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De herfst komt eraan, wind, regen, storm… 
I love it.

Ik ben een herfstmens. Vroeg donker, gordijnen dicht, lampjes aan, voetjes
op de bank, goed boek of leuk TV programma. Wat wil een mens nog meer.
Wat boeken betreft, men kan er nooit genoeg van hebben. 
Persoonlijk kan ik uren rondlopen in 2e hands boekwinkels, die aparte geur
opsnuiven en iets unieks vinden.
Enkele weken geleden ontdekte ik een kelder die tot aan de nok toe was 
gevuld met boeken en wat denkt u? Wat vind ik daar? Nota bene in
Maastricht …

5 gave exemplaren van oude
Nuutsbaekers uit de jaren
1976 en 1977. In die tijd 
woonde ik nog in Elsloo, was
een tiener, Beek was

“Verwegistan” en van de Nuutsbaeker had ik nog nooit gehoord. 
Maar bijna een halve eeuw later word ik hier enorm blij van. Ik heb ze met
veel plezier gelezen en indien iemand dit ook wil, stuur maar een mailtje. 

Zoals ik al zei, de herfst komt eraan. Dat betekent ook Halloween en ik 
kondig met veel plezier het Horror Café van Beek aan. Behalve iets met 
boeken, heb ik nl. ook iets met griezelen en dit wil ik absoluut niet missen. 
Verder staat deze Nuutsbaeker bomvol met mooie artikelen van o.a. de 
Effe Wachte Band, ZijActief, 30 jaar KVW Beek, een interessante BOB, 
het MBL project Forever Young, het begin van onze Carnavalaria pagina 
en nog veel meer.  

Veel lees-, puzzel- en griezelplezier. 

Wij zien elkaar in november.

Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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Horror (Latijn voor verschrikking) is een
genre waarbij het de bedoeling is de
toeschouwer als vorm van amusement
angst aan te jagen. 

Dit kan door bijvoorbeeld angstige 
situaties of wezens ten tonele te voeren.

Halloween is een verbastering van het
Engelse ‘All- Hallow-Even, dat
Allerheiligenavond betekent. 

Duizenden jaren geleden vierden de
Kelten op 31 oktober oudejaarsavond.
Zij geloofden dat die avond de geesten
van de overledenen hun vroegere
woonplaatsen bezochten.

Horrorfilms spreken al jaren tot de ver-
beelding van iedereen. Wie kent niet
Chucky, de moordende pop, Jason
Voorhees uit de Vrijdag de 13de films, de
clown Pennywise uit It, Freddy Krueger
uit A nightmare on Elmstreet, Hannibal
Lector uit Silence of the Lambs en 
natuurlijk Michael Myers uit de film
Halloween. 

Het is dan ook niet vreemd dat
Halloween bij velen geassocieerd wordt
met horror. Niet meteen zo extreem als
bovengenoemde films, maar een beetje
griezelen kan iedereen aan. 
Ook de mensen die niet van horrorfilms
houden, maar af en toe de adrenaline
willen laten stromen.

Nou  … dan heb ik goed nieuws voor
alle moedige mannen, stoere vrouwen,
pittige kids, coole opa’s en oma’s, de
“natuurlijk-durf-ik-dit” tieners en 
uiteraard alle bangeschijters. 
Jullie worden op je wenken bediend.

Zaterdag 29 oktober mag iedereen
die durft, of niet durft, een bezoekje
brengen aan het enige horror café van
Beek. Johan Vlemmix heeft samen met
twee partners in crime, Martin Kweens
en Colin Klingestijn van de Stadspartij
Sittard/Geleen/Born, de stoute 
schoenen aangetrokken en café Auwt
Baek op de Brugstraat omgetoverd tot

een gruwelijk leuk horror 
paleisje.
Ik wil niet te veel verklappen,
maar ik kan wel zeggen dat het
een zeer interessant “uitstapje”
wordt. 
Iedereen is welkom, van jong
tot oud, ook als je gebonden
bent aan een rolstoel of rollator,
maar helaas geen scootmobiels.  

En nog mooier, de entree is 
helemaal gratis. 
Er wordt geen alcohol geschon-
ken, wel een glaasje grenadine
en indien nodig een zakdoekje
om het angstzweet af te vegen.
(Voor schoon ondergoed dien je
zelf te zorgen.)
Kom als spook, heks, zombie of
desnoods als mr. Bean, want er
zijn leuke prijzen te verdienen
voor de origineelste 
bezoekers.

Voor de kleinere kids en/of de

grotere bangeriken is het café-gedeelte
omgetoverd in een gezellig, spookachtig
halloweensfeertje, maar voor de helden
is dit slechts het begin. Als je lef hebt
mag je het café doorkruisen, op weg
naar de donkere zaal, alwaar je zenuwen
danig op de proef worden gesteld. Als
je deze nachtmerrie goed doorstaat,
krijg je geen medaille, maar wel weer
die heerlijke frisse Beekse lucht waar je
dan zeer zeker naar snakt. 

Je mag vanaf 19.00 uur het horror
café betreden. Er zijn geen tijdsblokken,
je komt wanneer je wilt/durft. 

Om 23.00 uur sluiten de poorten van
de hel en ik raad je aan om dan in he-
melsnaam buiten te staan, want zelfs ik
weet niet wat er na 23.00 uur gebeurt…  
En als je ongeschonden deze tocht
doorstaat en je zenuwen zijn eindelijk
gekalmeerd, dan ben je er echter nog
niet. Ik adviseer je een pen en een
zaklamp mee te nemen, want er staat
je nog een kleine wandeling met op-
drachten te wachten. Deze speurtocht
is ook voor iedereen en de oplossing
mag je insturen naar:
nuutsbaeker@gmail.com
Wie weet, misschien valt er hier ook iets
te winnen… 

Super leuk detail: Toon en Dorien, wie
kent ze niet, zullen ook aanwezig zijn.
Als gastheer en gastvrouw zorgen zij 
ervoor dat iedereen zich welkom voelt.
(Een déjà-vu gevoel)
De vraag is dus niet: kom jij ook? 
Nee, de vraag is: durf jij te komen?

Christy

Halloween komt eraan, welkom in het
Horror  Café van Beek
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Het gaat super goed met de 
Effe Wachte Band!

Natuurlijk heeft ook EWB een moeilijke
periode gehad gedurende de coronape-
riode. Maar dat had puur te maken met
het feit dat er allerlei beperkingen waren
om te repeteren en er geen optredens
mogelijk waren. 

2022 belooft echter een top jaar te
worden. De bezetting is uitgebreid met
een 2e zangeres/saxofoniste. EWB heeft
inmiddels een vaste geluidstechnicus
die de eigen geluidsinstallatie bedient bij
optredens. Er zijn een groot aantal op
maat gecomponeerde nieuwe arrange-
menten die ingestudeerd zijn of worden.
De “sound” verbetert nog steeds onder
de inspirerende leiding van Patrick
Spelthaen en dat alles resulteert weer
in een aantal leuke en bijzondere
optredens.

Na in april in Kelmond te hebben warm
gelopen en in juni in Wildenrath (D) op
de Kermis te hebben gespeeld, werd
EWB uitgenodigd om op 9 juli jl.  tijdens
het WMC een avondvullend optreden te
verzorgen in het WMC Village. Het werd
een super gezellig optreden dat bij de
organisatie zo goed in de smaak viel dat
EWB op 27 juli terug mocht komen, nu
op de grote Blow Stage op de markt in
Kerkrade. Voor EWB twee super ervarin-

gen op grote podia
met professionele
geluidstechniek en
lichtshows. 
Kijk ook eens op
onze website of
Facebookpagina
voor compilaties
van deze (en andere) optredens.

Maar de koek is nog niet op. Op 10 en
11 september ging EWB, na 3 jaar coro-
na-onderbreking, weer naar één van de
grootste wijnfeesten aan de Moesel.

EWB speelde zowel op zaterdag als op
zondag op het Herbstfest in Bullay a/d
Mosel. Vooral de zaterdagmiddag is een
groot spektakel, waar EWB inmiddels de
grote smaakmaker is. Niet voor niets
wordt EWB al voor de 9e keer uitgeno-
digd en op de Website als “All Time
Favourite” aangekondigd. 

Vorig jaar is er nóg een terugkerend “pa-
reltje” aan de optredens toegevoegd,
het Oktoberfest in Kesternich in de Eifel.
Ondanks de in 2021 nog geldende coro-
namaatregelen werd door meer dan 200
uitzinnige feestvierders het “Dorfgemein-
schaftshaus” volledig op de kop gezet,
en u raadt het al, EWB werd meteen
voor de 2e versie op 22 oktober van dit
jaar gecontracteerd.  

Tussendoor speelt EWB nog op een be-
drijfsfeest waardoor de agenda van
2022 goed gevuld is met optredens.
EWB streeft naar maximaal 6-8 leuke
optredens per jaar.

Ook 2023 lijkt voorspoedig te gaan ver-
lopen, het 1e optreden, een feestavond
t.g.v. de 66 jarige carnavalsvereniging in
Rijckholt is al gepland. 
De geïnteresseerde lezer zal het zijn op-
gevallen dat EWB veel in de Duitse
grensstreek speelt, dat is natuurlijk geen
toeval. Het repertoire is internationaal,
maar wel rijk gevuld met Duitse num-
mers waaronder schlagers uit de 70-er
jaren, hedendaagse Keulse carnavals-
muziek, nummers van Helene Fischer,
maar ook bv. Rock & Roll in een Tiroler
of Polka jasje. 
Natuurlijk wil EWB meehelpen om ook
uw feest te laten slagen, kijk op onze
website:  www.effewachte.nl en neem
contact op over de mogelijkheden. 

We hopen jullie snel te ontmoeten bij
één van onze optredens.

Effe Wachte Band
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Woensdag 7 september startte ZijActief,
afdeling Genhout, met haar traditionele
nazomeractiviteit. De vereniging telt on-
geveer 70 leden in de leeftijd van 45 jaar
en meer. Het was een hele speciale
avond, omdat er 6 jubilarissen waren.
Twee leden zijn maar liefst 65 jaar lid van
wat als boerinnenbond is begonnen,
later is overgegaan in de Vrouwenbond
en nog later in ZijActief. 

Mevr. Voncken en mevr. Bougie zijn trots
dat ze maar liefst 65 jaar lid zijn en nog
steeds graag de berg opkomen voor ac-
tiviteiten. Ze vertellen dat ze als jonge
meid mee mochten met moeders naar
de boerinnenbond en dat ze altijd lid zijn
gebleven. De dames Roebroek en
Bouwens zijn 50 jaar lid, mevr. Cremers
is 40 jaar lid en mevr. Sanders is 25 jaar
bij ZijActief in Genhout. Geen van de ju-
bilarissen woont in Genhout, maar
weten de weg steeds te vinden.
Allemaal hebben ze hun eigen reden om
lid te zijn in Genhout, dat verschilt van
‘het is altijd zo geweest’ tot ‘de activitei-
ten zijn zo leuk’ tot ‘ik ken de mensen en
we hebben altijd wat te vertellen’. 

Deze avond werd opgeluisterd door
Zanggroep Toesjee. Toesjee is een
Midden-Limburgse zanggroep, zij zin-
gen een gevarieerd repertoire. De na-
druk ligt hierbij op Latijns-Amerikaanse
en Ierse muziek, maar ook muziek in di-
verse andere talen. Onder het genot van
een hapje en een drankje werd geluis-
terd, maar vooral ook verteld. Wat heb-
ben dames zich veel te vertellen als ze
elkaar een tijd niet hebben gezien…

Wat doet ZijActief Genhout? 
10 maal per jaar wordt iets georgani-
seerd voor de leden, afwisselend van
amusement tot maatschappelijke the-
ma’s, van een wandeling tot een lezing.
Voor een aantal activiteiten is het moge-
lijk om een introducee mee te nemen,
dus je hoeft niet lid te zijn van de vereni-
ging. Het thuishonk is Gasterie Genhout
Treft, waar doorgaans de activiteiten
worden georganiseerd, veelal op
woensdagavond vanaf 19.30 uur. 
Mooi is dat inmiddels ook jongere
dames lid zijn van de vereniging. Door
deze verjonging hoopt het bestuur nog
lang te kunnen bestaan in het dorp. 

De kracht van deze vereniging is de aan-
dacht aan de leden en tussen de leden.
Er wordt aandacht besteed aan speciale
gebeurtenissen bij leden, zowel feestelij-
ke gebeurtenissen als ziek zijn of af-
scheid nemen. Tijdens de periode van

corona, de periode waarin het onmoge-
lijk was om iets te organiseren, werden
de leden regelmatig getrakteerd op een
kaartje of een attentie. Daardoor is het
ledenaantal gegroeid en daar is het be-
stuur enorm trots op! Omdat het bestuur
niet alles in eigen handen kan doen,
wordt gebruik gemaakt van werkgroep-
jes, waaronder ‘lief en leed’ en ‘maken
jaarprogramma’. Leden voelen zich be-
trokken en samen wordt zorg gedragen
voor de vereniging.

Tegenwoordig heeft ZijActief een website,
waar iedere afdeling – zo ook Genhout –
informatie op publiceert, kijk eens op:
https://www.zijactieflimburg.nl/afde-
ling/genhout/ 

ZijActief Genhout maakt van ieder
jaar weer een ACTIEF jaar!

Suus

ZijActief in Genhout is altijd actief

Alles wat we doen,       doen we met zorg!

Verzorgd wonen in het 
stadspark van Sittard

Kijk voor meer informatie op onze website of bel:

ELSresidentie   |   Tel. 046 - 46 000 40    |   www.elsresidentie.nl

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
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Op woensdag 19 oktober
2022 is er van 19.30 uur tot
20.30 uur na twee jaar weer
de algemene 
ledenvergadering van de
Heemkundevereniging Beek. 

Deze wordt gehouden in STEGEN 35 te Beek en niet zoals
eerder aangekondigd in woonzorgcentrum Om de Toren. De
leden vinden de uitnodiging en de agenda in Becha nummer
3 van september 2022.
De werkgroep kruisen en kapellen van het IVN afdeling
Spau-Beek in de gemeente Beek bestaat nu exact 50 jaar.
Dat is een moment om stil te staan bij dit cultureel en religi-
eus erfgoed. Deze werkgroep verzorgt en beheert de krui-
sen en kleine kapellen en adviseert de gemeente Beek, die
daarvoor weer  financiële en praktische hulp verleent. Er is
geen beter moment om dit thema in de hotspot te zetten
dan in het verlengde en na afloop van deze vergadering.

Uitnodigend,
Het bestuur van de Heemkundevereniging Beek.

WERKGROEP IVN SPAU-BEEK 
50 JAAR KRUISEN & KAPELLEN

50 Jaar werkgroep kruisen & kapellen is deze loot van het
IVN Spau-beek bijna gepasseerd. Dat willen we niet hele-
maal in stilte voorbij laten gaan. 
Wat is er zoal misschien meer dan boeiend rondom deze
kruisen en kapellen die gewoon her en der in ons Limburgse
land verspreid staan? 
Om hier meer een idee over te krijgen hebben wij een 
deskundige bij uitstek uitgenodigd om ons hier op een 
boeiende wijze mee te nemen met een PowerPoint 
presentatie in de wereld van kruisen & kapellen. 
Chris Wilms, schrijver van een 3 tal boekjes over de
Limburgse kruisen en kapellen is de deskundige die ons
hierover komt verhalen.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aan
te schuiven die plaatsvindt op woensdag 19 oktober a.s. om
20.30 uur op locatie Stegen 35 in Beek (de voormalige
openbare school achter de Sint Martinuskerk).

Werkgroep kruisen & kapellen IVN Spau-beek 

Heemkundevereniging Beek

• 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.

Kindervakantiewerk Beek viert 30-jarig jubileum

Foto’s zeggen meer
dan woorden.

We kunnen een uitgebreid verslag
maken over hoe de jubileumweek was,
maar als je die vrolijke foto’s ziet, is dat

niet meer nodig.
Al 30 jaar lang hebben vele kinderen elk jaar

de week van hun leven, als deelnemer, maar ook
als vrijwilliger. Want als je aan KVW meedoet,
moet je, ongeacht je leeftijd, een behoorlijke

dosis “kind” in je hebben.
En dat jong en oud plezier heeft, maakt
deze collage wel duidelijk. Wij feliciteren

KVW met hun prachtig jubileum en
hopen dat de kleinkinderen van

de huidige vrijwilligers
dit ook nog mogen

meemaken. 
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Wat doe jij met de koffiedrab nadat je je
bakje troost op hebt? 
Je gooit deze organische reststroom
toch niet weg? In een loods, in de scha-
duw van de monumentale watertoren in
Schimmert, kweekt Zwamburg oester-
zwammen op Limburgse koffiedrab. In
ruil voor een tegenprestatie halen wij het
op bij bedrijven in Limburg als moderne
vuilnismannen.

Maar overheerlijke paddenstoelen zijn niet het eindstation.
Zwamburg ontwikkelt ook nieuwe producten waar deze duur-
zame oesterzwammen in verwerkt worden of die gebaseerd
zijn op koffiedrab. Hoe dat dan? 

Kom dan naar deze ledenavond en laat u door Rob Hermans
meenemen in een virtuele ondergrondse excursie. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: habitat, klimaat,
vijanden, voortplanten, soorten, eetbaar of niet, en kunnen we
deze zelf kweken.

Zwamburg kweekt sinds april 2015 eetbare paddenstoelen 
op reststromen van Limburg, waar we zijn begonnen met 
een kleine kwekerij in een leegstaand cateringpand op
Maastricht-Airport.
De koffiedrab is een lokale reststroom die massaal wordt

weggegooid, maar nog ontzettend
veel organische waarde heeft. De
Pleurotus ostreatus kan hieruit een
gezonde, smaakvolle en eiwitrijke
oesterzwam produceren. Door deze te
vervangen of mengen in bestaande
producten worden deze niet alleen
gezonder, maar zal de smaak ook 
verbeteren door het umami gehalte
(natuurlijke smaakversterker) van deze
paddenstoel.

Naast de watertoren in Schimmert staat onze nieuwe kwekerij
in een voormalige loods van WML (Watermaatschappij
Limburg). Bent u geïnteresseerd in een kijkje in de keuken,
dan kunt u ook een rondleiding door Zwamburg krijgen. We
lopen een rondje door de kwekerij en vertellen u onze manier
van kweken en onze filosofie hierachter. U krijgt dus de 
belangrijkste ins en outs te weten over het kweken van 
oesterzwammen. Misschien bent u hierna wel zó enthousiast
geworden, dat u zelf aan de slag wilt gaan met onze
Zwamboxx, een kweekset voor thuis.
Duurzaamheid kweek je bij Zwamburg.

Wanneer : Maandag 31 okt. om 19.30 uur
Waar : Stegen 35, 6191 TR, Beek.
Kosten : Leden gratis, niet leden € 5,00.
Kijk op : www.zuid-limburg.groei.nl

Lezing Groei & Bloei maandag 31 oktober
Reststromen en paddenstoelen  
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Missie: Stichting
Landgoed Slot
Schaesberg heeft tot
doel om Kasteel
Schaesberg en de bij-
behorende Slothoeve
op historisch en we-
tenschappelijk verant-
woordde wijze te her-
bouwen en het
omliggende gebied
opnieuw in te richten.
Het slot is zowel een
cultuurhistorische pu-
blieksattractie alsook
een locatie voor oplei-
ding en scholing ter bevordering van ambachtelijke kennis.

Dit is een hele mond vol, maar zo begint de website van Slot
Schaesberg. Het is een uit ruïne herrijzende prachtlocatie, 
met historie, ambachten, groente- en fruittuin en een prachtig
aangelegde bloementuin. Je kunt er heerlijk ronddwalen en
genieten van al het moois dit Slot te bieden heeft.

Zover bekend is, bestond slot Schaesberg al in de zestiende
eeuw, anno 1571. Het kasteel is gebouwd in de Maaslandse
Renaissance stijl, de toren is voor een groot deel nog in takt
en kan beklommen worden door degene onder ons zonder
hoogtevrees.

Ook zijn er in het ambachts-
dorp nog oude ambachten te
zien en kun je de boerderij
met zijn dieren ook bezoeken. 
Dit is zeker ook leuk voor de
kids onder ons, voor kinderen
en kleinkinderen ook een 
heerlijke plek.

Wij gaan na een lekkere kop
koffie of thee met een stukje
vlaai onder begeleiding van de
gids gedurende anderhalf uur
genieten van Slot Schaesberg
en wat het te bieden heeft. 
Na afloop kunt u gerust op

eigen gelegenheid nog verder rondsnuffelen en/of neerstrijken
op het terras of in het café waar zich het educatief centrum
bevindt.

Limburg heeft zoveel te bieden, Slot Schaesberg is hierin een
pareltje.

Wanneer : Zoondag 16 oktober om 11.00 uur
Waar : Slot Schaesberg, Slot Schaesberg Laan 100,

6371KZ Landraaf
Kosten : Leden € 12,50 niet leden € 15,00.
Aanmelden : Uiterlijk tot 6 oktober 2022 via website
Kijk op : www.zuid-limburg.groei.nl

Petra Kindermans en haar familie wonen
pas een jaar in Beek. Sinds de verhui-
zing heeft Petra zich erop verheugd, een
bieb te plaatsen. Toevallig kwam ze een
oud en verroest tabernakel tegen uit een
Poolse kerk. Een kennis heeft het geres-
taureerd en het fungeert nu als bieb.

Haar leven lang leest en verzamelt ze
thrillers en detective’s en dit is ook de
voornaamste inhoud van het tabernakel.
Heerlijk leesvoer voor de koude winter-
maanden.

Ons advies: neem eens een kijkje op de
Kelmonderhofweg in Kelmond en wie
weet welke juweeltjes u tegenkomt. 

Minibieb in Kelmond

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

Bezoek aan Landgoed Slot Schaesberg
in Landgraaf zondag 16 oktober 
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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

Mijn kapelletje
Op de hoek van mijn straat staat een
kapel, gewijd aan de ‘Sterre der Zee’.
Ooit stond het aan de overzijde, maar
door het verbreden van de straat is het
verplaatst, dan wel opnieuw opgetrok-
ken. Het is gebouwd door de
Spaubeekse architect Jac. Maes in
1951, na te zijn ontworpen door archi-
tect J. Brouwers uit Maastricht (*) met
een beeld van J. Courtens. In het altaar
de tekst: ‘Cives Maris D.D. steLlae
cIrcumeunti’, wat zoveel betekent als:
‘De burgers schonken dit aan de Sterre
der Zee bij haar rondgang door Limburg
op bezoek in Spaubeek, al lopen het
gebruikte latijn en chronogram nogal
mank, volgens de samenstellers van het
boek ‘Wegkruisen Veldkapellen’. Doet
er eigenlijk ook niet toe. Dagelijks pas-
seer ik het kapelletje en zeg een Ave
Maria en vraag om een mooie nieuwe
dag of dank voor een fijne belevenis die

dag. En heel vaak zing ik er een deuntje
bij als associatie: het liedje “’t Kapelke”
van Harrie Bordon.

Kapellen en veldkruisen, we hebben er
zoveel in ons Limburgse land, dat het
wel haast een bezienswaardigheid is en
dat een van de kenmerken is dat
Limburg, Limburg maakt. In het eerder
genoemde boek wordt uitgegaan van
zo’n zes kapellen en honderd veld-
kruisen in ons mooie Beek. Maar even
natellend zullen het er zeker meer zijn
(het boek stamt uit 1986 en er is 
sindsdien bijgebouwd en bijgeplaatst).
Zo weet ik zeker dat er in de tuinen van
dorpsgenoten ook kruisen staan en zelf
heb ik vier jaar geleden ook een kruis
meegenomen die nu de gevel van mijn
schuurtje siert. Maar desalniettemin, in
alle variëteiten is het een genot om
eens even bij al die vroomheid stil te
staan. Niet enkel voor een gebed of een
moment van stilte, maar ook vanwege
het feit dat al die kapellen en kruisen
niet voor niets de tand des tijds door-
staan hebben, niets aan betekenis 
hebben ingeboet en natuurlijk ook het
nodige onderhoud vergen. En voor dat
laatste zorgt de ‘Werkgroep kruisen en
kapellen’ welke onder auspiciën van het
IVN Spau-beek op 27 november 1972
werd opgericht en dit jaar precies vijftig
jaar bestaat. 

Betekenis
Terug naar de betekenis van een kapel
of veldkruis. Altijd is hier een religieuze
reden voor aan te geven waarom een
kapel of kruis werd opgericht. Dat kan
zijn uit dankbaarheid (‘Dankkruis’), voor

een verkregen gunst, omdat er recht
gesproken was (‘Gerechtskruis’), om de
vruchten van het land te beschermen
tegen weersinvloeden (‘Hagelkruis’), op
een plek waar iemand om het leven was
gekomen (‘Ongelukskruis’), zien we
heden ten dage nog steeds gebeuren,
als boetedoening na een zware zonde
(‘Zoenkruis’) of als ‘Devotiekruis’, om bij
te kunnen bidden. (*2)  

Oorsprong en verscheidenheid
Het oudste kruis binnen onze gemeente
staat wellicht naast het huis van 
Jos Hennekens, coördinator van de
werkgroep aan de Herenhofstraat in
Neerbeek. Het is gemaakt van steen.
Doordat het kruis verweerd is, zijn er
geen verdere aanduidingen meer op te
vinden. Er is ooit een poging gedaan de
historie van dit kruis te achterhalen,
waarbij er gekeken is naar het materiaal,
de wijze van bewerking, de beschadi-
gingen en de verwering en men kwam
tot de conclusie dat het te dateren is
aan het begin of medio de zeventiende
eeuw. De reden van plaatsing blijft 
echter geheel in het duister. 
Nederland ging gebukt onder de

Werkgroep kruisen en kapellen

Herplaatsing kruis Groeneweg

St.Annakapel - een pareltje in het groen

BOB: Bijzondere Ontmoetingen Beek
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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

Tachtigjarige Oorlog en de strijd tussen
de verschillende manieren van geloof
belijden dat zeker zijn weerslag heeft
gekend, ook in tijden daarna.
Naast stenen kruisen zijn er ook houten
kruisbeelden. Vaak zomaar ergens aan
een boom gehangen op de splitsing van
wegen. Hoe makkelijk is het niet om 
enkele latjes te nemen, er een kruis van

te maken en deze aan een dikke stam
te spijkeren. In de tijd van de industriële
revolutie komen de gietijzeren kruisen in
zwang, waarbij er verschillende typen te
onderscheiden zijn naar gelang de 
betekenis en gietvorm. Zo zijn er 
kruisen met een corpus (zelfs in diverse
vormen) of kruisen met een Maria-af-
beelding.  
Als laatste moet ik zeker niet vergeten
te vermelden dat er veel kleine beeldjes
staan in nissen aan gevels of een kruis-
je net boven een draaislot in een van de
vele stadsboerderijpoorten.  

Onderhoud
Kapellen en veldkruisen zijn cultureel
erfgoed. De grootste drijfveer is de
werkgroep Kruisen en Kapellen, onder-
deel van IVN Spaubeek, die daarvoor
dankbaar gebruik maakt van buurtver-
enigingen en particulieren. Zij zorgen
voor het benodigde tuinonderhoud en
schilderwerk. Namens de gemeente
heeft de werkgroep ook de zorg en de
adviserende rol over de uitingen uit
vroeger tijd.  De werkgroep is nog
steeds op zoek naar nieuwe participan-
ten die een klein monumentje willen
adopteren. Wie verder geïnteresseerd is
kan, ná de jaarvergadering van de
Heemkundevereniging (niet openbaar),
vanaf 20.30 uur de diapresentatie be-
zoeken van een autoriteit op dit gebied,
in de persoon van Chris Willems (zie
ook www.wegkruisen-chriswillems.nl).
Deze presentatie wordt gehouden op
woensdag 19 oktober in Stegen 35 
te Beek. 

Mit mieng kénjer…
Ik moet eerlijk bekennen dat ik gechar-
meerd ben van dit stukje Limburgs 
cultuurgoed en na het lezen van het
boek mijn ogen beter de kost geef.
Zeker zal ik de teksten op de kapellen
en kruisen lezen (NB: bij de Annakapel
plaatst de werkgroep binnen kort enkele
billboards, zelfs met een QR-code voor

meer informatie; men gaat zeker met de
tijd mee!). En natuurlijk probeer ik dan
te achterhalen met wat voor soort kapel
ik te maken heb en welke oorsprong er
ligt. Mijn tip voor eenieder is om zeker
het boek “Wegkruisen Veldkapellen”
eens ter hand te nemen, kennis te 
vergaren over een monument zo vlak in
de buurt en vooral onze jongsten te ver-
tellen over onze regionale geschiedenis,
zoals Harrie Boudon in het laatste
coupletje van zijn liedje bezingt.  

Bron: 
(*1): boek ‘Wegkruisen veldkapellen en andere

uitingen van de volksvroomheid in de 
gemeente Beek’, Wat Baek ós bud, 
deel 3, 1986 (Egelie/van Winkel)

(*2): ‘De Limburger’, Kick Schröder, 
16 september 1995

’t Kapelke van Harrie Bordon
Lied: https://www.youtube.com/watch?

v=qYKRsHlVaBA
Tekst: https://www.limburgslied.nl/content/

t-kapelke  

Roland Willems  

Kruis bij hoeve St.Jansgeleen
daar waar het ooit allemaal mee begon

Oudste kruis van Beek
Zie deze maar eens om te blazen.
Een brok massieve Naamse steen.

Ongenaakbaar staat hij daar.

Wegkruisen en Veldkapellen uit de serie 
“Wat Baek of Bud” .

Het naslagwerk en handboek gewoon van
onschatbare waarde.
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Deskundige en persoonlijke
begeleiding voor een leven met

vastgestelde zekerheden.
Voor alle notariële werkzaamheden kunt 
u bij ons terecht van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

Wolfeynde 2, 6191 EB Beek

T. 0031 - (0)46 437 2454

F. 0031 - (0)46 437 7709

e-mail: info@notariaatpas.nl

www.notariaatpas.nl

Ons kantoor is gevestigd schuin tegenover het gemeentehuis.

U kunt gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein,
te bereiken via de Julianalaan.

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

De eerste lezing gaat over het Mauritshuis in Den Haag dat
van 29 september 2022 tot 15 januari 2023 een aantal 
werken uit de wereldberoemde Frick Collectie uit New York
tentoonstelt.

De volgende 4 lezingen hebben Italië als centraal
thema. 

De bloeiende en veelzijdige  ontwikkeling van de diverse
kunsten in het Italië van de 16 en 17e eeuw wordt aan de
hand van enkele beroemde kunstenaars aanschouwelijk in
beeld gebracht.

1. Leonardo Da Vinci, 1452-1519. Naast schilderen was
deze veelzijdige kunstenaar ook actief op veel andere
gebieden zoals anatomie, architectuur en was hij ook
uitvinder.

2. Villa’s in Veneto,  aan de hand van villa’s in de 
republiek Venetië laat Luc Laudy ons zien hoe de rijke
Venetiaanse families hun huizen lieten “versieren” door
beroemde kunstenaars. 

3. Caravaggio, 1571-1610. Het turbulente leven en het 
fameuze werk en niet te vergeten de invloed van
Caravaggio op veel kunstenaars/tijdgenoten wordt 
beeldend in beeld gebracht.

4. De “Utrechtse Caravaggisten”. Ook in Nederland
was de invloed van Caravaggio doorgedrongen. Aan de
hand van diverse schilders waaronder Rembrandt wordt
de invloed van deze “Meester” helder aangetoond.

De kosten voor de 5 lezingen, inclusief koffie/thee, bedragen
€ 25,-- voor leden van KBO/seniorenvereniging Beek en 
€ 30,-- voor niet-leden, te voldoen voorafgaand aan de 
eerste lezing. 

De lezingen worden gehouden in De Stegen 35 in Beek. 

Opgeven bij: mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com 

KBO/Seniorenvereniging Beek nodigt u
uit voor een serie kunstlezingen door
Luc Laudy op woensdagmiddag 9, 16,
23 en 30 november en 7 december van
14.00-16.00 uur. 
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Zaterdag 29 oktober

Op zoek naar pikdonkere
plekken
Tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ nemen gidsen van het IVN
Spau-Beek u mee voor een wandeling door het buitengebied
van Beek op zoek naar het donker. Samen met u speuren ze
naar het nachtleven van dieren en staren naar sterren. 
Met deskundigen van vereniging Galileo-Limburg gaan we
met een telescoop naar de sterren kijken.

Zijn er nog pikkedonkere plekken in Beek? Waar kunnen we
nog genieten van de geuren, de kleuren, de geluiden en
zeker ook de spanning van de echt donkere nacht? 
Kent u de schoonheid en het nut van de nacht? 
Het IVN afd. Spau-Beek nodigt u uit om de antwoorden op
deze vragen zelf mee te beleven.
De ‘Nacht van de Nacht’ is een landelijke activiteit (meer info:
www.nachtvandenacht.nl/ ) en is op de avond dat de 
zomertijd wijzigt in wintertijd, dit jaar op zaterdag 29 oktober. 
De start is om 19.30 uur. Einde rond 21.30 uur.

Bijzonderheden: indien coronamaatregelen nog van 
toepassing zijn is aanmelden gewenst i.v.m. maximaal aantal
deelnemers. Advies: stevig schoeisel en eventueel zaklamp. 
Voor wie? Iedereen die wil genieten van duisternis en stilte en
zeker voor kinderen een hele belevenis.

Vertrek bij: Oude Pastorie 25, 6191 HW Beek
Info www.ivnspaubeek.nl

IVN Spau-BeekZondag 9 oktober 

Paddenstoelen excursie

Paddenstoelen worden wel de bloemen van de herfst 
genoemd. Hoewel ze het hele jaar voorkomen zijn ze in
het najaar het talrijkst. Slechts weinigen weten dat er
bijna 3x zoveel paddenstoelen als wilde planten voor-
komen in ons land. Omdat veel soorten sterk op elkaar
lijken is het vaak moeilijk om ze op naam te brengen.
Henk Henczyk van de Paddenstoelen Studiegroep
Limburg (PSL) leidt deze excursie door het
Stammenderbos. Soorten die we haast zeker zullen
tegenkomen zijn o.a. de Parelamaniet, het Roestbruin 
kogelzwammetje, het Eikenblad- zwammetje, de
Porseleinzwam en het Waaiertje.
Ook als het regent gaat de excursie door, padden-
stoelen houden van regen en bij vochtig weer zijn ze
op hun mooist.
Als coronamaatregelen weer gelden (1,5m afstand 
houden) van te voren aanmelden via 
info@ivnspaubeek.nl i.v.m. met beperkt aantal toe te
laten deelnemers.
Toegang is gratis.

Aanvang 10.00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’, 
in de kelder van het AZC Sweikhuizen
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis) 
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen

Zondag 6 november 

Wandeling rond de 
Sint Pietersberg

Een pittige wandeling van ca. 14 km, die beloond
wordt met een spectaculair uitzicht vanaf een hoge
rots op het Albertkanaal en de Maas. 
Tevens beklimmen we de Observant.

Gezamenlijk vertrekpunt om 9.00 uur op de
Parkeerplaats Gemeentehuis Beek, Raadhuislaan 9,
6191 KA  Beek.

Voor laatste info zie www.ivnspaubeek.nl
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Ook dit jaar mag de Asta in Beek gastheer zijn voor het
openingsconcert van Festival Vocallis. Dit twee weken
durende muziekfestijn wil professionele muziek toegan-
kelijk maken voor een breed publiek. Artistiek leider Gert
Geluk wijdt het thema dit jaar geheel aan ‘de kracht van
muziek’. De befaamde internationaal bekende sopraan
Lenneke Ruiten komt op 22 oktober naar Beek, om liede-

ren van Strauss,
Duparc en
Chausson uit
haar nieuwe
album ten 
gehore te 
brengen. Ze
wordt begeleidt
door de  
invoelende, 
uitstekende 
pianist 
Thom Janssen. 

U bent van harte welkom op zaterdag 22 oktober 2022
om 20.00 uur in het ASTA Theater te Beek! 
Tickets zijn te koop via de website van Festival Vocallis. 

14

‘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

Op maandag 25 juli 2022 werd te zijnen
huize aan de Broekhovenlaan in Beek,
John Visser met enig ceremonieel door
Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ in-
gehuldigd als nieuwe Klepperman. 
Hem werd het op maat gemaakte
uniform niet alleen overhandigd, maar
hij werd in het bijzijn van de andere
nachtwachters daarmee ook door enke-
le collegae aangekleed. Ook de verdere
attributen, klepper, draaglantaarn en lie-
derenbundel werden hem ter beschik-
king gesteld. 
De Nachtwacht zong daarbij enkele toe-
passelijke nachtwachtersliederen.

De ‘bao’ (=voorzitter) Fred Romans,
stelde in een ludieke speech de colle-
gae-nachtwachters aan de nieuwe
nachtwachter voor, waarna over dit offi-
ciële en feestelijke gebeuren met een
drankje en hapje tot in de late uurtjes
werd nagepraat.

John Visser was voor het eerst als
nachtwachter actief tijdens het op 7 au-
gustus 2022 in Einighausen voor de 40e
keer georganiseerde evenement ‘Oude
Ambachten’, alwaar Nachtwacht ‘De

Baeker Kleppermen’ zich ook al voor de
tiende keer presenteerde. Dat werd niet
alleen door de vele bezoekers op prijs

gesteld, maar zeker ook door de organi-
satie, die de nachtwacht met een uitste-
kend etentje beloonde.

Nieuwe Klepperman: John Visser 

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’ op zondag 7 augustus 2022 in Einighausen.
V.l.n.r. Jack Lacroix, Jos Eggen, John Cuypers, John Visser, Jacques Aussems, Fred Romans,
Nan Claessen, Rich Brzeznicki, Wil en Theo Vranken. Afwezig wegens vakantie Ben Arts.
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Forever Young !! Dat is het motto van de
MBL-zangers van Beek e.o. tijdens het
introductieconcert dat op zaterdag 5 no-
vember vanaf 19.30 uur in het Asta
Theater van Beek wordt georganiseerd.

Medewerking verlenen het jeugdkoor
van de Limburgse Koorschool o.l.v.
Claudia Franzen en instrumentale bege-
leiding van o.a. Véron Jongstra vleugel,

Frans Frijns gitaar en Mark de Wit
slagwerk. Solist is Jos Daemen.

Entreekaarten (aan de kassa € 12,50)
zijn in de voorverkoop à € 10,= 
verkrijgbaar bij Schoenherstellerij
Hoedemakers Markt 22 Beek, bij de
koorleden, via de website
www.beekerliedertafel.nl/shop 
of scan de QR code.

De benaming “Introductieconcert”
duidt op de plannen van het koor
voor de komende jaren.
De MBL-zangers van Beek en om-
streken die onder leiding staan van
Dion Ritten, steken zich hierbij in ‘n
verfrissend nieuw jasje. Niet alleen
qua outfit, maar vooral wat de mu-
ziekkeuze betreft. Die is toekomst-
gericht en met een duidelijke bood-
schap: “We want to be Forever Young”.
Hierdoor krijgen de bezoekers een zeer
gevarieerd en aantrekkelijk programma
voorgeschoteld. Voor de pauze gaat dit
gepaard met een flinke dosis African
beat gepresenteerd door de MBL-
zangers in de huidige formatie.

Na de pauze staat het gezelschap, aan-
gevuld met  “Forever Young” op het po-
dium met ‘n demonstratieoptreden vol
verrassende elementen. Van Sweet
Caroline tot We are the champions. De
uitsmijter wordt ongetwijfeld ‘n swingen-
de Sing Along happening voor en door
het publiek waarbij “We will rock you”
zeker niet zal ontbreken.

Als contrast met het optreden van de
MBL-zangers is het jeugdkoor en het
ensemble van de Limburgse Koorschool
uitgenodigd. Dit geweldige koor be-
stond eerder uit twee onderdelen.
Kokoz, waarbij OZ een verwijzing was
naar het samenwerkingsverband met
Opera Zuid en als tweede poot het in de
regio overbekende Cantarella. 
De koren zijn inmiddels samengesmol-
ten en vormen nu samen de Limburgse
Koorschool.
Het programma dat het koor in het Asta
Theater ten gehore brengt, geldt als
spannende warming up voor de
Koordag Limburg die op 6 november in
de Maaspoort te Venlo wordt gehouden. 

Het ENCI-koor is een mannenkoor bestaande uit ongeveer 25 zangers. Zangers die werkzaam zijn  geweest
bij de ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) in Maastricht. Het ENCI-koor werd in 1951 opgericht om
de opening van de Uitbreiding Zuid alsmede het 25-jarig jubileum van de ENCI-vestiging in Maastricht op te
luisteren. Het is daarna uitgegroeid tot een echt mannenkoor met een eigen klank. Een klank, herkenbaar bij
de ENCI en herkenbaar in de verre omgeving van Maastricht. Het koor staat sinds 1998 onder leiding van
dirigent Ronald Franssen.

Een absoluut hoogtepunt in het zeventig jarig
bestaan van het ENCI-koor is het concert in de
Theresia basiliek in het Franse Lisieux geweest, in
september 2008. Lisieux is een katholieke bede-
vaartsplaats voor de heilige Theresia van Lisieux.
In de basiliek heeft het ENCI-koor voor zo’n zeven-
duizend pelgrims gezongen. In 2011 heeft het
ENCI-koor, bij gelegenheid van het zestigjarig be-
staan, de gouden medaille van de stad Maastricht
ontvangen, dit vanwege de verdiensten voor zowel
de ENCI als de stad Maastricht.    

zondag 16 oktober 2022 in de Sint Hubertuskerk te Genhout - aanvangstijd 10.00 uur

V R I E N D E N V I E R I N G m.m.v. ENCI-koor uit Maastricht

Zaterdag 5 november Asta Theater

MBL-zangers introduceren project Forever Young
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Het is weer oktober en dat betekent dat
de jaarlijkse rommelmarkt van muziek-
korps St. Callistus Neerbeek er weer
aan zit te komen. De laatste zondag van
de maand, 30 oktober, zullen de deuren
van gemeenschapshuis Neerbeek,
Callistusplein 9, om 10.00 uur worden
geopend. Tot 16.00 uur kunt u rondlo-
pen tussen de verschillende afdelingen:
elektronica, glaswerk, lampen, kleding,
huishoudelijke spullen, speelgoed, boe-
ken, antiek en nog veel meer. 

U kunt tussendoor een kopje koffie, thee
of wat fris nuttigen, waar natuurlijk ook

een stukje vlaai bij hoort. Zondag
30 oktober belooft, zoals elk jaar,
een gezellige dag te worden met
heel veel mooie tweedehands
spullen. En de opbrengst komt
natuurlijk ten goede aan de mu-
ziekvereniging. 

Deze bron van inkomsten wordt
gebruikt voor onze jeugdopleiding, een
nieuw traject op de basisschool, onder-
houd aan instrumenten en eigenlijk alles
wat met muziek te maken heeft. Het mu-
ziekkorps nodigt u van harte uit een kijk-
je te komen nemen!

Heeft u nog goede tweedehands
spullen thuis staan die u kwijt wilt
en in een van bovenstaande cate-
gorieën valt? Dan kunt u deze op
zaterdag 29 oktober tussen 9.00 uur
en 12.00 uur langsbrengen in het
gemeenschapshuis in Neerbeek. 

Kunt u de spullen niet zelf
langs brengen? 
Neem dan contact op met de orga-

nisatie en wellicht kunnen ze de spullen
komen ophalen. 

Laat het weten, bij voorkeur via
info@sint-callistus.nl of 06-83500563 

Kapotte of onverkoopbare spullen levert
de organisatie ook veel werk, dus denk
a.u.b. zelf na over wat u afgeeft. 
Gelieve geen meubels of computers af
te leveren.

Blijf op de hoogte van deze en andere
activiteiten via 
facebook.com/sintcallistus, bekijk wat
we doen op instagram.com/sintcallistus
en leer meer over onze vereniging via
www.sint-callistus.nl

Rommelmarkt gemeenschapshuis Neerbeek
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Autopech
Toen ik van mijn vakantieadres huis-
waarts reed, begon opeens de auto te
stotteren. Ik had het wel eerder 
gemerkt (mijn thuisgarage gebeld en
met de mededeling: ‘Och, dat komt op
grote hoogte in de bergen wel vaker
voor bij deze auto’s’, verder gereden),
maar dit was van een veel ergere
soort. Opeens ging een rood lampje
branden welk mij sommeerde meteen
te stoppen en een merkdealer te raad-
plegen. Ik stopte bij een Raststätte en
wachtte op hulp. Deze kwam, 
resette de auto en ik kon verder. 
Dat verder bleek drie kilometer te zijn
voor hetzelfde lampje weer oplichtte.
Meteen weer de alarmdienst gebeld en
nu werd ik afgesleept naar een garage,
midden in Augsburg, zondagavond zo
tegen half negen in de avonduren.
Uiteraard was de garage niet open, 
dus moest ik wachten tot de volgende
ochtend. Hotel geregeld en na ruim
tweeëneenhalve kilometer lopen aan-
gekomen. De volgende ochtend vroeg
naar de garage waar men het euvel al
na tien minuten had gevonden: een 
gescheurde slang; gewone slijtage.
Kosten waren € 6,- voor de slang 
(totale kosten voor deze levenservaring
echter ruim € 650,- in verband met 
afslepen, hotelovernachting en garage-
kosten) en we konden weer verder.

“Beek… wat ben je mooi”    

“Beek… wat ben je mooi”                     

Had ik nou pech gehad of was dit 
gewoon geluk? Het had natuurlijk ook
veel en veel erger kunnen zijn met de
auto (ofschoon ik deze vóór mijn vakan-
tie altijd helemaal laat checken) of een
ongeluk, geen hotel kunnen vinden en in
de auto moeten overnachten, dagenlang
moeten wachten op onderdelen… Ik heb
ermee kunnen lachen (ahum!), het los
kunnen laten, en genoten van een over-
heerlijk ontbijt. En toen ik de weg kon
vervolgen heerlijk genoten van een auto
zonder stotteren (dat mij wel de hele 
vakantie zorgen heeft gebaard). Ik mag
me dus eigenlijk heel gelukkig prijzen. En
natuurlijk hoop ik dat mijn reisverzekering
wil meewerken aan het vergoeden van
(een deel) van de gemaakte onkosten.

Geluk is maakbaar
Geluk en pech liggen heel dicht bij 
elkaar. En het ligt maar aan je eigen 
gemoedstoestand hoe je een situatie 
benaderd. Ik had heel boos kunnen zijn
en dat ook laten merken aan anderen.
Maar dat lost natuurlijk het probleem
niet op. Wat natuurlijk heeft meegeholpen
was dat ik net volledig ontstresst was en
dat ik alle tijd van de wereld had. Wat ik
hiermee wil zeggen is dat je geluk kunt
beïnvloeden. Geluk is maakbaar. Het ligt
er maar aan hoe je (situationeel en 
tijdsgebonden) met je beide benen in de
klei staat. Op vakantie heb ik regelmatig
artikelen over ‘geluk’ gelezen en samen-
vattend gezegd kom ik tot de conclusie
dat jezelf de grootste eigenaar bent van
je eigen geluk en dat er geen wil of
onwil zit in de ervaring van de geluks-
factor. Op social media is heel veel 
materiaal en quotes te vinden met de
titel geluk en soms zie je door de bomen
het bos niet meer. Keuzestress? Nou niet,
hoor. Maak lekker gebruik van wat je
(gratis) wordt aangeboden. 

Het geluk van Beek
In deze kwam bij mij de vraag op of het
wonen in Beek (en in mijn geval:
Spaubeek) nou ‘een gelukkie’ is? 
Tja, ik ben nou eenmaal een denker en
filosofeer graag over deze dingen. Om
met de deur in huis te vallen en de vraag
te beantwoorden: ‘ja!’ In mijn leven ben
ik ondertussen al weer zo’n tien keer
(vaak voor werk) verhuisd en heb einde-
lijk een bepaalde manier van rust gevon-
den. Ook de verhuizing naar Spaubeek
was werk gerelateerd, omdat ik een 
woning wilde waar werk en privé samen
konden komen,  zonder dat het een het

ander nadelig beïnvloedde. En dat is 
gelukt: een mooie levensloopbestendige
woning met een hele verdieping voor
kantoor en praktijk. Dus dat was een
heerlijk geluk. Uiteraard heb ik af moeten
wachten of Beek ‘the place to be’ zou
worden, maar ook daar zeg ik, na vier
jaar,  volmondig een ‘ja’ op.
Vooropgesteld is wel dat je zelf achter je
geluk aangaat. Meedoen met de maat-
schappij om je heen: aansluiten bij
(werk)groepen en verenigingen in de
buurt, een praatje maken met dorpsge-
noten, belangstelling  tonen voor de
mensen om je heen, en ga zo maar door.
In je schulp kruipen en wachten tot de
wereld belangstelling voor je heeft is uit
den boze. En daarbij zij ook aangetekend
dat van het een het ander komt: voor mij
betekent dit het geluk mogen ervaren nu
redactielid van onze Nuutsbaeker te zijn
en dat ik  achter vele deuren mag kijken,
met Beekse kinderen bezig te zijn om het
blad ‘KidsCool’ te maken, lid te zijn van
de buurtvereniging,  organiseren van 
andersoortige activiteiten voor Beek, een
lief hondje te hebben waarmee ik graag
wandel door het Beekse en zo ook veel
mensen spreek, die ons herkennen, e.d.

Ja, ik heb geluk gehad om ooit voor Beek
te kiezen. Dit neemt niemand mij meer
af. Ooit zal ik gaan verhuizen, als het 
verpleeghuis aan de orde komt, maar
zeker weten dat dat in de gemeente
Beek zal staan.

Roland Willems
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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    

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

Oktober 1992, 18e jaargang nr. 9

... 70 jaar toneelvereniging “Ons genoegen” prijkt op de 
voorpagina van deze editie. Het bestuur bestaat uit 
Sef Swelsen (regisseur), Dré Henssen (secretaris), Maria
Swelsen-Geizen (jubilaresse 40 jr.) Jos Nijsten (voorzitter),
Paul Janssen, Hub Lonissen (jubilaris 40 jr), Annemie 
Pijls-Vonken (penningmeester).

Het verslag omvat een uitgebreide levensloop van de 
toneelvereniging, van het begin tot heden.
Natuurlijk zal dit gevierd worden. Het jubileumstuk,”Het
nichske van pestoar” onder regie van Sef swelsen, zal 4
keer opgevoerd worden in zaal Vroemen. Alwaar ook de re-
ceptie en de huldiging van de jubilarissen zal plaatsvinden.
En ‘s avonds een gezellig samenzijn met muziek van het
orkest “De Fratelli’s”. 

… In de raadsnippers zien we dat de vergadering geheel in
stijl van de Treckpoelfeesten werd gehouden. De schout en
schepenen schreden in vol ornaat de raadszaal binnen.
Het was een rustige vergadering, alleen dat de burgemees-
ter zich versprak toen hij Joke Beckers – v.d.Wall met
“jonkvrouwe” aansprak. Zij corrigeerde hem met de mede-
deling dat het al 33 jaar geleden was.

… En lees de Algemene Politieverordening goed door om de
wijzigingen goed bij te houden. Omdat iedereen geacht
wordt de wet te kennen kan dat wel eens tot onaangena-
me verrassingen leiden als men b.v. onwetend en volgens
oud gebruik wat rommel uit de tuin op het eigen erf wil 
verbranden.

… Ook de verenigingen hebben wat nieuws.
Het IVN- centrum Spaubeek is vanaf nu elke zondag 

geopend. Naast de bestaande opstelling van vogel, zoog-
dieren, bijen, geologie, milieu enz. kunt u nu komen kijken
naar een mini-tentoonstelling waarin elke maand een ander
onderwerp aan de orde komt.

… Het wandelcomité Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek
organiseert haar 6e herfstwandeltocht.

… Drie pagina’s zijn gevuld met foto’s van de Treckpoelfeesten
met als titel,” Kronijke van merckwaerdige vermomminghe
te Beeck in den lande van Valkenborgh anno 1992”

… Een nieuwe mijlpaal, een
nieuwe naam, een nieuw
pand.
Na eerst gehuisvest te zijn
geweest in Valkenburg zal
burgemeester v. Goethem het nieuwe pand van DIRKS ma-
chines BEEK aan de Prins Mauritslaan plechtig openen.
Drie dagen open huis.

… Th. v. Winkel heeft weer stapels archieven doorgespit en
geeft ons een uitvoerige uitleg over de vele sluitstenen die
zich boven poorten in Beek bevinden.

De prachtige tekening van het pand Burg. Janssenstraat
gebruikt hij om deze, voor Beek
unieke sluitsteen (uitgekapt in
hoog reliëf) uit te leggen.

Groetjes  Japo
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1. Welk orgaan in je oor zorgt voor balans / 5de
2. Wie zei: je hebt iemand nodig, stil en oprecht  /

6de 
3. Aan welke huidziekte leed Michael Jackson /

5de
4. Elvis the Pelvis, maar wat is ‘n “pelvis” /  4de 
5. In de jaren 50/60 beroemd als BB / 13de 
6. “Run Forrest, Run”. Wat is zijn achternaam /

3de

7. De ziekte van Michael J. Fox uit  Back to the
Future / 8ste 

8. Beroemdste en rijkste dragqueen in de 
geschiedenis / 3de

9. Kleine acteur. Speelde de vader van Mathilda /
6de 

10. Deze “Rebel Without a Cause” verongelukte in
1955.  / 7de  

11. Bekende serie (1983-1989) met Emmanuel Lewis
/  3de  

12. De Nederlandse naam van trachea / 7de 
13. Hollywood kindsterretje uit de jaren dertig /

13de  
14. Zij verrees uit de zee in James Bond’ Dr. No /

11de  
15. Hoofd, schouders, knie en ….. / 4de 
16. Een “groente” naam voor een bokseroor / 6de 
17. Amerikaanse zangeres. Werd beroemd door

nipplegate / 11de 
18. Zij zong in 1962 “Happy birthday Mr. President”

/ 8ste 
19. Hoe noem je een beeldschone jongeling / 6de 
20. De tiende Doctor Who / 12de 

21. Zij speelde Krystle Carrington in Dynasty / 7de   
22. Amerikaanse president, vermoord in 1865 /

12de 
23. De klokkeluider van de Notre Dame / 9de 
24. Je hebt de dikke en de dunne …..  / 3de 

25. Zijn bijnaam was The great lover (1895-1926)
/ 8ste 

26. Op welk familielid heeft Alma Mater betrek-
king / 5de 

27. Fictieve schrijfster in Murder she wrote /
15de 

28. Wie zong ‘Bette Davis Eyes’ / 9de 
29. Hij speelt Dean Winchester in Supernatural

/ 10de 
30. Wat zet je op elkaar en zet dan door / 2de 
31. Een gespierde thorax betekent een gespier-

de …..  / 7de 
32. Achternaam van tweeling Igor en Grichka  /

9de  
33. Achternaam van de langste man die ooit

heeft geleefd. (2,72 m) /3de           
34. Blinde zanger, met als bijnaam "The

Genius"/ 9de 
35. Haar lijfspreuk: "Voor straks, lekker slapen

en morgen gezond weer op.” / 10de  

36. Haar openingszin was altijd “Dag lieve men-
sen” / 10de 

37. Wie zingt “Heb je even voor mij” (2003) / 7de 
38. Zijn echte naam is Adrianus Marinus Kyvon

/ 12de 

39. Ander woord voor de tweehoofdige boven-
armspier / 5de 

40. Welke acteur speelde Don Camillo / 9de 
41. Presentator “Voor een briefkaart op de eer-

ste rang” / 8ste
42. De enige echte Pipo de Clown / 7de 
43. De vrouw van Gomez Addams / 4de 
44. De achternaam van The Elephant Man (1862

–1890)  / 5de 
45. Wie zingt “Papa, ik lijk steeds meer op jou” /

7de
46. Hij heeft een lange neus en is verliefd op

Roxane / 16de 
47. De tweeling zus van Mary-Kate Olsen / 3de
48. Nederlands bekendste plastisch chirurg /

11de

49. De "meest verbouwde vrouw ter wereld"/  3de 
50. Wie zingt “The Most Beautiful Girl” / 11de 
51. De mooie Kees uit Flodder / 11de
52. Vincent in de serie Beauty and the Beast (1987) /

6de 
53. The good, the bad and the ….. / 1ste 
54. Dokter Lydie van der Ploeg uit Zeg 'ns AAA  / 17de 
55. Wat zijn horen, proeven, ruiken, voelen en zien /

7de 
56. Wie kennen we als Elisabeth Amalie Eugenie in

Beieren / 2de 
57. Rowan Atkinson werd wereldberoemd als …  / 4de 

58. De naam van de clown uit “It” / 7de
59. Kunstenares met doorgegroeide wenkbrauwen /

6de 

60. Bekend Fries fotomodel / 5de 
61. De naam van Omar Sy in “Intouchables” / 3de
62. Hij was in de jaren 80 Magnum P.I / 8ste 

63. Welke engerd hoort bij 'Ik Mik Loreland' / 6de  
64. Italiaanse blinde tenorzanger  (Con te partirò) /

14de    
65. Ze speelt Edith Artois in Allo’ Allo’ / 11de 
66. Ander woord voor schedel / 6de
67. Bijnaam van Lesley Hornby, het magere Britse

model / 2de 
68. Welke iconische rol hoort bij Joop Doderer / 10de 

69. Als Tyrion Lannister maakte deze acteur furore /
12de 

70. In 1978 was hij kapelaan Erik Odekerke / 10de 
71. Echtgenote van Michael Douglas / 10de 
72. In welke film werd John Coffey onterecht 

geëxecuteerd. / 10de 
73. Wie schreef The Picture of Dorian Gray / 3de 
74. Wetenschapper (1942-2018), leed aan de ziekte

ALS / 8ste 
75. Wat is de officiële naam van Botox /  9de  
76. De tweelingbroer van Scarlett Johansson / 5de 
77. Zijn bijnaam is Muscles from Brussels / 13de 

TUSSENDOORTJE

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56 57 69 70 71 72 73 74 75 76 77

36 37 38

60 61 62

7 8 9 10

58 59 63 64 65 66 67 68

1 2 3 4 5 6

Oplossing september:
Geluk is geen rekensom. Om het te vermenigvuldigen hoeven wij het alleen maar te delen.

Wij feliciteren Marianne van Menen-Otten

Stuurt u even een mailtje met uw adresgegevens? Dan ontvangt u een leuk presentje.

Maak de puzzel en stuur de zin naar Nuutsbaeker@gmail.com

Thema: Mens, wat ben je mooi! 
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Wat zin veer blie dat de Jeugzitting vol-
gend jaor weer door kènt goon. Daorom
zeen veer weer op zeuk nao uch!

De Jeugzitting is eine geweldige middig
veur en mèt ôs sjnaake en breumelkes
en natuurlik auch veur alle anger
Pottentaote en Pottentaotinnekes. Ôs
Baeker jeug deit geweldig hun bès om
d´r eine sjwaone daag van te make.

Op zôndig 15 jannewarie 2023 gaon
veer d´r weer get sjieks van make.
Geweldige acteurs, decors en op ´t
hwoagtepunt van deze middig wurd de
nuuje Jeugprins van de Pottentaote
oetgeroope dae ´t nuujt seizoen geit re-
gere same mèt ziene Hofnar.

Daorom zin veer es Jeugzitting-comité
op zeuk nao jonges en maedjes die mèt
wille doon aan dees zitting.

Veer zeuke:
- Acteurs
- Dansers
- Figurante
Die in groep 
1 t/m 8 zitte. 

De hoofs zelfs
neet op ein Baeker sjwoal te zitte.
Ederein dae in de gemeinte Baek woont
kènt mèt doon.

Om de toneelsjtökskes in te sjtudere
wurd minimaal 4 kjaer geoefend.

Wienae en woo
dat wurd nog
bekend gemaak.

Ver zouwe ´t ge-
weldig vènge
este mèt wils
doon! Meld dich
online aan via ´t
insjriefformulier
datse kèns vènge op: 
www.pottentaote.nl of scan de 
QR-code en kom direk bie ´t insjrief-
formulier terech. 
Op 31 oktober 2022 sjlut de insjrieving.
Bie vraoge kènt gr mailen nao: 
jeugdzitting@gmail.com.

Allewiel!
Jeugzittingcomité Baeker Pottentaote

Op zondag 13 november 2022 zal er binnen VV de Baeker Pottentaote een
vorstenwissel plaatsvinden. 

Vorst Pottentaot Eric Voncken zal dan zijn taken officieel overdragen aan Elmar Verpoort
en daarna zal Eric stoppen als lid van de Raad van Elf.

Eric is na zijn Prinsen seizoen (2002/2003) toegetreden tot de Raad van Elf. Een jaar
daarna is hij het dagelijks bestuur gaan versterken als Klammottebewaarder. 
Na 7 jaar heeft Eric in 2010 de taak van spreekstalmeester op zich gepakt en vanaf 
november 2010 is hij Vorst Pottentaote. Hij is dus al 22 jaar verbonden aan de
Pottentaote!

Elmar is binnen de Pottentaote ook zeker geen onbekende. Hij is in 2010 toegetreden
tot de Raad van Elf en sinds 2011 lid van het dagelijks bestuur als Geheimsjriever. 

Voor alle verdiensten voor de Baeker Pottentaote en zeker ook voor de Limburgse
Vastelaovend zal Eric samen met zijn vrouw Elvira een afscheidsreceptie aangeboden
krijgen op zondag 13 november 2022. 
De Pottentaote zullen om 11.11 uur officieel het nieuwe seizoen openen aan het beeld
de Pottentaot en aansluitend zal de afscheidsreceptie van Eric plaatsvinden in de Asta. 

Natuurlijk is iedereen van harte welkom!

VV de Baeker Pottentaote

Acteertalent gezoch veur de Jeugzitting 2023!

Vorstenwissel Baeker Pottentaote

Officiele aopening Vastelaovessezoen 2022-2023 

Zondig 13-11-2022
om 11.11 oer bie de Pottentaot 

Aansjleetend in de Asta de Vorstenwissel 
en aafsjieds-receptie van Vors Eric
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Oplossing van september:
Er is geen oplossing.

Wat is het geval:
Loe heeft de ijzeren paal rechts in de foto weggehaald,
maar sinds enkele weken is die ineens echt verdwenen.

Ons correcte antwoord is dus gewoon niet te vinden. Toch kregen we een aantal
dezelfde antwoorden, nl. “de rechtopstaande biels met reclamebordje B&G

Hekwerk ontbreekt”. Uiteraard rekenden wij dit goed. We vermelden dan ook
iedere inzender die moeite heeft gedaan.

Kurt Schlechtweg, Wiel Haagmans, Rie Paulissen, Wim Kempener, Guus Eijssen, Jo Nijsten,  Sjeanne Haerden,
Mery Kengen, Rezie van Geneijgen en José Jansen.

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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5 okt. Bijzondere Kampioenendag Sportlandgoed De Haamen
5 okt. Leven en werk van Beethoven, muzikale reis, KVG Beek, 

gepresenteerd door Dhr. Toine Sporken. In grote zaal van 
Woonzorgcentrum St. Franciscus, van 19.00 tot 21.00 uur

10 okt. De verbeelde werkelijkheid van Noord-Korea, KVG Beek, 
gepresenteerd door Dhr. Marc Roth. In grote zaal van: 
Woonzorgcentrum St. Franciscus van 19.00 tot 21.00 uur

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
30 okt. Rommelmarkt Gemeenschapshuis Neerbeek, organisatie 

Muziekkorps St. Callistus Neerbeek
31 okt. Ledenavond Zwamburg Lezing over paddestoelen

kijk op www.zuid-limburg.groei.nl
2 nov. Inleiding in ziektebeelden welke het meest voorkomen i.c.m.

AED met uitleg. En de meest voorkomende ongevallen in huis, 
op EHBO gebied, worden besproken. KVG Beek. In grote zaal van:
Woonzorgcentrum St. Franciscus van 19.00 tot 21.00 uur

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

16 nov. De vader van Katja Kreukels was priester, zij vertelt hierover.
KVG Beek.  In grote zaal van: Woonzorgcentrum St. Franciscus
van 19.00 tot 21.00 uur

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.

Evenementenrooster 
2022/2023

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
30 nov. Dhr. Guus Reinartz heeft voor ons een prachtige film: “De Geul

een grensoverschrijdende schoonheid”. KVG Beek. In grote zaal
van Woonzorgcentrum St. Franciscus van 19.00 tot 21.00 uur

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

CV de Sjravelaire Genhout

11 nov. 2022 Opening carnavalsseizoen, meer info volgt
19 nov. 2022 Graote Zitting CV de Sjravelaire
20 nov. 2022 Jeugzitting CV de Sjravelaire
8 jan. 2023 GSV’28 Tentzitting veur Mansluu en Vrouluu
21 jan. 2023 Auw Wieverbal
28 jan. 2023 Seniorenzitting CV de Sjravelaire
4 febr. 2023 Prinsereceptie
12 febr. 2023 Heilige Carnavalsmès & 

Graote Optoch van Genhout
19 febr. 2023 Sjravele mit de Sjravelaire
21 febr. 2023 Sjravele mit de Sjravelaire & 

Afsluiting carnavalsseizoen

Vastelaovessèzoen
2022-2023
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Waarderingsteken voor jubilerende toneelvereniging 
Ons Genoegen
Toneelvereniging Ons Genoegen uit Genhout bestaat honderd jaar. Dat vierde de vereniging vorige
maand met de jubileumvoorstelling 80 Daag. Op donderdagavond 15 september kreeg de vereniging na
afloop van de voorstelling een wel heel bijzondere verrassing. Ze ontving uit handen van burgemeester
Christine van Basten-Boddin het Waarderingsteken van de Gemeente Beek.

De toneelvereniging kreeg het
Waarderingsteken omdat ze 
zich al een eeuw lang op een 
bijzondere wijze verdienstelijk
maakt voor de Beekse 
gemeenschap. Dat doet ze 
door vrijwel jaarlijks een 
voorstelling op de planken te
brengen, waarmee al vele 
generaties Beekenaren een
zeer bijzondere culturele avond
hebben beleefd. Want bij de
vereniging staat niet alleen de
kwaliteit van hun spel hoog in
het vaandel, ook saamhorig-
heid en gezelligheid is voor 
hen een zeer belangrijke factor
voor een geslaagde avond. 

Wij feliciteren de toneel-
vereniging met deze zeer 
verdiende gemeentelijke 
onderscheiding!  
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Gemeente Beek
Informatiepagina’s

Gemeente Beek
Raadhuisstraat 9 | 6191 KA Beek
Postbus 20 | 6190 AA Beek

T 046 - 43 89 222
www.gemeentebeek.nl

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

De afspraken kunnen gepland worden op 
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur én
woensdagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur.

Afspraken kunnen gemaakt worden via www.gemeentebeek.nl
onder het kopje ‘afspraak maken’. Lukt dat niet, kan er ook 
telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/uwgemeentebeek

Herstelwerkzaamheden talud Hobbelrade: verkeer wordt omgeleid
In het voorjaar van 2021 spoelde een deel van een beplant
talud langs de Hobbelrade in Spaubeek weg. Als 
tijdelijke maatregel werd een keermuur geplaatst.
Op 10 oktober wordt begonnen met de definitieve herstel-
werkzaamheden aan het talud. De werkzaamheden zullen
naar verwachting twee weken duren. 

Voor de uitvoering is het noodzakelijk om de weg af te sluiten.
Er wordt een omleidingsroute ingesteld. De bewegwijzering
(via Groot Genhout – Heiberg te Spaubeek) wordt een week
van tevoren geplaatst. Bij aanvang van de werkzaamheden
worden tevens verkeersregelaars ingezet. 
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Daarom geeft de gemeente Beek aan Beekse woningeigenaren 
negentig euro korting op kleine energiebesparende middelen zoals
ledlampen, waterbesparende kranen en tochtstrips. De korting is 
geldig bij een bestelling vanaf honderd euro in de webshop van Woon-
wijzerwinkel Limburg. Inwoners die een bestelling geplaatst hebben
kunnen deze na ongeveer drie weken afhalen in Het Groene Huis
(Markt 6B in Beek). Klanten krijgen automatisch een bericht wanneer
hun bestelling klaarligt.

Bestelling plaatsen: https://www.woonwijzerwebshop.nl/
Kortingscode: BEEK2022

Wees er snel bij want op=op!

Bekijk de mogelijke afhaaltijden in Het Groene Huis en de 
actievoorwaarden op onze website: 
https://www.gemeentebeek.nl/energiebespaarbox

Beekenaren krijgen negentig euro korting op 
energiebesparende middelen

Niet eerder was de noodzaak zo hoog om energie en gas te
besparen. Kleine aanpassingen kunnen een groot verschil
maken. 

25

Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op
een oude gedachte: opvoeden doen we samen. 
Gezinnen die steun kunnen gebruiken worden 
gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de
buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en 
aandacht en worden ouders even ontlast. 

De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag-
en steungezinnen maken onder begeleiding van
een coördinator van Buurtgezinnen afspraken over
welke steun geboden kan worden. Het kan bijvoor-
beeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een
weekend logeren of samen iets leuks ondernemen.
Dat is iedere keer maatwerk.

Buurtgezinnen wil voorkomen dat de problemen in
een gezin verergeren en eraan bijdragen dat 
kinderen fijn kunnen opgroeien in hun eigen gezin.
Wilt u weten wat Buurtgezinnen voor u kan 
betekenen? Of zou u graag uw tijd en hulp willen
aanbieden aan een gezin in de buurt? Kijk dan
eens op www.buurtgezinnen.nl

Buurtgezinnen: opvoeden doen we samen
Stel het loopt niet lekker in uw gezin. U maakt zich zorgen en bent moe. Dan kan Buurtgezinnen een 
uitkomst zijn. Gewoon een gezin in de buurt waarmee u de zorg voor uw kinderen deelt. Zodat u op
adem kunt komen.
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Dinsdag 18 oktober 
14.00-15.30 uur 
Doctor Stassenstraat 88, Beek

Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Beek

Als mantelzorger staat u klaar voor een naaste, u doet allerlei
zorg- en regeltaken en hebt een luisterend
oor. Wilt u dit graag blijven doen, dan is het
nodig ook af en toe tijd voor uzelf te nemen en
stil te staan bij wat u bezighoudt. 
Daarom organiseert Steunpunt Mantelzorg 
bijeenkomsten voor mantelzorgers, om onder
het genot van een kop koffie, een goed 
gesprek te hebben of gewoon even op an-
dere gedachten te komen. 

Hebt u behoefte om met andere mantel-
zorgers te praten over uw ervaringen, zorgen
en gevoelens of hebt u gewoon een 
luisterend oor nodig? Dan bent u van harte
welkom.  

Aanmelden kan tot en met 9 oktober en is
verplicht. Wacht niet te lang want vol is vol.

Astrid Vermeulen, T: 06 - 40 07 90 96 
E: astrid.vermeulen@piw.nl 
Betsie Horrichs, T: 06 – 36 56 86 56 

Mantelzorgbijeenkomsten
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E: betsie.horrichs@piw.nl 
Maandag 31 oktober 2022
10.00- 12.00 uur
Wijkcentrum de Linde, Hyacinthenlaan 33, Geleen

Themabijeenkomst: Wat kan de wijkverpleegkundige voor
mantelzorgers betekenen?

Tijdens deze bijeenkomst informeren wijkverpleegkundigen
van Zuyderland thuiszorg u over welke hulpmiddelen het man-
telzorgen makkelijker kunnen maken en welke rol de wijkver-
pleegkundige kan spelen. 

Voorbeelden van hulpmiddelen zijn:

• Alarmeringssysteem Jinca (Just in case)
• Medido, een medicatiedispenser die een signaal geeft

zodat de cliënt weet dat hij zijn/haar medicatie moet 
innemen.

• Volledig Pakket Thuis (VPT) vanuit de Wet Langdurige
Zorg (WLZ). Deze vorm van zorg kan meerwaarde 
bieden bij cliënten met bijvoorbeeld een diagnose 
dementie om zo de mantelzorger te kunnen ontlasten.

Naast het geven van informatie is er ook gelegenheid tot het
stellen van vragen aan de wijkverpleegkundigen.

Wilt u deelnemen? Meld u dan snel aan. Aanmelden is 
verplicht en kan tot en met 24 oktober. Vol is vol.

Betsie Horrichs T: 06-36 56 86 56 
E: betsie.horrichs@piw.nl.
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Maandag 7 november &
Maandag 14 november
10.00 – 11.30 uur
Wijkcentrum de Linde, Hyacinthenlaan 33, Geleen

BordjeVol! Zorg je voor een ander, zorg dan ook 
voor jezelf

Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. 
Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantel-
zorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken
én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands
leven. 
Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en
die u als mantelzorger helpt om keuzes te maken en
bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen.

We gaan er gezamenlijk, in twee samenhangende bijeen-
komsten, mee aan de slag.

Maandag 7 november krijgt u spelenderwijs inzicht in energie-
vreters en energiegevers.

Maandag 14 november kijken we naar welke veranderingen
wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen.

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan voor 30 oktober. 
Aanmelden is verplicht. Vol is vol. 

Betsie Horrichs T: 06-36 56 86 56 
E: betsie.horrichs@piw.nl 
Gitte Sieben T: 046 - 457 57 00 
E: gitte.sieben@piw.nl.
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Veel mantelzorgers weten niet eens dat ze mantelzorger zijn. Ook hun 
omgeving is zich daar vaak niet van bewust. Het project Samen sterk voor
mantelzorg moet daar verandering in gaan brengen. Zodat zowel mantel-
zorgers als hun omgeving weten waar zij terecht kunnen met vragen.

Vragenlijst
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek wil graag inspelen op de
behoeftes van mantelzorgers. Mantelzorgers die ingeschreven staan bij het
Steunpunt, ontvangen binnenkort een vragenlijst. Hiermee hoopt het steun-
punt een beter beeld te krijgen van hun ondersteuningsvragen en behoeftes. 

Informatiefolder 
Het steunpunt heeft tevens een nieuwe informatiefolder gemaakt voor man-
telzorgers waarvan het eerste exemplaar is overhandigd aan wethouder
Thijs van Es (sociale zaken). De folder wordt in de gehele gemeente verspreid.

Wilt u deze folder graag thuis ontvangen of heeft u andere vragen met be-
trekking tot mantelzorg, dan kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg
Westelijke Mijnstreek. 
Telefoonnummer:  046 - 45 75 700 
E-mail:  mantelzorg@piw.nl
Of kijk voor meer informatie op onze website 
www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Samen sterk voor Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek en de Gemeente Beek zijn het project Samen sterk voor
mantelzorg begonnen. Het doel is om mantelzorgers van Beek beter te ondersteunen om de zorg voor
hun naasten zo lang mogelijk vol te kunnen houden.
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Onder het genot van een hapje
en drankje maakten onze gasten
kennis met de gemeente en haar
bestuur. En maakten wij kennis
met hen. Er werd ook een korte
quiz over Beek gespeeld waar-
mee leuke prijzen te verdienen 
vielen. Drie gelukkige winnaars
gingen naar huis met een 
Belevend Beek Bon die zij bij
een van de vele Beekse 
ondernemers mogen besteden.
De Gemeente Beek bedankt
haar gasten voor een hele leuke
avond. En wenst hen nogmaals
welkom en tot ziens in Beek!

Foto’s: Mitchel Giebels

Een warm welkom voor nieuwe Beekenaren! 
Op dinsdag 13 september is in het gemeentehuis van Beek een avond voor nieuwe inwoners gehouden.
Mensen die in 2021 in Beek zijn komen wonen, kregen een warm welkom van burgemeester Christine
van Basten-Boddin, de wethouders Ralph Diederen, Thijs van Es en Rob Schwillens, gemeentesecretaris
Joop Crucq en raadsgriffier Guliël Erven. 
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Vernieuwd programma

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. 

Afgelopen maand is het nieuwe sport- en beweegseizoen begonnen. De Haamen heeft een vernieuwd zwem- en beweegpro-
gramma gelanceerd. Een programma met alle activiteiten en veel dezelfde tijden die u van ons gewend bent. Maar ook enkele
wijzigingen om u beter van dienst te zijn!

Een korte opsomming van enkele wijzigingen:

• Dagelijks ‘vroege vogelzwemmen’, ook in het weekend.
• Uitbreiding van het aantal aquasportief lessen op verschillende dagen en tijden.
• Aquaboxing op vrijdag.
• Extra moment banen zwemmen op woensdagvond.
• Ouder-Kind zwemmen wordt verplaatst van donderdagochtend naar woensdagmiddag
• Extra Sport & Spel op vrijdagochtend.

Kijk voor het volledige programma en de gewijzigde tarieven op www.dehaamen.nl 
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Wanneer u regenwater opvangt in uw eigen tuin levert u een 
bijdrage aan het voorkomen van droogte en wateroverlast. Zo helpt
u mee om de problemen van klimaatverandering te voorkomen en
creëert u ook nog eens een fijne groene leefomgeving. 

Meer weten? Bekijk de subsidieregeling op onze website:
https://www.gemeentebeek.nl/subsidie-afkoppelen-van-hemelwater

Subsidie voor het afkoppelen
van regenwater
Beekse woningbezitters kunnen gebruikmaken van een
subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater.

31

Net als Gemeente Beek vindt De Haamen het belangrijk dat
sporters zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewe-
gen. Daarom heeft De Haamen samen met JOGG-Teamfit
een aantal gezonden keuzes gemaakt. In De Haamen wordt
voortaan gezondere voeding aangeboden, kan niet worden
gerookt en wordt verantwoord met alcohol omgegaan. 

De Haamen heeft hard gewerkt om de JOGG-Teamfit aanpak
vorm te geven. In de horeca staat een gezondere uitstraling

en een gezonder aanbod centraal. Het oog van gasten valt
meteen op gezondere keuzes. Bijna alle dranken worden zon-
der suiker aangeboden en er is altijd water beschikbaar in de
vorm van een watertap bij de ingang. Daarnaast voert De
Haamen een actief en verantwoord alcoholbeleid. Zo biedt zij
meerdere alcoholvrije (0,0%) varianten dranken aan, is er
geen zichtbare reclame voor alcoholische dranken en worden
er geen acties zoals happy hours gehouden en geen kannen
en meters bier geserveerd. 

De Haamen is een gezondere sportomgeving
Op vrijdag 16 september heeft wethouder Ralph Diederen namens De Haamen de topprestatiebadge 
voeding, rookvrij en alcohol ontvangen uit handen van JOGG/Teamfit. Met deze onderscheiding op zak
mag De Haamen zich een gezondere sportomgeving noemen. 

Zowel de Gemeente Beek als de Gemeente Sittard-Geleen
hebben dit jaar een vooronderzoek gedaan naar respectieve-
lijk vliegen- en geuroverlast. Uit deze onderzoeken is vast
komen te staan dat er sprake is van overlast. Wat niet 
onomstotelijk kon worden vastgesteld is of de overlast wordt
veroorzaakt door Cedo, het naastgelegen QCP en/of Milieu-
park De Haamen in Beek. 

Om vast te kunnen stellen wie de ervaren overlast veroorzaakt,
wordt volgend jaar door beide gemeenten een uitgebreid on-
derzoek gestart naar vliegen- en geuroverlast. De gemeenten
Beek en Sittard-Geleen trekken daarin samen op. Ook de 
betrokken bedrijven hebben aangegeven mee te werken. 

Doel van de onderzoeken is om naast het identificeren de
bron(nen) van overlast ook tot aanbevelingen te komen om
deze te verminderen en/of weg te nemen. De uitkomsten van
beide onderzoeken worden in het najaar van 2023 verwacht. 

Vliegen- en geuronderzoek recyclingbedrijven krijgt vervolg 
De Gemeente Beek en de Gemeente Sittard-Geleen hebben besloten om volgend jaar uitgebreid onder-
zoek te doen naar geur- en vliegenoverlast in Beek en Sittard-Geleen. Bewoners in Beek en Geleen klagen
al geruime tijd over overlast van vliegen en geur die wordt veroorzaakt door het opslaan en recyclen
van plastics. 
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ruim 80 winkels onder 1 dak • gratis kinderopvang • altijd gratis parkeren 
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