantelzorgers in de gemeente Beek kunnen ondersteunen. 
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Vernieuwd programma

Op maandag 5 september is het nieuwe sport- en beweegseizoen gestart. Dat is ook het moment dat De Haamen een
vernieuwd zwem- en beweegprogramma heeft gelanceerd. Een programma met alle activiteiten en veel dezelfde tijden
die u van ons gewend bent. Maar we hebben ook een aantal wijzigingen doorgevoerd om nog meer en beter aan te slui-
ten bij de wensen en behoeften van onze gasten.

Een opsomming van enkele wijzigingen:
•  Dagelijks “vroege vogel” zwemmen, ook in het weekend.
•  Uitbreiding van het aantal aquasportief lessen op verschillende dagen en tijden.
•  Nieuw aquasportief concept: aquaboxing op vrijdag.
•  Extra moment banen zwemmen op woensdagvond.
•  Ouder-Kind zwemmen wordt verplaatst van donderdagochtend naar woensdagmiddag.
•  Extra moment Sport & Spel op vrijdagochtend.

Het complete programma, onze tarieven en informatie over alle programma’s is te vinden op www.dehaamen.nl. 

Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!
In deze rubriek schijnen we ons licht op de sportactiviteiten in en om Sportlandgoed De Haamen. Het Sportland-
goed 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. 
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Nieuw in De Haamen: Aquaboxing
Nieuw in ons aquasportief aanbod is aquaboxing. 
In de lessen leggen we het accent op kracht, snelheid, 
explosiviteit en uithoudingsvermogen. Kenmerkend
voor aquaboxing is de kick (trap) en punch
(stoot) uit de vechtsporten. 

Aquaboxing is een echte powertraining voor
mannen én vrouwen. Tijdens een intensieve
les word je tot het uiterste gepusht.
De bewegingen worden in hoog tempo 
op muziek uitgevoerd. Een total body
work-out waarbij beenspieren, armspie-
ren, buikspieren, rugspieren, nekspieren
allemaal aan bod komen tijdens een zeer
gevarieerde les. 
De lessen zijn zeer geschikt voor de fitte
sporter, maar ook voor diegenen die 
conditie en spierkracht willen gaan op- of
juist uitbouwen. Deze uitdagende lessen zijn
speciaal voor de doorzetters die net dat
beetje extra willen geven en hun grenzen 
willen verleggen.

Meer informatie
De lessen vinden plaats op vrijdag van
13.30 tot 14.15 uur. Wilt u meer informatie
over de dagen, tijden en tarieven? Neem
dan een kijkje op www.dehaamen.nl.

September actie
Koop in september een nieuwe 
lessenkaart voor onze aquasportief 
lessen en ontvang 10% korting op een

25-lessenkaart. 

* Deze actie is uitsluitend geldig van maandag
5 september t/m vrijdag 30 september 2022

voor het aquasportief concept met de volgende
activiteiten: fit & vitaal, aquajoggen, aquarobics,

aquabootcamp, aquapower en aquaboxing.

Ontvang nu

10% korting*
op een aquasportief

25-lessenkaart

Ontvang 10% korting op een
aquasportief 25-lessenkaart 

Koop in september een nieuwe lessenkaart voor onze
aquasportief lessen en ontvang 10% korting op een 25-lessenkaart.

Meer informatie over de verschillende activiteiten, dagen/tijden
en tarieven is terug te vinden op onze website: www.dehaamen.nl

* Deze actie is uitsluitend geldig van maandag 5 september t/m
vrijdag 30 september 2022 voor het aquasportief concept met de volgende activiteiten: 

fit & vitaal, aquajoggen, aquarobics, aquabootcamp, aquapower en aquaboxing.

De Haamen 1, 6191 HV Beek
T 046  - 436 01 80 | E info@dehaamen.nl
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