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De Nuutsbaeker in data
Inleveren kopij Verschijningsdatum
13 nov. 2022 week 49 - 2022 (5 t/m 11 december)
11 dec. 2022 week 02 - 2023 (9 t/m 14 januari)
15 jan. 2023 week 06 - 2023 (6 t/m 11 februari)
12 febr. 2023 week 10 - 2023 (6 t/m 11 maart)
12 mrt. 2023 week 14 - 2023 (4 t/m 9 april) 
16 april 2023 week 19 - 2023 (8 t/m 13 mei)
14 mei 2023 week 23 - 2023 (5 t/m 10 juni)
11 juni 2023 week 27 - 2023 (3 t/m 8 juli
13 aug. 2023 week 36 - 2023 (4 t/m 9 september)
10 sept. 2023 week 41 - 2023 (9 t/m 14 oktober)
15 okt. 2023 week 45 - 2023 (6 t/m 11 november)
12 nov. 2023 week 49 - 2023 (4 t/m 9 december)
11 dec. 2023 week 02 - 2024 (8 t/m 13 januari)

En ja, de 11 van de 11 is weer de 11 van de 11!

Gaat het dan eindelijk weer gebeuren? De opening van
het carnavalsseizoen? De uitroeping van de prinsen/prinsessen? 
Het feest waar Limburg trots op is?
Ik denk van wel en dat geeft me een happy gevoel. Niet dat ik zo’n 
carnavalist ben, maar vooral voor de mensen die dat wel zijn. 
Het is hun feest, iets waar ze het hele jaar naar uitkijken. En ik gun het
ze. Ik gun ze die maanden van voorbereiding, die sjpass, die drive. 
Ook het evenementenrooster van carnaval begint weer vorm te krijgen.
Dus … kom maar op met dat rood/geel/groen.

Om even in carnavalssferen te blijven: lees het prachtige artikel van 
Eric Voncken, aftredend vorst van de Baeker Pottentaote. Een mooi 
artikel over een gedreven man. 
Ook het verhaal van onze jongste BOB ooit, Renée Tijssen, is indruk-
wekkend. En dan het nieuws dat Sinterklaas en zijn pieten een bezoek
brengen aan Beek. Hoe leuk is dat. Want voordat we gaan carnavallen,
komen eerst Sint en de Kerstman nog op bezoek. Het gaat allemaal in
een rap tempo, maar november en december zijn nu eenmaal heerlijke
maanden. 

Iets minder leuk voor een groep trouwe wandelaars: volgende maand
verschijnt de laatste foute foto van Loe. Ik mag wel al verklappen dat
Loe vanaf januari iets anders leuks op de planning heeft staan. 
En ja, dat heeft ook met een foto te maken. 

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

Christy
Eindredactie

Van de Redactie
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Op zondag 20 november a.s. organi-
seert Atletiek vereniging Caesar uit Beek
haar Heuvelland wandeltocht. 
Een wandelevenement met 3 afstanden
waarin de wandelaar ziet waarom Beek
met recht de Poort naar het Heuvelland
genoemd mag worden. 
De 3 afstanden starten en eindigen bij
de atletiekbaan in de kantine van AV
Caesar/VV Neerbeek. De wandeling is
niet geschikt voor kinderwagen en rol-
stoel.

Alle afstanden hebben als centraal
rustpunt Scouting Ooshaka in het
Kelmonderbos.

Een hellingbos aan de rand van Beek
nabij huize Genbroek, een sprookjes-
achtig kasteel met een zeer rijke historie
dat reeds in het jaar 1381 genoemd
werd als grootleen van het Huis van
Valkenburg. 
Na de start is er in de verte zicht op het
hellingbosje Vrouwenbos welke we links
laten liggen. Er wordt gewandeld voor
alle afstanden naar Ooshaka. De kortste

afstand gaat na rust door de oude kern
van Beek terug naar de atletiekbaan, de
andere 2 afstanden gaan verder.

De middelste afstand brengt ons naar
Catsop, een gehucht aan de rand van
Elsloo. Het gehucht ligt tussen Beek en
Elsloo en telt ongeveer 555 inwoners.
De plaatsnaam werd in de 14e eeuw ge-
schreven als Kaytsappe en Catsop ter-
wijl het in 1840 als Castrop aangeduid
wordt.

Via het Siekendaal wordt er terug ge-
wandeld naar Ooshaka om van daaruit

naar de startplek te gaan waar de mooie
indrukken kunnen worden gedeeld met
mede wandelaars in de kantine. 

De wandelaars die op de lange afstand
starten, gaan naast genoemde ronde
naar Catsop nog een extra lus maken
naar Genhout. Hier op het plateau van
Genhout is er mooi uitzicht naar rechts
op het dorp Schimmert met in de verte
de Watertoren.

Op de terugweg van Genhout naar Beek
komt u langs het mooi aangelegde
Levensbomenbos. 
In het Levensbomenbos konden bewo-
ners van de gemeente Beek levensbo-
men ‘adopteren’ en planten ter ere van
een speciale gelegenheid, bijvoorbeeld
de geboorte van een kind, een huwelijk
of ter nagedachtenis aan een dierbaar
persoon.

En ook nu voert de route terug naar
Ooshaka om van daaruit terug te gaan
naar het vertrekpunt.

AV Caesar hoopt dat u na het lezen van
deze publicatie nieuwsgierig bent gewor-
den en wilt komen ervaren dat inderdaad
Beek de Poort naar het Heuvelland is. 

Hopelijk zien we u allen op
zondag 20 november in Beek.

Heuvelland wandeltocht 20 november 2022

Gezocht voor 
Stichting 

Asta Theater 
BeekMartens

Bakkerij
sinds 1864

Luxe

Burg. Janssenstraat 36  •  046 - 437 13 84

OPENINGSTIJDEN:
Maandag : 08.00 - 18.00 uur
Dinsdag : gesloten
Wo. Do. Vr. : 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur

Vanaf woensdag 7 december
liggen de kerstbestellijsten 
in de winkel.

In deze heerlijk tijd, 
hebben de bakkers weer iets lekkers bereid!

Een lekker pakket om van te smullen,
om de avond en buikjes mee te vullen.  

€ 18,95

Haal de schoen-Kleurplaat op,
versier hem op z’n mooist en lever

zaterdag 3 december voor 16.00 uur in! 

Maandag 5 december heeft Sint hem
voor je gevuld

en mag je hem weer ophalen.

Gelieve te bestellen

De Stichting Asta is op zoek naar
leden voor de bouwcommissie.
Deze commissie houdt zich bezig
met het opknappen en onderhouden
van de Asta. Dit mooie theater
wordt alleen nog maar mooier als
zich mensen aanmelden die handig
zijn en vrijblijvend mee willen helpen.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden via het 
secretariaat van Stichting Asta; 
secretariaat@asta-theater.nl
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Groei & Bloei Zuid-Limburg heeft Paul Scheffers uitgenodigd
om ons mee te nemen in een de bottom-up beweging om de
stad leefbaar, klimaatbestendig en ecologisch veerkrachtig te
maken. Aan de hand van verschillende eco-sociale experi-
menten laten ze zien hoe krachtig het kan zijn als bewoners,
gemeente, lokale ondernemers en kennisinstellingen optimaal
samenwerken in de stedelijke vergroening.

De zandtafel is een van de instrumenten die “Tuinen van Zuid”
heeft ontwikkeld om gezamenlijk de buitenruimte in te richten.
In interactieve sessies met alle belanghebbenden worden
ideeën vorm gegeven in een maquette. Aan de zandtafel wordt
de dialoog opgestart, belangen afgewogen en kaders be-
paald. Er ontstaat een concreet en breed gedragen voorstel.

Op deze avond neemt u ook deel aan een interactieve sessie.
Aan de hand van een casus gaat u in groepjes aan de slag
rond de zandtafel om een buitenruimte in te richten. Hierbij
zullen o.a. ecologische, sociaal-maatschappelijke en ecologi-
sche belangen en kaders een rol spelen. Waarin leefomgeving
voor plant, dier en mens centraal staan.

Wanneer : maandag 28 november
Tijd  : 19.30 uur
Waar : Stegen 35 6191 TR Beek
Kosten : Leden gratis, niet leden € 5,-
Kijk op : www. zuid-limburg.groei.nl

Veldkruisen, wie kent ze niet in vroegere tijden op iedere hoek,
straat en huis. Het was een veel voorkomend gedenkteken op
kruisingen en wegen. Een religieuze uiting die de voorbijgan-
ger er aan herinnert dat Christus aan het kruis is gestorven.

In 2019 is er in de Hubertuskerk in Genhout een tentoonstelling
gehouden vanwege de vele veldkruisen in en om dit dorp met
tevens een wandeling aan gekoppeld. Houten, gietijzeren en
stenen kruisen en andere varianten zijn tijdens deze wandeling
te zien, een wandeling die vanwege de natuur al mooi is.

Groei & Bloei Zuid-Limburg nodigt u uit.  

Vanaf 10.30 uur staat de koffie en vlaai klaar in Gasterie
Genhout Treft. Iedereen kan op eigen gelegenheid en in eigen
tempo deelnemen en dit stukje nostalgie beleven. Onderweg
is er nog een kleine versnapering voor de inwendige mens.
Heeft u een dieet of allergie laat dit ons even weten.

Wanneer : Zondag 13 november. 
Tijd : 10.30 uur 
Waar : Start vanaf Gasterie Genhout Treft (naast de kerk)

Pastoor Lippertsplein 1, Genhout.
Kosten : Leden € 8,50 / niet leden € 10,00 / 

kinderen t/m 14 jaar € 5,00

Aanmelden via www. zuid-limburg.groei.nl

Groei & Bloei Zuid-Limburg
Innovatief stadsvergroenen “Tuinen van Zuid” Veldkruis wandeling Genhout
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De achtste Zwem4daagse van Zwemvereniging Becha
uit Beek is succesvol geweest. Ruim 60 deelnemers
hebben vier dagen achtereen vele banen getrokken in
zwembad de Haamen in Beek.
De zwem4daagse  is geopend door wethouder van
sport, de heer Diederen en de voorzitter van Becha, de
heer Schoenmakers. Vier dagen lang werd er door deel-
nemers van alle leeftijden met veel enthousiasme ge-
zwommen. Individuele zwemmers, vriendengroepjes,
hele gezinnen, opa’s, oma’s en jeugd zagen we aan de
start verschijnen. 

Eenmaal klaar met zwemmen was het gezellig vertoeven in de kantine, waar er
werd nagepraat en de dagelijkse trekking van de tombola plaatsvond onder het
genot van een drankje. 
Gezamenlijk werden er weer vele kilometers gezwommen met als beloning de
welverdiende oorkonde en medaille. 

Dit jaar werd die uitgereikt door de burge-
meester van Beek.
Uitgaande van de positieve reacties hopen
we ook bij de volgende editie in 2023 veel
deelnemers aan de inschrijftafel te ver-
wachten.  

Kortom we kijken terug op een geslaagd
evenement.
Graag willen we niet alleen de deelnemers,
maar ook de vrijwilligers bedanken voor
hun inzet. Ook een woord van dank gericht
aan de Beekse middenstand voor de spon-
soring van de tombolaprijzen en adverten-
ties. Ook dank aan de sponsoren die we
vermeld hebben op de site van
Zwemvereniging Becha.

Organisator Yda in ‘t Groen

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

Achtste Zwem4daagse Beek  
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www.heunenonline.nl

Geef je goud
een nieuw leven

’n leven lang
Heunen...

Beek
Heunen Juweliers

Geleen
Heunen Juweliers
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breek van de week  

voor 2 

personen

€ 35,-

ELKE DONDERDAG VANAF 17:00 
EEN VERRASSEND GERECHT INCL. EEN BIJPASSEND DRANKJE 

RESERVEREN: WWW.TUINRESTAURANTOUDEPASTORIE.NL

IVN Spau-Beek
Lezing op zondag 13 november 2022 
in het Home van IVN SpauBeek

Krekels en Sprinkhanen
Tijdens een wandeling op een warme zomerdag door 
een weiland zien we heel wat beestjes rondom ons 
wegvluchten. Een groot deel zijn groen en bruin. Als we
proberen er een te vangen zijn ze ons vaak te snel af. Of
ze verdwijnen in een boogje verderop en zijn uit het oog
verdwenen, of ze zijn diep in de wirwar van grassen en
planten weggekropen. Ze lijken ook nog veel op elkaar.
Zijn ze allemaal van dezelfde soort? Nee? Hoeveel 
soorten komen hier voor? Hoe verschillen ze en hoe kan
ik dat zien? Hoe zien ze er van binnen uit?
Het aantal vragen neemt steeds toe. Die gaan dan over:
hoe ze groeien, zich voortplanten, eten, horen, geluid
maken en hoe ze bewegen. Ook de verschillende biotopen
zijn soms zeer belangrijk voor bepaalde soorten.
Dan de vijanden die jacht op hen maken, hoe ze zich
daartegen verdedigen en nog veel meer.
Ook sprinkhanen en krekels hebben te maken met kli-
maatverandering. Hoe verwerken zij dat en heeft het aan-
tal individuen en soorten daar ook onder te lijden of heb-
ben ze er voordeel bij?
Al met al voldoende stof om een ochtend te vullen.
Dit alles wordt duidelijk aan de hand van een hele serie
zelfgemaakte foto’s en enkele tekeningen en schema’s.
Vragen staat vrij! Tijdens en na de lezing kunnen vragen
gesteld worden.

De lezing wordt verzorgd door Lex Vlieks

IVN Spau-Beek, het klimaat
Presentatie waar het heen gaat met Het Klimaat.
Zondag 11 december om 10.00 uur weer een presentatie
in het IVN Home, deze keer door Wim Castenmiller die
een interessante presentatie over waar het heen gaat met
Het Klimaat geeft.
Toegang is gratis.
Zondag 13 november
Aanvang 10.00 uur in het IVN-home ‘Moorheide’, 
in de kelder van het AZC Sweikhuizen
Adres: AZC Sweikhuizen. (voormalig Retraitehuis),
Moorheide 1, 6174 RZ Sweikhuizen
Voor de laatste Info zie: www.ivnspaubeek.nl

Uit een Deens medisch onderzoek blijkt dat het kijken
naar kerststalletjes het geluksgevoel vergroot. 
Dit is niet de enige reden om de nieuwste tentoonstelling
met kerstgroepen uit de verzameling van oud-pastoor
van Oss smm te komen bekijken. Zijn collectie omvat
veel bijzondere handgemaakte exemplaren vanuit de hele
wereld, maar ook unieke afbeeldingen van bekende
Limburgse kunstenaars zoals Charles Eyck. 
De stallen komen mooi tot hun recht in de entourage van
het kunstcentrum in de kerk van Genhout. 

U bent van harte welkom om de creatief ingerichte expo-
sitie gratis te komen bewonderen. 
Zie voor meer info onze website: 
www.sinthubertuskunstcentrum.nl

Openingstijden kerststallenexpositie: 

Zondag 20 november van 14.00 - 16.00 uur
Zondag 18 december van 14.00 - 16.00 uur
Zaterdag 24 december rondom de nachtmis
Zondag 25 december na de mis én van 14.00 - 16.00 uur
Maandag/zondag 26 december na de mis 
én van 14.00 - 16.00 uur

Kerststallenexpositie
opgesteld in de kerk van Genhout
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Gelegen op wandelafstand van het
Vrouwenbos, met zicht op de eerste
Limburgse heuvelplateaus ligt het mo-
numentale gebouw Tuinrestaurant Oude
Pastorie. Kenmerkend is haar prachtige
tuin met grachten die de Limburgse sfe-
ren van vroeger en nu ademen. Niet al-
leen heeft Tuinrestaurant Oude Pastorie
een rijke geschiedenis, maar ook een
bijzonder (h)eerlijk product. Producten
worden zoveel mogelijk lokaal ingekocht
en er wordt gekookt met seizoensge-
bonden producten, namelijk dat wat uit
de tuin komt. 

Het (h)eerlijke concept van Tuinrestau-
rant Oude Pastorie was niet mogelijk
geweest zonder ‘’Vrienden van de Oude
Pastorie’’ een groep enthousiaste vrijwil-
ligers die met liefde en groene vingers
op dagelijkse basis door de tuinen strui-
nen. Daarnaast een bakgroep die met
streekproducten vlaaien en brood bak-
ken. Samen houden de vrijwilligers alles

bij en zorgen dat er groenten, fruit en
kruiden uit de tuin komen om in de keu-
ken te worden verwerkt. Met een beetje
aandacht en liefde groeien er ook de
mooiste bloemen en planten om naar te
kijken en heerlijk te vertoeven in de tui-
nen. Er is altijd leven hier in de brouwerij
mede door onze vrijwilligers. 

Dit jaar bestaan en werken zij maar liefst
5 jaar onder de paraplu van het
Limburgs Landschap. Een stichting met
als doel het veiligstellen van waardevolle
landschappen en natuurgebieden in
Limburg. Tuinrestaurant Oude Pastorie
en haar medewerkers zijn vereerd om
onder deze categorie een beleving neer
te mogen zetten. ‘’We doen alles als een
team en zo zorgen wij samen voor de
lekkerste producten, van grond tot
mond.’’ Hierover vertellen de enthousi-
aste bak -en de tuingroep nog wat meer. 

De bakvrienden van
Tuinrestaurant Oude Pastorie 

Als vrijwilligersgroepen wordt er nauw
samengewerkt met de horeca van het
Tuinrestaurant Oude Pastorie. Zo kun-
nen wij altijd rekenen op Silke Extra en
haar team voor medewerking waar dat
gewenst is. De samenwerking is begon-
nen in 2016 toen Tuinrestaurant Oude
Pastorie tijdens de renovatie van het
pand, een sjanse-oven opnieuw het
leven ingeblazen heeft op de plek waar
deze honderden jaren geleden werd ge-
bruikt. Sinds het herrijzen van de oven, 5
jaar geleden, wordt maandelijks in deze
sjanse-oven brood en fruitvlaai gebak-
ken door een bevlogen groep vrijwilli-
gers. De opstart van de bakgroep vond
plaats met steun van het Limburgs
Landschap en de Beekse horeca-advi-
seur Paul Damoiseaux. 

De ‘sjans’ is een bijeenge-
bonden takkenbos waarmee
de oven op traditionele wijze
wordt gestookt om de oven
bij te stoken als de heerlijke
vlaaien eenmaal gebakken
zijn. Mocht u wat snoeihout
willen doneren voor onze
bakactiviteiten dan zijn wij u erg dank-
baar! Neem hiervoor contact op met
Hub Beckers op tel. nr. 4377938 (na
18.00 uur). 

Voor de vulling van de vlaaien worden zo
veel mogelijk vruchten uit de omgeving
gebruikt. Denk aan vruchten zoals prui-
men en appels die van de boomgaard
van Tuinrestaurant Oude Pastorie
komen. Er wordt gebakken zonder con-
serveringsmiddelen en smaakstoffen,
met seizoensgebonden producten.
Want natuurlijk smaakt het allerlekkerst!

Tuinrestaurant Oude Pastorie 
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De bakkers zijn in totaal met vijftien per-
sonen. Tijdens een bakdag zijn er 3 of 4
personen aanwezig, op te delen in sto-
kers en bakkers, waarvan er weer een
‘hoofd’bakker en dagcoördinator is. Zo
werken we als een geoliede groep om
verse producten te maken. 

Loop eens binnen om te kijken
hoe uw voorouders brood en
vlaaien bakten. 

Op de eerste zaterdag van de maand
wordt de oven om 09.00 uur opgestookt
en vanaf 09.30 uur worden de vlaaien
gemaakt. 
Globaal ziet een bakdag er als volgt uit:
11.30 uur gaan de vlaaien de oven in
12.00 uur vlaaien klaar waarna de oven

wordt bijgestookt
13.30 uur brood in de oven
14.15 uur brood klaar

Liever thuis proeven? 

U kunt de heerlijke versgebakken pro-
ducten ook kopen. De vlaaien kunnen
vanaf 13.30 uur meegenomen worden,
het brood vanaf 15.00 uur.

De tuinvrienden van
Tuinrestaurant Oude Pastorie

In de herfst van 2016 zijn we met de
Vrienden van de Oude Pastorie ook ge-
start met een groep enthousiaste tuin-
vrijwilligers. Onder leiding van Stichting

Limburgs Landschap kwamen allerlei
ideeën voor de aanleg en inrichting van
de tuin aan bod. Voor ons was het echte
startschot NLdoet in maart 2017 waar
we met een aantal vrijwilligers de mini-
appelboompjes geplant hebben. Met
zijn allen, bedrijfsleiding en medewer-
kers Oude Pastorie, Stichting Limburgs
Landschap en de tuinvrijwilligers, heb-
ben we in de loop van de jaren een team
gevormd waarmee we groene en groot-
se ideeën waarmaken. 

We zijn nu al een poos bezig met de
transformatie van een deel van de oor-
spronkelijke tuin in een moestuin.
Hierdoor kan het Tuinrestaurant Oude
Pastorie nog meer gebruikmaken van
eigen producten. Welke groenten, fruit
en kruiden geteeld worden gaat altijd in
overleg met hun koks. Wat geoogst
wordt is afhankelijk van het weer, geluk
en uitproberen! Zo konden we dit jaar
dankzij het warme weer veel meloenen
oogsten, maar hebben we de gezaaide
tuinbonen nooit meer gezien. 

Op dit moment zijn we met acht enthou-
siaste vrijwilligers waar we ontzettend
blij mee zijn, maar uitbreiding van onze
groep is zeer welkom. 
Vrijdagochtend (9.30-12.30 uur) is onze
vaste tuindag. In het nieuwe seizoen
komt daar de dinsdagochtend bij. We
proberen zoveel mogelijk elke vrijdag-
ochtend aanwezig te zijn, maar heb je
andere afspraken die ochtend is dat
geen probleem. Je kunt kiezen of je
beide ochtenden wilt komen, afwisse-
lend een ochtend of een vaste ochtend.
Tuinkennis is handig, maar geen pré.

Lijkt het je leuk deel uit te maken van
een team, te genieten van de prachtige
omgeving van Tuinrestaurant Oude
Pastorie en een ochtend lekker bezig
zijn? 

Kom eens kijken op vrijdagochtend bij
ons in de tuin of meld je aan bij
Tuinrestaurant Oude Pastorie. 

Waar vindt de cursus plaats: Victorian House Antiques & Art,
Musschenberg 30, 6176 BD Spaubeek,  06-5100823

Wanneer: Vier maandagen in januari 2023, te weten 9-1, 16-1,
23-1 en 30-1. Van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Kosten: De totale cursus kost € 95,- inclusief een naslagwerk.
U kunt dit bedrag overmaken op IBAN :
NL98INGB0004442893  of op de 1e cursusdag betalen

Inschrijven:  Doet u via mail info@victorianhouse.nl of 
telefonisch 06-51008223

Indien het vereiste aantal van 6 deelnemers niet bereikt is,
krijgt u hierover tijdig bericht en wordt het cursusgeld 
teruggestort.

Gedurende vier avonden komen de volgende onderwerpen
aan bod, niet persé in deze volgorde.
1. Het onderscheid tussen zilver en verzilverd
2. Dateren en plaatsen van zilver aan de hand van 

keurmerken
3. Stijlen in zilver vanaf 1400
4. Zilvertechnieken
5. Wat is er zoal gemaakt

Zilvercursus bij Victorian House Antiques & Art
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Daar zit ik dan, in de huiskamer van een
vorst. Dé vorst van de Baeker
Pottentaote. Na het lezen van de bete-
kenis ‘pottentaot’ vond ik het een dubi-
euze eer om een bezoek te brengen aan
deze vorst: een pottentaot wordt in de
Dikke van Dale namelijk omschreven als
een alleenheerser.
Niets blijkt minder waar. De vorst die
aan de andere kant van de tafel zit stelt
zich voor als de 55-jarige Eric Voncken,
die in het dagelijks leven werkzaam is
als project engineer bij Fenzi AGT in
Maastricht. Onder het genot van een
kopje koffie vertelt Eric samen met echt-
genote Elvira zijn verhaal. 

De eerste vraag die ik Eric
voorleg is wanneer hij voor
het eerst in aanraking
kwam met de Pottentaote.
Eric is een rasechte Baeke-
naer, geboren en getogen
in de Heirstraat. Het blijkt al
snel dat de vastelaovend
een grote aantrekkings-
kracht op de kleine Eric
heeft. 
Als hij een jaar of 6 is, zijn
pa en ma Voncken de
kleine Eric kwijt.
Wat blijkt? Als de harmonie
de prins ophaalt voor de
sleuteloverdracht, loopt Eric,
alsof er niets aan de hand
is, tussen de Raad van Elf.
Met een betovergrootmoe-
der aan wie het te danken
is dat deze vastelaovend-
vereniging in 1886 de naam
Pottentaote kreeg, kon het
niet anders dan dat Eric
betrokken zou raken bij de
Baeker vastelaovend.

Eric is de enige Baeker Pottentaot die
zich zowel jeugdprins, prins als vorst
mag noemen. Dit begint in 1980 als
jeugdprins Eric I. In 1981 maakt hij deel
uit van de jeugdraad. Vanaf 1983 heeft
hij als drummer, samen met  de Baeker
Hofkapel, 22 jaar lang de prins en de
Raad van Elf begeleid bij menige recep-
tie, uitroeping of feestavond. In 2002
wordt hij opnieuw Eric I van de Baeker
Pottentaote, maar dan als ‘grote’ prins.
In 2003 neemt hij plaats in de Raad van
Elf en is hij vanaf juni van dat jaar de kla-
mottebewaarder (penningmeester) van
de Pottentaote. Helaas is er dan geen
tijd meer over voor de Hofkapel. In 2010
wordt hij verkozen tot vorst. In eerste in-
stantie voor een periode van zes jaar.
Het bloed stroomt waar het niet gaan
kan en Eric wordt voor nog eens vijf jaar
herkozen. Door de coronaperiode wordt
de maximale termijn twaalf jaar
in plaats van elf jaar. 

Maar … 11 november 2022
nadert. Dan zal de vorstenstok
-uit 1887- definitief uit de han-
den van Eric verdwijnen. Op
13 november 2022 vindt er
een afscheidsreceptie plaats. 
Als ik Eric vraag hoe hij daar
tegenaan kijkt, is het even stil.
Dan komt hij met een
mooi antwoord. 
“Er zal zeker een moment
komen dat ik het moeilijk

heb, maar het is goed dat iemand het
overneemt: een nieuw gezicht, nieuw
bloed en als je iets lief hebt moet je het
ook durven loslaten.”

In de afgelopen twaalf jaar zijn 
er voor Eric als vorst veel 
hoogtepunten geweest. 

“Elke prins en jeugdprins die ik op het
podium heb gebracht is een hoogtepunt
geweest. 
Ook het vieren van het 12 x 11 jaar jubi-
leum en het organiseren van de Gulden
Humor in 2019. Waarbij we alle zeven-
tien verenigingen, die bij de Samen-
werkende Limburgse Vastelaovesvere-
nigingen (SLV) zijn aangesloten, hebben
mogen ontvangen. Het ontstaan van de
Pottentaote-allee met vermelding van
alle prinsen en ereleden en het behoud
van de gezamenlijke scholenvastelao-
vend zijn hoogtepunten waar ik met een
trots gevoel aan terugdenk.
Als vorst maak je helaas ook diepte-
punten mee. Vooral als je afscheid
moet nemen van ereleden.”
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Eric Voncken, aftredend vorst 

Foto: Mitchell Giebels
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In het eerste vorstenjaar kwam
Pierre Smeets te overlijden. In
het laatste ‘normale’ vastelao-
vendseizoen voor de corona-
periode kwam Frits Mennens
te overlijden. 
“Beide personen hebben ge-
werkt aan een goed fundament
waarop de vastelaovend nog
steeds verder kan groeien en
bloeien.”

Eric kijkt terug op een
mooie vorstenperiode. 

“Ik heb het met veel plezier gedaan. 
Het voelde niet als een verplichting maar
als een hobby. Vorst van de Pottentaote

worden is nooit
mijn ambitie
geweest, het
is op mijn
pad geko-
men. 

Op dat moment hebben
Elvira en ik besloten om er
voor te gaan.”

Ook Elvira, echtgenote
van Eric, kijkt terug op
een mooie periode. 

“Ik ben overal meegegaan
en heb alles meegedaan. Ik
heb overal van genoten.
Sámen hebben we genoten.
Uiteraard was ik veel avon-
den alleen, maar wat ik mee
kon doen, deed ik mee.”

Elvira hoopt dat het leven minder ge-
jaagd wordt en vindt het ook wel prettig
dat ze zelf kunnen beslissen met vaste-
laovend wanneer en hoe laat ze naar
huis gaan. “En wellicht zit er nu een uur-
tje meer slaap in met de vastelaovend
zelf.  We hoeven niet meer tot het eind te
blijven.”

Eric geeft aan dat ze er op voorbereid
zijn dat ze beiden zaken moeten losla-
ten. 
“Dat zal best met een brok in mijn keel
zijn, maar het is goed geweest.”

Wat wens je de nieuwe vorst en
wat zou je de Baeker jeugd

willen meegeven?

“Ik wens de nieuwe vorst Elmar
veel wijsheid en vooral veel

sjpas toe. 
Tegen de Baeker jeugd zou

ik willen zeggen, vergeet
vooral de Baekse

evenementen niet te
bezoeken.” 

Ook Eric ziet dat 
er veel is veranderd,
met name het be-
zoek aan de Baeker
vastelaovend door
de jeugd. “De jeugd
bezoekt liever de
mega evenementen,
maar dat is de trend
nu. Het is nu zaak om te kijken naar wat
wel kan. 
De jeugd heeft tenslotte de toekomst.”

Tot slot wil Eric de Raad en alle commis-
sieleden bedanken en de dames achter
de mannen, de muziekverenigingen en

de Hofkapel. En last but
not least Elvira, voor de
vrijheid om het te mogen
doen, zoals we het hebben
gedaan.
“Alleen kun je niets, samen
kun je alles. Het was een
mooie tijd, bedankt!”  

Wie denkt dat Eric met
vastelaovespensioen gaat,
heeft het mis.
Vanaf 13 november zal 
Eric als ereraadslid van de
Baeker Pottentaote verder

gaan. En met trots deelt hij mee dat hij is
benoemd als bestuurslid van het SLV.
Na het komende seizoen zal hij het
penningmeesterschap van het SLV
overnemen.

Sylvie Gulikers

P.S. Eric: Ik zal nooit meer over carnaval
spreken!

11
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Op vrijdag 9 september werden wij, Hen
en Marie-José, als raadsleden uitgeno-
digd door de LLTB voor een informatie-
ve bijeenkomst. Locatie: het fruitbedrijf
van de familie Hermens in Genhout.

Door de presentatie van Ernest Hermens
en de uitleg over zijn bedrijf, werd onze
nieuwsgierigheid geprikkeld. We hadden
al eerder een bordje van Albert Heijn ge-
zien in zijn fruitgaard, maar wisten niet
dat er zo’n intensieve samenwerking
was met deze grootgrutter. Om dan te
horen dat het resultaat de ontwikkeling
van een nieuw appelras was.

Hoe vaak wandelen we tussen de appel-
en perenbomen rondom ons mooie
Beek en hoeveel weten we nu daadwer-
kelijk van alles wat er achter de coulis-
sen van zo’n bedrijf gebeurt?

De daad bij het woord gevoegd en
een vervolgafspraak gemaakt.

Tijdens het wachten wandelden we over
het terrein van het bedrijf en verbaasden
ons over de omvang, maar ook over het
feit dat je zo de fruitboomgaard in loopt.
De fruitbomen vormen op een natuurlij-
ke wijze het hart van het bedrijf. Het
duurde niet lang of op de lange weg tus-
sen de bomen kwam een tractor aan,
bestuurd door onze gastheer Ernest
Hermens.

Ernest runt samen met zijn vrouw Herma
en zoon Jack dit bedrijf. Op 18 ha wor-
den de rassen Elstar, Jonagold, Wellant,
Conference en het nieuwe appelras
Sprank geteeld. Het Fruitteeltbedrijf be-
staat uit ± 73.000 bomen met de nodige
bedrijfsruimtes en koelcellen. Als hij be-
gint te vertellen, voel je de passie en het
enthousiasme voor dit vak. Tegelijkertijd
hoor je ook de onrust over wat de toe-
komst gaat brengen. Hoe kan een be-
drijf, dat zo nauw verbonden is met de
natuur, rendabel en toekomstbestendig
blijven? Want zorgen voor de natuur, dat
doen ze bij Hermens! Tegelijkertijd is het
bedrijf een toonbeeld van ondernemer-
schap. Naast “Hermens fruitteelt”, is er
ook “Hermens Fruitsystems”, waarbij
ondersteuningsmaterialen voor de fruit-
teelt en wijnbouw worden verhandeld,
zoals hagelnetten.  

Natuurlijk hebben wij vragen. Hoe zit dat
nu met dat speciale appelras en hoe
komt het dat dit hier geteeld wordt? Hoe

zit die samenwerking met Albert Heijn
en wat komt er allemaal bij kijken om er-
voor te zorgen dat de opbrengst vol-
doende is en kwalitatief goed? 
En ja, er komt heel wat bij kijken. Hen en
ik vallen van de ene verbazing in de an-
dere en we krijgen steeds meer respect
voor het vakmanschap dat uit de ant-
woorden blijkt.

Het fruitbedrijf van de familie Hermens i

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

Een nieuw jaar, een nieuw begin...
Langs deze weg wil ik u laten weten dat
Bekkenfysiotherapie Marianne Smeets
per 1-1-2023 wordt overgenomen door

Bekkenfysio-Marlou.

Ik dank u voor het in mij gestelde
vertrouwen en alle mooie herinneringen.

Ik wens u alle goeds,
voor nu en in de toekomst!

Bekkenfysio-Marlou
(Kinder) Bekkenfysiotherapie 

Medisch Centrum Beek 
Dr. Beckersstraat 7D - 6191 DA Beek

www.bekkenfysio-marlou.nl
info@bekkenfysio-marlou.nl

06-83691106
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Het nieuwe appel ras, dat in Nederland
als Sprank over de toonbank gaat bij
Albert Heijn, is een unieke samenwer-
king in de keten. Daartoe heeft Albert
Heijn een overeenkomst gesloten met
leverancier Vogelaar Vredehof en licen-
tiehouder Fresh Forward. Dit nieuwe ap-
pelras is het product van het verede-
lingsprogramma van de  Wageningen
University.  

Hoe gaat dat dan vroegen we.  Tja ...
een bloemetje van het ene appelras
word bestoven met stuifmeel van een
bloemetje van een ander appelras. De
vruchten dragen pitjes en deze pitjes
worden gezaaid. En dan wordt onder-
zocht welke vruchten welke eigen-
schappen bezitten, net zolang tot het
gewenste resultaat wordt bereikt. Zie
daar, een nieuw appelras wordt gebo-
ren. Zo is Sprank ontstaan. Een appel
met een heerlijke smaakbeleving en een
– zoals je dat noemt –  groter uitstal-
leven. Dat betekent dat de appel langer
hard en goed blijft. Bovendien is deze
lokaal geteelde appel duurzamer te
telen door schurftresistentie en meel-
dauwtolerantie.

Vervolgens zijn 19 fruittelers in
Nederland aan de slag gegaan met het
telen van dit appelras en Hermens is de
enige in Limburg. Om voor de teelt van
Sprank in aanmerking te komen moest
er wel aan een aantal voorwaarden wor-
den voldaan, waaronder het hebben van
hagelnetten, watergift en nachtvorstbe-
scherming. Middels een intensieve sa-
menwerking tussen de drie partijen is nu
inmiddels anderhalf jaar later de eerste
oogst bijna pluk klaar. Wij mochten ken-
nismaken met een “echte appel”, die
fris, fruitig, sappig smaakt, ondanks het
feit dat hij nog niet helemaal rijp is. De

appeltjes mogen nog ca. 3 weken han-
gen op het moment dat wij er zijn. En
straks gaat deze heerlijke appel hopelijk
de markt veroveren. Daar doet de fruit-
teler het natuurlijk uiteindelijk voor. Door
de samenwerking is de afzet op voor-
hand al geregeld en dat is een mooie bij-
komstigheid. 

Ernest Hermens kijkt vol trots naar zijn
boomgaard, waar het oogsten nu nog
handwerk is en waar de plukkers als
sinds jaar en dag vanuit Oost Europa
gedurende de ca. 8 oogstweken, naar
volle tevredenheid hun plekje hebben
gevonden. Ja, nu nog handwerk. De
toekomst zal anders zijn.

De toekomst is een plukrobot en verdere
automatisering van gewasbescherming,
voeding, bemesting, bewatering. Nu al
worden de koelcellen als het ware com-
putergestuurd. Want de leefomgeving
van de appel in de koelcel behoeft strik-
te monitoring. 

De appels moeten immers enige tijd be-
waard blijven, zodat we het hele jaar
verse appels kunnen kopen. In de koel-
cel ademt de appel verder, bij een laag
zuurstofgehalte, lage temperatuur en
verhoogd CO2 gehalte. De computer
houdt de balans steeds in de gaten en
stuurt middels allerlei natuurlijke syste-
men bij als dat nodig is. Het enige dat
gebeurt is dat een natuurlijk proces
wordt geoptimaliseerd. Hoe ingenieus is
dit allemaal? 

Een fruitteler is tegelijkertijd onderne-
mer, bioloog, chemicus, natuurkundige,
technicus maar voor alles een mens met
hart voor zijn bomen. Bomen, die net als
alle bomen in de natuur ervoor zorgen
dat er zuurstof in de lucht komt en CO2

wordt opgenomen. Één van de belang-
rijkste natuurlijke processen op onze
aarde.

Grond die goed wordt verzorgd, zodat
de bomen kunnen groeien en vruchten
dragen waarbij ook o.a. stikstof uit de
bodem wordt opgenomen. Dit alles in
balans en met het oog op de toekomst.

Straks geen driedimensionale bomen
meer, maar tweedimensionale?  Zien we
dan een fruitbomenhaag? En daar tus-
senin een robottractor, die voortdurend
monitort, data doorstuurt naar de com-
puter, snoeit, bewatert, voedt en in de
oogsttijd de rijpe appels plukt?

Onze ogen zijn open gegaan voor alles
wat hierbij komt kijken en we bedanken
Ernest Hermens voor zijn uitleg maar
vóór alles voor de wijze waarop hij in
Beek zo’n mooi bedrijf runt. Hier kunnen
wij “Baekenearen” trots op zijn. Toch?

Sappige groetjes van Henry (Hen)
Horsmans en Marie-José de Bruijn,
raadsleden van de gemeente Beek. 

s in Genhout

‘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.
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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

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

30 JAAR 
GELEDEN….. Japo

November 1992, 18e jaargang nr. 10

... Gemengd kerkelijk zangkoor “St. Hubertus” Genhout viert
60-jarig bestaan. 
Genhout staat dit jaar in het teken van jubilea, o.a. zilveren
priesterfeest pastoor v. Oss, 75 jaar fanfare “St. Antonius”,
70 jaar toneelvereniging “Ons genoegen” en dan nu 
het gemengd kerkelijk zangkoor “ St. Hubertus met haar 60
jarig bestaan. 

Zestig jaar geleden, op de eerste zondag van de advent,
zong een groepje zangers voor de eerste maal in de
noodkerk van de in 1932 opgerichte parochie 
“St. Hubertus”. 
Na de plechtige misviering zullen de zeven jubilarissen
gehuldigd worden, te weten André Voncken (50 jaar),
Harry Bruls (40 jaar), Mien Solberg-Hamers, Annemie
Pijls-Voncken, Gerard Dreessen, Jos Jacobs en Wim
Vroemen (25 jaar). 
In een ruim historie overzicht maken we kennis met dit
feestende koor. 
Ik duikelde nog een mooi gedicht op, “ De kènjersjtuupe
van Sint Hubertus” waarin M. Urlings in 13 coupletten de
beginjaren memoreert.

… St. Lecie 1992. 
Op zaterdagavond 21 november is het dan zover. Tijdens
een feestelijke kroningsavond in het ASTA cultuur cen-
trum zal de 41e lichtkoningin van Beek haar opwachting
maken.
Alvorens dit gebeurt zal afscheid genomen worden van
Monique Gielen die als jubileum lichtkoningin haar 
regeringsjaar zal afsluiten. Ook de 4 hofdames nemen
dan afscheid, t.w. Djamilla Brouwers uit Genhout,
Suzanne Haagmans uit Geverik, Vivian Heynen uit
Neerbeek en Janine Hautvast uit Spaubeek. 

… Onze burgemeester A.G.J. van Goethem is diep onder
de indruk van de voorbije Peter Treckpoelfeesten. 
Hij feliciteert en dankt iedereen die meegewerkt heeft 
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tot het presenteren en slagen van zo’n groots cultuur-
historisch evenement. 
P.S. De twee uitzendingen die Lokale Omroep START 
heeft geregistreerd zijn te koop. Het bevat enerzijds 
samenvattingen van het klank en lichtspel, exposities enz.
en anderzijds een opname van de volledige stoet die door
Beek heeft getrokken. Melden bij START. 

… Frans Ramaekers verhaalt over de metselaar om zijn kunde
te tonen bij het maken van raamwerken voor deuren en 
kozijnen. Alles natuurlijk in de Baeker sjpraok. 

… De Raadsnippers van Jupp zijn deze keer zeer kort, daar
het een rappe bijeenkomst was. Voordat de vergadering
begon werd een minuut stilte in acht genomen voor de
slachtoffers van de Bijlmer vliegtuigramp. Het noodfonds
1993 is bestemd voor de begeleiding van de jonge 
nabestaanden van deze ramp.

… Het muurtje rondom de rotonde onderaan de Adsteeg
wordt voorzien van reflecterende pijltjes aangevend dat
men er rechts omheen moet. 

… Het wijkbezoek van het college aan Genhout bracht 200
mensen naar zaal Vroemen. Agendapunten waar vragen
over gesteld werden zijn  Verkeersveiligheid en wegen;
Bestemmingsplan; Oost-West baan; Projecten. 
De afhandeling van veel vragen verliep vrij vlot met het 
antwoord van het college “ Dat heeft geen prioriteit !”

Enkele malen kreeg men van de burgemeester als ant-
woord, “ alles wat verandert, is slechter dan het nu is.”
Geen aansporing om veel vragen te stellen.
Oost West baan. Opmerkelijk was de gelatenheid waarbij
geaccepteerd was dat de baan reeds een feit was. 
En dit terwijl de besluitvorming in de 2e kamer pas in 1993
genomen kan worden.
Aanbesteding van een nieuw klaverblad is reeds in 1992
gepland. En de omleiding van de Schimmerterweg langs
Printhagen en Gebuschelke was reeds in de plannen 
opgenomen. Bij deze reconstructie zal de Hubertusmolen
gespaard blijven. Hij zal wel verplaatst worden waarschijn-

lijk boven aan de Adsteeg. 
Het voortbestaan van het gemeenschapshuis blijft gehand-
haafd. Om de fiscusschulden te betalen moet een lening
opgenomen worden van 106.000 gulden. 
De aanleg van een tweede woonwagenkamp werd niet al
te duidelijk uitgelegd. Hier komen ze later op terug? Al met
al een bijeenkomst met weinig concrete toekomstbeelden.
Jammer van de kostbare tijd. 

… Het is precies 25 jaar geleden dat de muziekschool Beek
gestart is.Natuurlijk volgt er een receptie om de feestelingen
te feliciteren. In het lopende jaar zullen enkele speciale
concerten gegeven worden die gratis toegankelijk zijn. 

… De gemeente-info is weer rijk gevuld. Op aanwijzing van
getuigen werd door de explosieven opruimingsdienst 
gezocht naar oorlogstuig uit de 2e wereldoorlog.

… In een weiland aan de Muschenberg werden 
5 brandbommen onschadelijk gemaakt zonder gevaar voor
de omgeving. 
Aan de Dorpstraat gaven getuigen aan dat er explosieven
in een achtertuin zouden liggen. De tuin werd helemaal
omgeploegd, maar niet te vinden. Om elk risico uit te 
sluiten werd de tuin ernaast ook volledig omgewoeld. 
Niets te vinden. De zoekaktie kostte 161.934,06 gulden.
Plus een renteverlies van 20.000 van de rijksbijdrage.

… Door het rijk worden geen nieuwe aanvragen in behande-
ling genomen en komen de kosten voor rekening van de
gemeente. 
Er is een beleidswijziging gekomen inzake bestrijding over-
last evenementen. En voornamelijk de geluidsoverlast. 
De nieuwe, vrij strenge regels, moeten ervoor zorgen dat
geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt.

… Nieuwe toegangsweg TechnoportEurope/Maastricht
Airport. Tegen het einde van dit jaar start Rijkswaterstaat
met de uitvoering van de wegaansluiting op de snelweg A2
aan de noordkant van de luchthaven en de bouw van 
nieuwe op- en afritten aan beide kante van de autosnelweg.

Groetjes  Japo

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    
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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

Als je Renée ziet, zie je een mooie, 
getalenteerde jongedame. En dat is 
ook wat Renée wil zijn, gewoon zoals
iedereen. Maar Renée is bijzonder, want
ze is sinds haar 4e jaar slechthorend
aan beide oren. Toen Renée in groep 
1 zat, was er een schoolconsult met
een logopediste voor het afnemen van
een gehoortest. Renée dacht dat ze de
test goed had gemaakt, maar de 
resultaten lieten anders zien. 

Ze werd doorverwezen naar de KNO-
arts voor nader onderzoek, wellicht
vocht achter het oor. Niets bleek minder
waar, want Renée werd doorverwezen
naar het audiologisch centrum van
Adelante. Renée geeft aan dat ze zich
weinig kan herinneren van het consult,
behalve de heerlijke fristie die ze kreeg
toen ze in het restaurant van Adelante
zaten. Inmiddels was bij Pascal en
Isabel, de ouders, het slechte nieuws
binnengekomen dat Renée slecht-
horend was aan beide oren. Het was
een zeer progressief proces en het zou
mogelijk snel achteruit gaan met het
gehoor van Renée. 
Renée kreeg hoorapparaten, die ze zelf
mocht uitkiezen. 

‘Ik koos voor paarse hoorapparaten,
want dat was mijn lievelingskleur’, zegt
ze blozend. 
Renée ging naar het reguliere basis-
onderwijs en met name juf Yvonne was
lief voor haar en begripvol. Voor Renée
veranderde veel toen ze eenmaal 
hoorapparaten droeg. Want opeens
hoorde ze geluiden die ze eerder nooit
had gehoord. Ze herinnert zich dat ze
vaak schrok omdat ze de geluiden niet
eerder had waargenomen. Klasgenoten
waren nieuwsgierig, want Renée had
iets wat zij niet hadden en dat maakte
het wel interessant. Ze wilden de 
hoorapparaten wel eens proberen en
met enige regelmaat stond Renée haar
hoorapparaten af. Renée geeft aan dat
ze veel steun had van vriendinnen en

dat ze niet heeft ervaren dat ze is 
gepest. Haar ouders zaten niet stil,
want ze gunden Renée een zo normaal
mogelijk leven, waarin ze zich vooral
kon ontwikkelen zoals ieder kind. 
Er werd een tolk ingeschakeld en deze
kwam en komt iedere dag naar school
om Renée te ondersteunen in het 
onderwijs. Een tolk kan op meerdere

Zo gewoon en toch heel bijzonder… 
Een gesprek met Renée Tijssen, een jonge meid van 14 jaar

BOB: Bijzondere Ontmoetingen Beek

xxxxxxx
xxxxxx
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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
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manieren ondersteunen, legt Renée uit.
Deze kan namelijk ondersteunen als
schrijftolk of als gebarentolk. 
Bij een schrijftolk ziet degene, voor wie
de tolk aanwezig is, via beeldscherm 
de gesproken tekst. Renée heeft een
gebarentolk. Dit maatje van Renée
communiceert de hele dag met Renée
via gebarentaal. Dat is ook wel eens
hilarisch, omdat ze samen een gesprek
kunnen voeren middels gebaren waar
anderen niets van begrijpen wat 
gecommuniceerd wordt.

Renée zegt dat haar ogen heel belang-
rijk voor haar zijn. Ze heeft een groot
blikveld en haar ogen zien wat de oren
niet kunnen doen. Voor Renée is haar
slechthorendheid ‘a way of life’. ‘Ik kan
alles, omdat ik dat graag wil’. 
Uiteraard heeft Renée ook hobby’s, zo
speelt ze graag keyboard en zwemt ze
bij Zwemvereniging Becha. 

Dat zwemmen leek in het begin wel
spannend, omdat ze dit moest doen
zonder gehoorapparaten. Dat maakte
haar onzeker, maar met de support van
haar gezin begon ze toch aan deze
hobby. En met succes, want Renée
krijgt de instructie op papier zodat ze
deze kan voorbereiden en de trainers
gebaren, daar waar mogelijk. 
Een goede keuze, dat zwemmen.

Op de vraag ‘wat is geluk voor jou?’ is
meteen het antwoord: ‘heel veel leuke
mensen om je heen hebben en kijken
naar wat WEL mogelijk is in het leven.
En dat is heel veel, als je de kansen
maar benut. Iedereen is speciaal op zijn
eigen manier en ik ben een beetje anders’.
Renée geeft wel aan dat ze veel 
support krijgt vanuit haar gezin, zij zor-
gen dat alles mogelijk gemaakt wordt
voor haar. Zo zijn Pascal en Isabel 
beiden bestuurslid bij ‘Limburg Hoort
Zo’. Isabel legt uit dat dit een stichting
is die op een laagdrempelige manier wil
zorgen dat doven en slechthorenden
met elkaar in contact gebracht worden
door het organiseren van activiteiten.
Belangrijk is dat iedereen kan meedoen.

Renée is ambitieus, doet haar stinkende
best op Graaf Huyn, waar zij inmiddels
in de tweede klas van de Theoretische
Leerweg (MAVO) zit. Ze is erg creatief,
is dol op haar konijnen en vindt 
gezelligheid belangrijk. Ze droomt ervan
om zich verder te kunnen ontwikkelen
met haar creativiteit, maar het is ook
belangrijk om anderen te helpen. Het
zou wel handig zijn als ze beter zou
horen, maar doordat ze dat niet kan
weet ze wel hoe belangrijk het is dat 
iedereen meedoet en dat er voor alle
mensen kansen zijn.

Meer informatie over Limburg hoort zo:
https://www.limburghoortzo.nl/ 

Suus
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Na een daverend succes van onze toneelvereniging 
Ons Genoegen met 80 Daag, zetten we Genhout weer op de
kaart voor zowel de start als de finish van deze tocht. 
Een tocht die ook dit jaar weer in diverse afstanden afgelegd kan
worden, zodat iedereen kan deelnemen. Genieten met een grote
G van ons prachtige Zuid-Limburgse landschap. 

Natuurlijk zorgen we ook weer voor een verzorgingspost. En heb
je pech onderweg? Geen paniek, je wordt gewoon opgehaald.
Je krijgt er zelfs een drankje bij! En dat voor een kleine bijdrage.

Onze hoofdsponsor van vorig jaar is er dit jaar ook weer bij,
waarvoor hartelijk dank Coumans Installaties. En het goede
doel wordt dit jaar GSV 28. Volgens het krantenartikel zitten ze
al jaren met een slechte accommodatie en kunnen zij wel een
steuntje in de rug gebruiken.

Inschrijven 

Inschrijven via voorinschrijvingen@gmail.com of via 
www.alpedugenhout.nl kosten € 8,00 
en bij de start Printhagen 3 Genhout-Beek € 10,00. 
Houd ook zeker de Facebook pagina van Alpe du Genhout in
de gaten!

Doe mee en schrijf je snel in voor de ATB Toertocht op 
13 november. De start is tussen 8.00 uur en 10.30 uur.

We maken er weer een fantastische tocht van
Team Alpe du Genhout

10e editie ATB Toertocht Genhout 13 november 2022
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In de begroting van Beek wordt meer geld uitgetrokken voor
jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Ook voor noodzakelijke investeringen
in dienstverlening en bedrijfsvoering en onderhoud van 
de openbare ruimte worden komend jaar extra middelen
beschikbaar gesteld. 

Nieuw beleid
Qua nieuw beleid zet Beek in op meer aandacht voor man-
telzorg, verenigingen, het realiseren van een volwassenen-
fonds en het uitbreiden van de succesvolle Wensbus Beek.
Daarnaast wordt vanuit het omgevingsbeleidsplan Klimaat
en Energie ingezet op verduurzaming van woningen, wordt
er geïnvesteerd in verkeer en mobiliteit en is er aandacht
voor de transformatie van de woningmarkt en de omgeving
van Maastricht Aachen Airport. 

Energiekosten
Ook de Gemeente Beek gaat in 2023 de gevolgen van 
stijgende energiekosten merken. Beek kiest er echter voor
om het begrotingsdebat niet te laten domineren door de
huidige energiecrisis. Omdat het Rijk en Europa nog 
onvoldoende duidelijkheid bieden over de maatregelen die

zij nemen om de crisis komend jaar het hoofd te bieden,
vangt Beek de mogelijke gevolgen op in de risicoparagraaf/
algemene reserve. 

Trots
Wethouder Diederen: “Tegen deze achtergrond presenteert
het college met trots een sluitende meerjarenbegroting aan
de raad zonder dat hiervoor een extra OZB-bijdrage van
huizeneigenaren en bedrijven wordt gevraagd.” 

19

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

College Beek legt raad robuuste begroting voor 
Het college van burgemeester en wethouders legt de Beekse gemeenteraad een robuuste begroting voor.
Een begroting die net als eerdere jaren een sluitend meerjarenperspectief laat zien. Wethouder 
Ralph Diederen (financiën): “De gevolgen van inflatie, stijgende energiekosten, de oorlog in Oekraïne,
zorgen over klimaat en bestaanszekerheid vragen van de lokale overheid dat zij haar hoofd koel houdt,
grip houdt op de begroting en investeert in de samenleving.”  

De gemeenteraad buigt zich tijdens de vergadering
van 10 november over de Beekse begroting. 
Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en kunt
u vanaf de publieke tribune in de raadszaal van het
gemeentehuis volgen. 
U kunt de vergadering ook via een livestream volgen
via onze website www.gemeentebeek.nl
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Daarom organiseert het Steunpunt Mantel-
zorg, speciaal voor jonge mantelzorgers van
10 tot 23 jaar, een workshop "Rijm & Ritme"
rondom het thema "Held, dat mag best eens
gezegd worden", het landelijke thema van
de Dag van de Mantelzorg.

Tijdens de workshop ga je op verschillende
manieren aan de slag met rhythm, rap &
beatmaking. Zo ga je met de hele groep
een ritme maken door alleen te stampen 
op de vloer en te klappen met je handen. 

Dit wordt ook wel bodypercussion
genoemd. Hiernaast worden er geza-
menlijk ritmes gespeeld op djembé’s
en leer je beats maken op een drum-
pad. De drumpad is een machine waar
drumgeluiden en andere samples in
staan. Samples zijn kleine stukjes uit
oude muziek waarmee je weer iets
nieuws van kan maken. 
Verder is het mogelijk om te beatboxen
of gekke geluiden te maken door een
microfoon.

Jonge mantelzorgers maken zelf een rap & beat
Als jonge mantelzorger heb je zorgen om een langdurig zieke vader, moeder, broer of zus. Je geeft om
hem/haar en vindt het niet meer als vanzelfsprekend dat je helpt en taken overneemt. En dat je daar-
door minder tijd hebt om iets leuks te doen? Dat vind je erbij horen. Zo vanzelfsprekend is het echter
zeker niet. Eigenlijk ben jij een held, dat mag best eens gezegd worden!

Gemeente Beek Informatiepagina | november 2022

Vanuit het project ‘Samen sterk voor mantelzorg’ van 
Steunpunt Mantelzorg wordt onderzocht hoe we de mantel-
zorgers van Beek nog beter ondersteunen, zodat zij de zorg
voor hun naasten zo lang mogelijk vol kunnen houden. 
Het project is mogelijk dankzij een samenwerking met de 
Gemeente Beek. 
Mantelzorgers worden vaak mantelzorger zonder dat ze zich
hierop hadden kunnen voorbereiden. Er ligt geen plan klaar
waar je op kunt bouwen. Dit blijkt ook uit de ervaringen van
een jong gezin uit Beek met drie kinderen. Twee ervan bleken
een vorm van autisme te hebben. Dit was een proces van be-
wustwording en het creëren van begrip voor elkaar, maar ook
het accepteren van de situatie en de hulp die wordt geboden. 

Bewustwording
“Dit is vooral gericht op het merken dat jouw kind niet zo rea-
geert als een ander”, geven de ouders aan. Waar wordt dit
door gestimuleerd? Zit er structuur in? Is het afhankelijk van
andere factoren? En nog veel meer vragen komen dan bij een
ouder naar boven. Je zoekt samen naar een weg om ermee
om te gaan, maar je wilt ook duidelijkheid. 

Acceptatie
Indien er een diagnose wordt gesteld, vaak met behulp van 
intensieve onderzoeken, dan is acceptatie een belangrijke 
volgende stap. Niet alleen bij de ouder, ook bij het kind. Dat
heeft tijd nodig en kan soms leiden tot complexe situaties.
Een buitenstaander, zo geeft het echtpaar aan, heeft dat niet

altijd door. Ze krijgen nooit alle facetten mee. Dat is wel eens
lastig. Als ouder word je dan veroordeeld over je manier van
handelen.

Aanvaarden van hulp
Daarnaast is het van belang dat de hulp die wordt geboden,
wordt aanvaard. Vaak wil je als ouder niet onderkennen dat
het allemaal te zwaar wordt. Als mantelzorger moet je echter
voorkomen dat het je teveel wordt. Wie zorgt er anders voor 
je naaste? Trek dus op tijd aan de bel. Overwin die schaamte.
Wacht niet te lang is hun advies.

Waar vind ik hulp?
Hulp kan geboden worden met de inzet van bijvoorbeeld
thuisbegeleiding of via andere organisaties zoals Stichting
MEE. Evenals de medewerking en inzet van de Gemeente
Beek. Dit gezin heeft daar goede ervaringen mee. Dat neemt
niet weg dat je als ouder steeds alert moet blijven om te 
kunnen bepalen waar eenieder zich goed bij voelt.

Hoe dan ook lijkt er rust te komen binnen het gezin en daar
heeft iedereen voordeel van.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit verhaal of met 
betrekking tot uw eigen situatie?
Neem dan gerust contact op met Steunpunt Mantelzorg 
Westelijke Mijnstreek in de gemeente Beek.  
Telefoonnummer: 046-4575700 of e-mail: mantelzorg@piw.nl.

Als Steunpunt Mantelzorg zijn we aan de slag gegaan met de vraag. Wie zorgt er voor mij als ik zorg
voor iemand anders? Daarvoor zijn wij in gesprek gegaan met mantelzorgers uit Beek. We willen hun
ervaringen graag met u delen.

Wie helpt mij als ik zorg voor iemand anders?
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Er wordt aandacht besteed aan het schrijven van een raptekst
en hoe je hier een eigen vorm aan kan geven. Het schrijven
en voordragen van de tekst mag alleen, maar ook samen met
een andere deelnemer. Het leuke is dat alles wat jullie doen
kan worden opgenomen in een muziekprogramma en jullie
samen een paar mooie beats of liedjes creëren. Bovenal is
het belangrijk dat je plezier hebt in de workshop met een in-
stelling van: ‘niets is fout en proberen kan nooit kwaad’.

Gezien het tijdstip van de workshop, zorgen wij voor een
kleine maaltijd. Ben je allergisch voor bepaalde ingrediënten
of volg je een dieet? Neem dan zelf een maaltijd mee.

Tijdens de workshop worden geluidsopnames gemaakt, maar
ook foto's en eventueel korte filmpjes, zodat jullie resultaat

mooi afgemonteerd kan worden met beeldmateriaal. Wil je
niet dat jij op de foto/film staat, geef dat dan duidelijk van te-
voren aan, dan houden we daar rekening mee.

Wanneer :  donderdag 17 november 2022
Tijdstip :  16.30 - 19.30 uur
Locatie :  Wijkcentrum de Linde, Hyacinthenlaan 33, 

6163 BH Geleen

Lijkt het je leuk mee te doen? Meld je dan snel aan! 
Aanmelden is verplicht en kan tot en met 10 november. 
Vol is vol. 

Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met Betsie Horrichs
via 06 - 36 56 86 56 of e-mail betsie.horrichs@piw.nl

Donderdag 10 november 
Dag van de Mantelzorger

Het thema dit jaar is: ”Held! Dat mag best
eens gezegd worden”. Daarom organise-
ren wij op 10 november tussen 14.00 uur
en 15.30 uur een koffie met vlaaimomentje
voor de helden die mantelzorger zijn. 
Gewoon even gezellig samen zijn. U bent
van harte welkom maar meld u wel van 
tevoren even aan. Het is kort dag, maar 
wilt u zich nog aanmelden dan kan dat bij 
Marjo Beumers T: 06-51394951 of 
marjo.beumers@mik-piwgroep.nl
Locatie: Dr. Stassenstraat 88 6191 
VP Beek (Muziekschool)

Maandag 21 november 
Bijeenkomst Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van
zorg, zodat u als mantelzorger ook tijd hebt voor bijvoorbeeld
werk, studie, uw gezin, familie, vrienden en ontspanning. Res-
pijtzorg kan ervoor zorgen dat u uw leven in balans houdt en
de zorg voor uw naaste langer volhoudt. De activiteit is in
voorbereiding. 
Zodra het programma bekend is, wordt dit bekend gemaakt.
Dus zorg dat u erbij bent! Aanmelden is al mogelijk en kan t/m
15 november.

Tijdstip: 14.00-16.00 uur 
Locatie: Dr. Stassenstraat 88, 6191 VP Beek (Muziekschool).

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

Mantelzorgbijeenkomsten
De mantelzorgbijeenkomsten die het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek organiseert zijn er om
samen met andere mantelzorgers te praten over ervaringen, zorgen en gevoelens. Soms is een luisterend
oor al helpend. Afhankelijk van het thema, kan het ook zijn dat we een gastspreker uitnodigen. U bent
altijd van harte welkom!

23
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De rolstoelpool bestaat sinds 2018 dankzij
de inzet van de heer Piet Wilting. Als 
beheerder van de rolstoelpool heeft hij
veel mensen uit Spaubeek en omgeving
kunnen helpen door de uitleen van een
rolstoel. Nu hij de leeftijd van negentig 
jaar heeft bereikt, is het tijd om het beheer
van de rolstoelpool over te dragen. 
Mevrouw Anita Soons heeft onlangs
samen met haar man het beheer 
overgenomen. 

De rolstoelpool werkt eenvoudig en is 
gratis. Wel zijn er een aantal spelregels:

• U kunt een rolstoel maximaal drie aan-
eengesloten dagen lenen.

• Als u een rolstoel komt lenen, moet u
zich kunnen legitimeren.

• De rolstoel kan aan de Musschenberg
worden opgehaald en moet daar ook
weer schoon worden ingeleverd.

• Ontstaat er schade aan de rolstoel
door oneigenlijk gebruik, dan worden de kosten bij de 
gebruiker in rekening gebracht.

• Het gebruik van de rolstoel is voor eigen risico.
Uiteraard worden de rolstoelen periodiek gekeurd door de
hulpmiddelenleverancier van de gemeente Beek.

De rolstoel is niet bedoeld voor mensen die hem langer dan
drie dagen nodig hebben, bijvoorbeeld voor een vakantie of bij

een beenbreuk. Voor een langere uitleen verwijzen wij u naar
een hulpmiddelenwinkel.

Waar kunt u terecht?
Wilt u een rolstoel lenen, dan kunt u hiervoor een afspraak
maken met Anita of Wil Soons via telefoonnummer: 
06-20010025.

Samen met wethouder Thijs van Es draagt Piet Wilting het beheervan de rolstoelpool over aan Anita en Wil Soons.

Rolstoelpool Spaubeek: voor wie af en toe een rolstoel
nodig heeft

Daarom geeft de gemeente Beek aan Beekse woningeigenaren 90 euro korting op kleine
energiebesparende middelen zoals ledlampen, waterbesparende kranen en tochtstrips.
De korting is geldig bij een bestelling vanaf 100 euro in de webshop van Woonwijzer-
winkel 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!

Beekenaren krijgen negentig euro 
korting op energiebesparende middelen
Niet eerder was de noodzaak zo hoog om energie en gas te besparen.
Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken.

25

In de Hoever Residentie aan de Musschenberg in Spaubeek staan twee rolstoelen voor inwoners van
Spaubeek en omgeving die daar af en toe gebruik van willen maken. Bijvoorbeeld voor een uitstapje of
familiebezoek. 
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Zondag 20 november 2022
in de Sint Hubertuskerk te Genhout

aanvangstijd 10.00 uur

Om aan te sluiten bij een van oudsher
gevestigde Limburgse en Meerssense
traditie, werd in maart 1997 het
Meerssens Mannenkoor opgericht. 

Aanvankelijk telde het koor, onder de
bezielende leiding van dirigent
Rob Waltmans, twintig zangers.
In 2013 heeft Rob Waltmans het (diri-

geer)stokje overgedragen aan Ger Franken, die het koor tot
mei 2022 heeft gedirigeerd. 
Op dit moment fungeert Leon Dijkstra, die sinds 2013 het
koor op de piano heeft begeleid, als interim dirigent. 

Het koor telt momenteel 34 zingende leden.

In betrekkelijk korte tijd heeft het Meerssens Mannenkoor
zich een vaste plaats verworven in het verenigingsleven van
Meerssen en in de koorwereld van Limburg. Het repertoire is
klassiek en modern, geestelijk en wereldlijk. 

Het omvat onder meer Slavische muziek, opera en operette,
lichte muziek en Limburgse liederen.

De trekking van de loterij werd verricht op vrijdag 23 septem-
ber j.l. door Notaris  Mr. J. Pas . Hierbij zijn de volgende prijzen
gevallen:

1e  prijs op lot nr.  1542 6e  prijs op lot nr.  2687
2e  prijs op lot nr.  0037 7e  prijs op lot nr.  0555
3e  prijs op lot nr.  2889 8e  prijs op lot nr.  2578
4e  prijs op lot nr.  2613 9e  prijs op lot nr.  0010
5e  prijs op lot nr.  0755 10e  prijs op lot nr.  2765

Prijswinnaars kunnen contact opnemen met de heer Leon
Vroemen, tel 046- 4378198. 
Deze uitslag is onder voorbehoud van typefouten.

VRIENDENVIERING
m.m.v. Meerssens Mannenkoor

Uitslag loterij donateursactie 2022 van
de  Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek

Op zondag 27 november
2022 luistert de Koninklijke
Harmonie St. Caecilia zoals
gebruikelijk haar jaarlijkse
mis op voor haar (ere)leden
en overleden (ere)leden. 
Dit jaar viert de harmonie
haar 170-jarig bestaan en
trakteert zij u op een 
muzikale toegift in de kerk
ná de mis. 

Vanaf 10.00 uur zal de 
harmonie en slagwerk-
groep, de dienst en 
mini-concert verzorgen in
de Sint-Martinuskerk te
Beek waarbij u allen van
harte bent uitgenodigd.

We hopen u hiermee 
voldoende enthousiast te
hebben gemaakt om in de
kerk plaats te nemen.

Tot dan!

Muzikale traktatie
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Senior
‘Je zou het bijna niet geloven, maar mijn
baas oogt als een jonge vitale vent,
maar is in werkelijkheid een senior.
Tenminste dat heb ik laatst uitgevonden
toen hij belde naar de gemeente voor
de Seniorenmiddag in het Astatheater.
Hij belde om te kijken of hij naar binnen
mocht om een leuk item te schrijven
voor dit blad en bij navraag bleek hij tot
de doelgroep te behoren. Mijn baas is
zelfs al zeven jaar een senior. Zou je
niet zeggen, hè, als je hem door de ber-
gen ziet wandelen!’, … aldus Paddy.

Ik ben dus senior en was gerechtigd om
op donderdagmiddag 24 september ge-
tuige te zijn hoe Beek zijn oudere jonge-
ren en jongere ouderen in de watten
legde. Opperstalmeester van dienst was
wethouder Thijs van Es, die op vaardige
wijze de diverse onderdelen aan elkaar
praatte: ‘Eerder hadden we in Beek de
“Dag van de Ouderen” en “De week van
de eenzaamheid”. Door corona kon dat
allemaal de afgelopen jaren niet door-
gaan. Ook diverse andere seniorenmid-

“Beek… wat b

dagen kregen een streep door de reke-
ning. Als gemeente vinden we het be-
langrijk om ouderen een leuke en sociale
middag aan te bieden. Samen Beek, de
samenwerking tussen negen Beekse seni-
orenverenigingen en de gemeente (via
Njoy), pakte de draad op. Met de hulp
van velen, hier speciaal genoemd de on-
dernemers waar we nooit tevergeefs aan-
kloppen, ondanks dat ze het heel moei-
lijk hebben gehad de laatste jaren, is er
een aansprekend programma samenge-
steld en kunnen de gasten genieten van
zang, cabaret en wat lekkers van begin
tot eind. Zeker mag ook de loterij niet
vergeten worden waarvan de vele prijzen
ook door de Beekse middenstand ge-
schonken zijn en iedere deelnemer gaat
naar huis met een zogenaamde goody-
bag.’

Ik mocht in de volle
zaal, op een plekje
vooraan, dichtbij het
podium plaatsnemen,
naast het echtpaar
Jeanne en Jo
Pluymakers. En dat
de middag voorbij
vloog mag blijken uit
het volgende.
Als eerste artiesten
traden de “Brooker
Shanty’s” uit
Hoensbroek op. Zij
vertolken zeemanslie-
deren als “The drun-
ken sailor” en “Er is
een schip gezonken
vol met bier en 

brandewijn”. De aanwezigen zongen volop
mee, klapten hun handen blauw en 
gingen van bil tot bil tijdens het sjoekelen. 
Ook mevrouw Margriet Paulissen (een 
bezoekster) werd niet vergeten met een feest-
lied: zij was namelijk jarig! 
Na dit daverende intro kreeg de heer Charles
Willems (geen familie) het woord om iets te
vertellen over Beek Samen en ook Beek Samen
Helpt. Onder het motto: “Helpen voor het te
laat is” kunnen zij u helpen met bijvoorbeeld
het opstellen van een brief, kleine klusjes in
huis, een computervraag, of het doen van een
boodschap. U kunt met hen (telefonisch) 
contact opnemen. Zij nemen uw vraag op en
leiden deze door naar iemand die u kan 
helpen. Zie het als een soort van vriendenhulp
of burenhulp. 
Het telefoonnummer is: 06-42914814.
Het is in principe kosteloos (denk wel bijvoor-
beeld aan materiaalkosten). 
Zie ook: www.njoybeek.nl/beeksamen. 
Voordat Thijs van Es velen blij ging maken met
een prijsje uit de (gratis) loterij kwam het zang-
duo Thei en Marij uit Tegelen ten tonele.
Heerlijke zonnige Limburgse muziek met een
lach en soms een traan waarbij hun hit “Het
veldboeket” niet ontbrak. Het lied “Geneet van
’t laeve” (van Sjef Diederen) werd door allen uit
volle borst meegezongen. 
Nadat de prijzen in ontvangst genomen waren,
mocht de kleine, grote kloon (mijn vriend) Jack
Vinders, uit Kerkrade de aanwezigen met zijn
eigen kolderieke stijl doen daveren van het
lachen (Jack nam de politiek op de hak en gaf
een weerslag op de belevenissen tijdens 
corona) en luisteren naar zijn chansons. Ook
zong hij een medley van Limburgse klassiekers,
waaronder: “Loeënde klokken” (bim bam) en
“Wie iech nog een junske waor”(met Thijs van
Es in de hoofdrol). 
Jack Vinders over deze middag: ‘Ik vind het
heel belangrijk om me in te zetten voor mijn
medemens, en zeker ook voor de ouderen. 
Zij zijn de laatste jaren een beetje in de verge-
telheid geraakt en de eenzaamheid stak de kop
op. Daarnaast vind ik het gewoon heel leuk om
te doen. De doelgroep is aansprekend en het
Asta theater kent een mooie ambiance. Ik
vraag me wel altijd af wat mijn publiek mooi
vindt om te horen en maakte vanmiddag een
mix van bekende en nieuwe liederen. Noem het
maar de nieuwe balans zoeken. Oudere 
mensen zijn namelijk jonger dan ooit. Zij 
volgen heel goed wat er in hun omgeving en
de wereld gebeurt op bijvoorbeeld het gebied
van politiek. Ieder mens kan bijdragen aan een
beter samenleving op zijn eigen manier. Door
te zingen en de mensen een beetje te laten 
lachen probeer ik mijn bijdrage te leveren.’ 

“Beek… wat ben je mooi”   
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Iedereen heeft waarschijnlijk Marcel Meeling uit Neerbeek weleens
voorbij zien rennen.
Marcel traint namelijk 4x per week, om vervolgens 2x per jaar een
marathon te kunnen rennen. 

Zo zal hij in 2023 deelnemen aan de
marathons van Tokyo (Maart) en
Berlijn (September). Deze marathons
zal hij gaan rennen voor Stichting
Kinderen Kankervrij. 

Hij probeert op deze sportieve manier
zijn steentje bij te dragen en de 
onderzoeken naar kinderkanker te
steunen. 

Daarnaast zal hij de komende tijd 
diverse acties organiseren om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor Kika. 

De KiKa kerststollenactie is hier één van. 

Marcel is namelijk een samenwerking aangegaan met bakkerij De Lekkerbek met
winkels in Maastricht en Eijsden. Deze bakkerij zal rond de kerstdagen overuren
gaan draaien om te zorgen dat iedereen kan genieten van een heerlijke verse
KiKa kerststol met spijs. 
Marcel zal de KiKa kerststollen hoogstpersoonlijk GRATIS bij de mensen thuis
afleveren op vrijdag 23 of zaterdag 24 december in geheel Zuid-Limburg. 
Deel deze actie gerust met jouw buren, familie, vrienden of geef deze heerlijke
KiKa kerststol cadeau.

Ook bedrijven kunnen contact opnemen met Marcel om deze heerlijke KiKa
kerststollen met spijs te bestellen voor hun werknemers of zakenrelaties. 
Tip: ideaal als zakelijk relatiegeschenk of voeg hem toe aan het kerstpakket. 

Ben jij enthousiast geworden en wil jij op
deze leuke manier het goede doel steunen?
Stuur dan een email of appje naar Marcel.
marcelmeeling@hotmail.com  of 06 17477478 

Prijs: € 8,95 (per stol).
Hiervan zal 50% rechtstreeks naar 
Stichting Kinderen Kankervrij gaan.

Dus 50% GENIETEN & 50% GENEZEN! 

Lust jij geen kerststol, maar wil jij Marcel wel
graag steunen met zijn sportieve uitdagingen?

Doneer dan rechtstreeks via de onderstaande link of scan gelijk de QR code: 
https://www.runforkikamarathon.nl/marcel-meeling-tokyo-2023

Kika kerststollenactie

t ben je mooi”                                        

En dat dat volledig gelukt is, moge 
blijken uit de vele gelukkige gezichten in
de zaal.
Als laatsten waren “de Knöppele” uit
Elsloo aan de beurt. Ook zij konden met
de hun kenmerkende humor de 
lachers, meedeiners en sjoekelaars aan
hun kant krijgen. Een ware uitsmijter
van deze bijna drie uur durende 
happening. 

Wat voor mij in eerste instantie een
soort van werkbezoek voor de
Nuutsbaeker was, bleek een heerlijke
middag met leeftijdsgenoten die zeker
niet achter de geraniums thuis horen.
Waarvan acte!

‘Wat dat laatste betreft: daar kan ik over
meepraten. De baas zingt thuis volop de
Limburgse liedjes die zelfs ik niet zo
goed ken. Hij maakt een lolletje met
mijn bazinnetje en ik zie geen spoor van
geraniums (tenminste niet ín huis; wel in
de tuin). Maar zeker weten dat mijn
baas daar niet achter gaat zitten.
Plannen voor actief bezig zijn staan in
zijn agenda. En dat varieert van wande-
len (uiteraard met mij, maar ook met de
buurtvereniging), schrijven voor de ge-
meenschap van jong tot oud, educatieve
zaken bedenken voor Alpe d’HuZes 
(en natuurlijk meedoen) tot heerlijk va-
kantie vieren (met ook veel activiteiten).
Stilzitten is niets voor hem. En dat 
tekent de senioren van heden. Zoals die
kloon oes Kirchrao al zei: ‘De oudere
van tegenwoordig wordt steeds jonger!
Laten we de senior in ere houden en 
geneet van ’t laeve. Tot de volgende
keer en de groetjes van Paddy’.

Roland Willems
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Ja, je leest het goed: Sinterklaas komt naar Beek!

En dat gaat geweldig worden, want hij komt niet met de
boot, maar… met zijn eigen vliegtuig. 
Hij landt zondag 20 november op het vliegveld in Beek,
samen met zijn Pieten en een héleboel cadeautjes. En dan,
hop naar Beek, in een sjieke oldtimer.

Het feest begint om 14.30 uur vóór de kerk, waar je de aan-
komst van het vliegtuig van Sint kunt volgen op een heel
groot scherm. Natuurlijk komt hij dan naar Beek, naar de
kerk, waar we allemaal Sinterklaasliedjes gaan zingen,
samen met de Pietenkapel.

Hierna gaan we samen naar de Asta om een gezellig feestje
te bouwen, samen met de Sint, zijn Pieten, de kapel … noem
maar op. Er is een diskjockey, er zijn cadeautjes, snoep, een
tombola, kleurwedstrijd, een prijs voor de mooist verklede
Piet of Sint … waauw!

En jij bent daar natuurlijk ook bij, samen met je vriendjes,
klasgenootjes, papa en mama, opa en opa, iedereen die je kent.

Dus noteer in je agenda: zondag 20 november
van 14.30-16.30 uur SINTERKLAASFEEST!!!!

Sinterklaas en zijn Pieten
komen naar 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

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

Adverteren in de Nuutsbaeker?

Voor vragen bel 06 - 208 797 75 of mail truus@janssengrafimedia.nl
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In de grond 

Graag wil ik een leuk tuintje en daarom
ben ik regelmatig met mijn spade in de
weer om plantjes te planten, onkruid te
wieden en groenten te oogsten. De
grond is rijk en geeft rijkdom terug. De
afgelopen zomer heeft geleerd dat onze
Limburgse klei ook weerbarstig kan zijn,
vooral als het door de droogte kei- en
keihard is geworden. Er is zelfs met een
pikhouweel geen doorkomen aan. In an-
dere jaargetijden weet je soms niet hoe
je de vette klei van je schoenen moet
krijgen. Maar, wat zijn we gezegend met
onze grond. En dan heb ik het enkel nog
maar over de pakweg vijftig centimeter
die we doorgaans te zien krijgen.

De schil van onze aardkorst is echter
veel groter dan de halve meter die we
bewerken. 
Opgravingen in de buurt geven soms de
geschiedenis weer van menselijke acti-
viteiten door de Romeinen, de bevolking
van de Bandbekercultuur en zo meer.
Menselijke invloed zult u daarom op en-
kele meters terug kunnen vinden. U zult
er niet dagelijks bij stil staan, maar daar-
onder gaat een wereld schuil, waarvan
de doorsnee mens geen vermoeden
heeft. In de voormalige groeve van Bruls
in het Spaubekerbos kan een goed in-

zicht verkregen worden van hoe de
bodem er in onze regio uitziet, maar
zelfs dan blijft nog veel verborgen. Het
IVN Spau-Beek, en dan voornamelijk de
werkgroep ‘geologie’ houdt zich met
onze grond bezig en laat die werkgroep
nu precies vijfentwintig jaar bestaan. Ze
hebben voor die gelegenheid een ten-
toonstelling ingericht in het Elsmuseum
in Beek, waar mooie voorbeelden te vin-
den zijn van de ontwikkeling van onze
bodem, die over miljoenen jaren heen
reiken. Het hoofddoel van de werkgroep
is belangstellenden kennis te laten
maken met de geologisch opbouw van
het Limburgs landschap, de Ardennen
en de Eifel, die nauw met elkaar verwe-
ven zijn.

Aan het woord is amateur-geoloog
Lei Nelissen. Hij noemt zich een
gepensioneerde liefhebber die zijn
werk voor het IVN als een pure
hobby ziet. Hij komt uit een tijd
toen er nog geen computers be-
stonden en hij als jeugdige voor-
namelijk buiten ging spelen. Hij
woonde toendertijd op loopaf-
stand van een grindgroeve in
Koningsbosch. Het begon met het
rapen van steentjes aldaar en de
interesse voor juist de bijzondere
steentjes. Na zijn verhuizing naar

Spaubeek, nu zo’n dertig jaar geleden,
kon het dan ook niet anders dan dat de
voornoemde groeve in welhaast zijn
achtertuin met menig bezoek vereerd
werd. 
“Het IVN Spau-Beek, werkgroep geolo-
gie, houdt zich bezig met de geologi-
sche opbouw van het Beekse landschap
maar ook met de geologie van Limburg.
Bij alle dorpen zitten namelijk verschillen
in de grond. Loop je door het landschap
merk je daar niet zoveel van, maar in de
diepe ondergrond is het een ander ver-
haal. We hebben te maken met bijvoor-

beeld invloeden vanuit de ijstijden, rivier-
afzettingen van de Maas en met een
subtropische kust van een ondiepe zee.”

(Over die Maas gesproken: wist u dat
die vroeger veel oostelijker heeft gele-
gen en dat Kerkrade toen een
‘Maasstad’ was? De Maas mondde uit-
eindelijk uit in de Rijn. De Moezel, die nu
bij Koblenz in de Rijn stroomt, mondde
eerder uit in die Maas. Echter door tek-
tonische bewegingen en kantelingen
van het landschap is de Maas geleidelijk
aan westelijk gaan stromen en de
Moezel meer oostelijk. Misschien had-
den de Romeinen het wel over Maas-
rade nog voor ze Maastricht kenden). 
“De ondergrond van onze regio kun je
verdelen in drie grote afzettingen. In de
bovenste laag zien we löss, dat stamt uit
de voorlaatste en laatste ijstijd. 
In ons gebied kenden we toen een
toendraklimaat wat wil zeggen dat het
extreem koud was en er bijna niets
groeide. De lösslaag is ongeveer zes
meter dik. De tweede laag is een laag die
bestaat uit zand en grind. Deze materie
komt uit het gebied van België en
Noord-Frankrijk (Vogezen) en is door de
Maas hiernaartoe gebracht. In deze laag

IVN 25 jaar geologie
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zijn leuke fossielen te vinden, zoals zee-
egels en plantenresten. Daaronder be-
vindt zich de zogenaamde ‘Formatie van
Breda’ (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Formatie_van_Breda ). 
Het bestaat uit wit kwartszand dat ge-
bruikt werd in bijvoorbeeld de glasindus-
trie en de elektronica. Het kwartszand is
afkomstig van warme en ondiepe zee-
en strandafzettingen en zijn zeer herken-
baar aan de witte kleur dat ook in de
groeve Bruls Spaubeek voorkomt. 
De ‘Formatie van Breda’ bestaat uit
laagpakketten (*) en hier in het bijzonder
wil ik noemen het ‘Laagpakket van
Heksenberg’ en het ‘Laagpakket van
Kakert’. In deze laatste bevindt zich een
dun afzettingslaagje, de laag van
Elsloo, waarin afgerolde vuurste-
nen en veel fossiele resten te vin-
den zijn, zoals haaien- en rogge-
tanden en zelfs walvisbotten. 
Kijkend naar de diverse dorpsker-
nen zien we hier en daar ook
breuklijnen. 
Met andere woorden: de grond
onder Beek is weer anders dan de
grond onder Spaubeek. 

In onze tentoonstelling hebben we
van alle dorpskernen de ondergrond
en breuklijnen in kaart gebracht. 
En natuurlijk laten we in de vitrines
heel veel voorbeelden en fossielen
zien.”
Geologisch gezien is ons landschap
voortdurend aan verandering onder-
hevig. 
Dat komt bijvoorbeeld door weers-
invloeden en klimaatverandering
(warmte, wind, regen en vorst). Maar
deze processen gaan zeer langzaam.
Waar hier wat wordt afgebroken,
wordt elders weer iets opgebouwd.
Wie meer wil weten over onze onder-
grond is van harte welkom in het
Elsmuseum, Wolfeynde 4 te Beek
(tegenover het gemeentehuis). Voor
openingstijden zie de site van het
museum: www.elsmuseum.nl 
Zeker weten dat Lei Nelissen (of een
van de andere leden van de werk-
groep) er te vinden is en u van alles
kan vertellen. Ik heb er in ieder geval
van genoten en dikwijls verwonderd
gestaan van hetgeen ik eigenlijk níet
zie van wat in onze bodem verbor-
gen zit, maar mij er nu wel van be-
wust ben. Misschien moet ik toch
maar eens wat dieper gaan graven,
wie weet wat ik er allemaal kan ont-
dekken. In ieder geval heb ik al deel-
genomen aan de wandeling van mijn
buurtvereniging met Lei Nelissen
door onze buurt, bos en groeve. Zeer
leerrijk.

IVN Spau-Beek kent diverse werk-
groepen en er bestaan ook mogelijk-
heden met het IVN Spau-Beek op
stap te gaan. Voor scholen en
Scouting is het trouwens gratis; een
aanrader dus! 

Bezoek voor de mogelijkheden de
site:
https://www.ivn.nl/afdeling/spau-
beek 

(*) laagpakket 
(bron: https://www.ensie.nl/oost-
hoek/
laagpakket )

Roland Willems

Zegening van de draaglantaarns 

Nachtwacht ‘De Baeker Kleppermen’
verzamelt zich op 26 november 2022
om 17.00 uur bij het kleppermenbeeld
aan de Adsteeg/Gundelfingenstraat.
Van daaruit wordt vertrokken naar de
St.-Martinuskerk, alwaar zij arriveert
rond 17.20 uur. 
Om 17.30 uur begint dan de eredienst
voor zoveel als kerkelijk toegestaan in
het dialect. Hierbij wordt ook betrokken
onze nieuwe Lichtkoningin met haar
hofdames en Comité. 
Aan het begin van de dienst wordt de
eerste Adventskaars ontstoken, daarna
worden de kaarsen in de meegebrachte
draaglantaarns gedoofd en naar de
altaartrappen gebracht. 
Vervolgens zal de Lichtkoningin de
kaarsen in de lantaarns ontsteken en zal
de pastoor deze zegenen.
De lezingen worden door een klepper-
man gelezen en de voorbeden door de
Lichtkoningin. Tijdens de dienst worden
door de Nachtwacht verschillende toe-
passelijke liederen gezongen. 
Rond 18.30 uur zal door Bao Fred Ro-
mans een slotwoord worden gericht tot
de hopelijk vele aanwezigen. Bij het ver-
laten van de kerk ontvangen de aanwe-
zigen het eveneens gezegende rode
draadje, een aloude Luciatraditie met
daaraan een Adventswens van de
Lichtkoningin en De Baeker Kleppermen.
Aansluitend zullen Nachtwacht ‘De
Baeker Kleppermen’ met partners,
Lichtkoningin en haar gevolg optrekken
naar het Elsmuseum voor een gezamen-
lijke gezellige informele avond.
De organisatoren hopen, dat vele inwo-
ners van Beek deze toch wel aparte
dienst in de kerk zullen bijwonen, het-
geen weer een stukje historie van onze
gemeente in herinnering brengt.

NACHTWACHT
‘DE BAEKER KLEPPERMEN’

Een bijzondere
viering in de
St.-Martinus-
kerk te Beek
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Even terug in de tijd. In 1932 was in
Genhout een nieuwe parochie opgericht
en was men ervan overtuigd dat een
koor in deze gemeenschap noodzakelijk
was om de kerkelijke diensten op te luis-
teren. De eerste 5 jaar gebeurde dat in
de noodkerk, die in de toenmalige lage-
re school (op de plaats waar nu O.B.S.
De Kring is gelegen) was gevestigd. Dhr.
Ton Smeets, hoofd van de lagere school
had de leiding over het mannenkoor.
Een aantal zangers had namelijk beslo-
ten een Kerkelijk Zangkoor op te richten.
Het eerste “officiële” optreden door het
koor vond plaats tijdens de eerste zon-
dag van de advent op 27 november
1932 in de noodkerk van Genhout. Zoals
gebruikelijk voor die tijd waren het de
Gregoriaanse vaste gezangen waarnaar
de kerkgangers konden luisteren. 

Vijf jaar later (1937) was de bouw van
de Hubertuskerk gereed en vanaf toen
werden de diensten in deze kerk door
het koor opgeluisterd.

In 1940 werd een knapenkoor opgericht
door de heer Math Urlings (een onder-
wijzer in Genhout). Hierdoor was de toe-
komst voor het mannenkoor verzekerd,
want het gaf kansen voor mogelijke
“aanwas”!

In 1962 was er een dameskoor en werd
er voorzichtig gesproken over samen-
voeging met het mannenkoor. Dames
werden tot die tijd alleen toegelaten tot
het kerkkoor voor de uitvoeringen bij
“hoge kerkelijke feesten”! Op de jaarver-
gadering van 24 maart 1963 werd dit
besproken. Eerst moest nog een misver-
stand uit de wereld worden geholpen:
men veronderstelde dat meisjes van de
5e en 6e klas werden bedoeld, maar de
directeur gaf aan dat hij echt aan
“dames” van 14 tot + 20 jaar dacht. 

De vergadering ging unaniem akkoord
met de oprichting van een dameskoor.
Vervolgens ging het dan toch nog snel;
in de notulen van 10 september 1963
stond vermeld dat – na goedvinden door
de voorzitter – dames zouden worden
aangenomen. De voorzitter in kwestie
was Pastoor Lippertz, want – en dat is
nog steeds zo – de pastoor in onze pa-
rochie was ook voorzitter van het kerk-
koor. Overigens zij nog vermeld dat
reeds in de tijd dat Pastoor Hutschen-
makers voorzitter was, men wilde over-
gaan tot het oprichten van een dames-
koor. Hij was er wel een voorstander
van, maar raadde aan nog even te
wachten om zijn opvolger niet voor een
voldongen feit te plaatsen.  De nieuwe
pastoor ging akkoord en het Gemengd
Kerkelijke Zangkoor Sint Hubertus was
“geboren”.

Een koor functioneert goed onder de
bezielende leiding van een dirigent. 
In de loop der jaren hebben wij dit ook

ondervonden en danken derhalve de
dirigenten, die ons koor “onder handen
hebben gehad”, t.w. Ton Smeets, Math
Urlings, Jo Bruls, Ton Clemens, Hub Van-
hauten, Pastoor van Oss, Dhr. Jacobs,
John Gerits, Paul Voncken, Isi van de

Wal, Irene Elie-Pinkaers, Jacqueline
Bartels, Marco Gerits en onze huidige
dirigent Martin Raaphorst.

Ook de begeleidende organisten moe-
ten hierbij niet vergeten worden: t.w.
Jos Stassen, Eugène Stassen, Paul
Voncken, Paul Goessens, Paul Stassen,
May Bemelmans en Marc Ubachs (onze
huidige organist).

Ons repertoire (we zijn immers een ker-
kelijk zangkoor) bestaat voor een groot
deel uit muziek die past bij eucharistie-
vieringen. Dit zijn niet alleen de “gewo-
ne” H. Missen, maar ook uitvaartdien-
sten, huwelijksmissen, missen ter
gelegenheid van een jubileum. Zo heb-
ben we o.a. een  H. Mis in de Mariakapel
in Geverik opgeluisterd en staat als vast
evenement de “aangepaste” H. Mis bij
de Genhouter Carnaval op het program-
ma. En u raadt het al, we zingen niet al-
leen de Gregoriaanse gezangen, maar
ook Duitse, Franse, Spaanse, Italiaanse,
Engelse (waaronder gospelmuziek) en
uiteraard Nederlandse liederen. 
Tot slot zij opgemerkt dat wij ook een
aantal dialectliederen (waaronder de
H. Mis tijdens de Genhouter Carnaval) in
ons repertoire hebben staan.

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Hubertus – Genhout viert zijn 9

Jongenskoor 1940

Marc Ubachs (organist)     M
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Toch willen we ook opmerken dat het
samenzijn van ons koor verder gaat dan
alleen “zingen”. De sociale verbonden-
heid is minstens van even groot belang.
Waar mogelijk steunen wij elkaar, maar
vieren ook andere evenementen samen. 

Tijdens de viering op zondag, 27 no-
vember 2022 worden naast de festivitei-
ten m.b.t. ons jubileum ook enkele
jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Zo viert Hub Michon zijn 12½ jubileum.
Een “apart jubileum” viert onze huidige
dirigent Martin Raaphorst. 
Tijdens onze A.L.V van 29 april 2022
werd hij al geëerd vanwege zijn
12½-jarig dirigentschap bij ons koor,
maar nu wordt er extra aandacht ge-
schonken aan zijn 40-jarig jubileum als
dirigent. 
‘s Middags is de receptie ter gelegen-
heid van ons jubileum in gemeen-
schapshuis “Gasterie Genhout Treft”
van 14.00 uur tot 15.30 uur gevolgd
door een gezellig samenzijn van leden
en jubilarissen.

Wat betreft de toekomst – en dat telt niet
alleen voor ons koor – zien we toch
moeilijke tijden. 
Zo zijn in de afgelopen 2 jaar een vijftal
leden overleden en is de aanwas nihil.
Het ledenaantal (+ 30) is nog steeds be-
hoorlijk, maar de gemiddelde leeftijd is
toch een stuk in de 70! Dus heeft u inte-
resse om in een koor te zingen; onze re-
guliere repetitieavond is de vrijdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur in de hal van
OBS De Kring. Nieuwe leden zijn van
harte welkom! Ook gaan we met de tijd
mee en gebruiken we o.a. facebook en
hebben een eigen website
(SPONSORKLIKS - De website van
gkzhubertus! (jimdofree.com) waar u
onze verrichtingen kunt volgen.

In de Hubertuskerk vond het lang verwachte festival der dieren plaats. 
Het kijk- en luister spektakel met meer dan 100 deelnemende kinderen
verraste met de hoge kwaliteit.

In Genhout kan alles! In de met bamboe op het altaar tot dierenparadijs omgetover-
de Sint-Hubertuskerk vond op 15 en 16 oktober een beestig goede productie plaats.
Meer dan 100 verklede en geschminkte kinderen van de Sjnaake fanfare, kinderko-
ren Cantarella en DievanOss, dansers van Rick Schmitz en de Sjravelsterkes, brach-
ten de muziek en de dieren tot leven! 
Het publiek werd getrakteerd op een kleurrijk schouwspel van 1,5 uur muziek, ge-
dichten, dans en zang, waarbij op humoristische wijze alle dieren werden uitgebeeld.
De schuiftrombones van de fanfare vertolkten de komst van een olifant, de dansers
met blauwe paraplu de kwallen. Indrukwekkend waren de samenzang en de snelle
ritmische bewegingen van dansgroep Rick Schmitz. 
Het slotstuk the Circle of life werd fantastisch ingekleurd door solisten Lisa en Anne.

Van 7 t/m 11 december zal voor de derde keer het Glazen Café gaan plaatsvinden.
De vorige edities die in totaal goed waren voor bijna € 40.000 aan donaties voor di-
verse goede doelen, zijn een extra drijfveer om ook dit jaar weer een editie te organi-
seren. Onder de noemer “Samen in strijd tegen kanker” sluiten DJ’s Frank Martens,
Rick Wouters en Silvan Falchi zich 96 uur op in de pop-up radiostudio die dit jaar
voor het eerst gebouwd wordt in het Asta Theater. 
Door platen aan te vragen tegen betaling en diverse acties te organiseren met vrij-
willigers, clubs, verenigingen en scholen probeert de organisatie dit jaar zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen voor de goede doelen KiKa, Pink Ribbon en Stichting
Kankeronderzoekfonds Limburg. 
De hele actie is live te volgen (met beeld en geluid) via beekfm.nl. Hier is het tevens
mogelijk om een plaat aan te vragen of om mee te doen aan diverse acties zoals
bijvoorbeeld de Beek FM veiling. 
Het beloofd dit jaar weer een knallende editie te worden met top artiesten, leuke in-
vulling van de shows voor jong en oud en hopelijk natuurlijk een fantastisch eindbe-
drag voor de goede doelen. 
Kijk voor alle informatie, updates en leuke fragmenten op beekfm.nl. 

Dierenfestival in Kerk Genhout; een
waar dierenparadijs op het altaar

)     Martin Raaphorst (dirigent)
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De oplossing van oktober was een inkoppertje.
Het beeld van Peter Treckpoel was even met vakantie. 

Correcte inzenders:
Martin Pauw,  Wiel Haagmans, Guus Eijssen, Jo Nijsten, Sjeanne Haerden,

Rezie van Geneijgen en José Jansen, Harold Penners, Marjan Janssen,
Jill Pijpers, Mia Zweiphenning – Wiekken, Henriette Speetjens, Jac Henneman,

Hub Schrouff, Rie Paulissen, Ella Pauw, Tiny Tummers, Hub Dohmen,
Inge van den Berge, Mary-Lou  Vossen, René Beaumont, Tiny Essers,

Ingrid Dirks, Jolande Busio, Toos Koumans, Frank Hulst, Jo Cox, Frits Luijten,
Sophie Eussen, Jos Smeets, Crit Meijers, Marie-France Heuts, Jos Huntjens,

Elise Hurenkamp-Busch, Wim Kempener, Marianne Puts, Harrie Verboort,
Jean Kengen, Henk Vaassen en Michel Meijers

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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1. Amerikaanse comedy die zich afspeelt in een bar / 4de  
2. Het witte goud / 5de 

3. Bergbeklimmers met hoorns / 4de  
4. Met hoeveel dobbelstenen speel je Yathzee / 2de  
5. Giphart of Koeman / 3de   

6. De cowboyserie van de familie Cartwright / 6de  
7. Je gebruikersnaam en wachtwoord intypen / 4de  
8. Smoesje / 4de   
9. Houten schoenen / 6de  
10. Clowneske broertje van Adriaan / 6de   
11. Bekend rendier met rode neus / 5de     

12. Bram Stokers bloeddorstige vampier / 7de 
13. Andere naam voor Antarctica / 5de 
14. Japanse gezelschapsdame / 6de   
15. Gaatje in navel, neus, oor, tong of waar dan ook / 4de 
16. Spuitbuskunst op straat / 7de  
17. Ze zitten in walvissen maar ook in beha’s / 7de  

18. Bijnaam van de Italiaanse vlag / 9de   
19. Grote roze vogel, staat vaak op een poot / 6de   

20. Lokale internetbestuurder / 3de    
21. Op 9 november 1989 viel de … / 5de   
22. Uit dit land komt Ikea / 1ste   
23. Ontslakken of sapvasten / 4de   
24. Netjes graten uit vis verwijderen / 7de      
25. Het parlement van Duitsland / 6de  
26. Krimpt niet, verkleurt niet, rafelt niet / 4de  
27. Hare hoogbenige majesteit, juffrouw …….. / 8ste 
28. Franse filosoof van de Verlichting / 8ste  

29. Arts die operaties uitvoert / 7de   
30. Zuurzoete, draderige stoofgroente / 7de    
31. Die kun je jezelf wel eens voorhouden / 7de  
32. Verongelukte ruimteshuttle in 2003 / 4de  
33. Winter, simba of Wim-Lex / 4de 
34. Op dit paard wed je bij een onjuiste inschatting / 8ste    
35. Ander woord voor doelman / 5de   
36. Standplaats van paleis Het Loo /9de    

37. Wat hoort bij Sodom / 3de  
38. Het vlaggenschip van Greenpeace / 9de     
39. Manier waarop kappers alles uitleggen / 3de  
40. Hoogste militaire rang in land- en luchtmacht / 5de  

41. Huisje, boompje …….. 7de  / 
42. Tamme waterbuffel / 3de  

43. Japanse vouwkunst / 7de   
44. Veilige safe / 8ste   

45. De basis van alle pizza’s / 10de    
46. Met deze piano kun je vliegen / 7de   
47. Mobiel attractiepark 2de / 
48. Commerciële propaganda / 3de   
49. Zaagje, kokkel, strandgaper, nonnetje / 3de  
50. Slapie in de petoet / 9de   
51. Geven weer hoeveel mensen een tv show volgden / 9de 

52. Veerkrachtig snoep in ruitvorm / 7de  
53. Grondlegger van het Nederlands parlement / 9de    
54. Kleine slokjes nemen / 6de  

55. Die moeten hun wild geraas staken / 7de   
56. Vind je in elk gewerveld dier één van / 6de   
57. Kamperen voor fans van luxe / 6de   
58. Vrij van micro-organismen / 7de   
59. Populaire lening bij een bank / 5de  
60. Leidt filmopnames in goede banen / 7de  

TUSSENDOORTJE
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Oplossing oktober:
Welkom op deze bijeenkomst voor verslaafden aan plastische chirurgie. Ik zie nieuwe gezichten!

Wij feliciteren Susan Keulers

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: Kris/kras  

November 2022 - NB no. 10:Layout 1  25-10-2022  10:25  Page 37



38

Op zondag 16 oktober jl. vierde Muziekkorps Sint Callistus
Neerbeek haar jaarlijkse patroonheiligedag. Deze prachtige
dag begon met de muzikale bijdrage tijdens de H. mis in de
St. Callistuskerk in Neerbeek. Deze werd goed bezocht en
ook Lichtkoningin Valerie Brands met haar hofdames Eefje
Luijten, Britt Boosten en het Lucia Comitée waren bij deze
gelegenheid aanwezig.

Na afloop van de kerkdienst werd er een bezoek gebracht
aan het kerkhof waar Pastoor Kenis een gebed uitsprak voor
de levende en overleden leden van het muziekkorps.

Na de kerkelijke plichtplegingen stond er een goed verzorgde
lunch op het programma in ’t Gemeenschapshuis in Neerbeek.
Voordat we aan de lunch konden beginnen, werden er nog 2

jubilarissen in het zonnetje gezet.

Dhr. Paul Steens vierde zijn 25-
jarig jubileum en ontving hiervoor
de zilveren verenigingsspeld. 

Onze voorzitster Monique
Steijvers had een vragenrondje
gedaan onder de leden en er werd
gevraagd om Paul met 1 woord te
omschrijven.

Paul Steens is een verenigings-
man pur sang, speelt met verve de
schuiftrombone, is altijd in voor
een praatje en heeft gevoel voor
humor. Hij wil niet aangesproken
worden met “U” maar gewoon
met je en jij, toont veel inzet 
tijdens repetities en staat voor 
iedereen klaar.

Onze 2e jubilaris was Dhr.
Jacques van de Schoor. Hij vier-
de zijn 60-jarig jubileum en ont-
ving hiervoor de gouden vereni-
gingsspeld met 2 zirkonia’s.
Ook Jacques werd omschreven
door de leden: een trouwe ver-
enigingsman, altijd in voor een
praatje met jong en oud, een ge-
passioneerde euphoniumspeler
en zeer toegankelijk, een echte
harde werker tijdens de vereni-
gingsactiviteiten. 

Na deze huldiging werd het
woord gegeven aan de voorzitter
van het Lucia Comitée, 
Dhr. Dany Pirson. 
Hij sprak lovende woorden over de muzikale invulling tijdens
de H. Mis en hoopte deze samenwerking en traditie nog lang
te kunnen voortzetten. Dit werd positief bevestigd met een
mooi applaus.

Tijdens de viering van St. Callistus werd ons korps uitgeholpen
door 5 muzikanten van fanfare Juliana Munstergeleen. Deze
samenwerking vindt zijn oorsprong in maart 2022 toen de
voorbereidingen van  de theaterproductie “Dagboek van een
Herdershond” werden gestart. De fanfare van Munstergeleen
miste nog enkele muzikanten om aan het gevraagde mini-
mum aantal te komen om definitief deel te kunnen nemen aan
deze theaterproductie. 

Het blijkt dus maar weer dat het hebben van voldoende 
muzikanten in veel verenigingen een groot probleem is of
wordt. Mocht u in het verleden een blaasinstrument bespeeld
hebben, of de interesse hebben om dit te leren, kunt u zich
melden via info@sint-callistus.nl 

Muziekkorps St. Callistus viert feest

Na twee jaren zonder een volledig seizoen, kijken we uit om
samen weer op een feestelijke manier het nieuwe seizoen te
openen en dit jaar weer carnaval te vieren als vanouds. 

Opening seizoen met  Spek en Ei 

Zondag 13 november om 11.11 uur 
openen we het nieuwe seizoen. 

Onder het genot van vers gebakken spek en ei, een heerlijk fris-
je of biertje wordt in Café de Keulsteeg de Grote raad en de
jeugdraad voorgesteld. Tevens wordt dé nieuwe schlager geko-
zen, dus kom luisteren, kijken en stem mee op je favoriete liedje!

Vrunj van De Doorzètters

Net als eerdere seizoenen kan iedereen
Vrundj worden van De Doorzètters. Door
Vrundj te worden steun je de Neerbeekse
carnaval voor jong en oud. Voor slechts
€11,00 ontvang je de Vrunj-button van 2023

en de persoonlijke Vrunjkaart.
Wil je Vrundj worden van De Doorzètters, scan de QR-code of
ga naar de website van de Doorzètters.  

De enige echte Nirbik Alaafsjaal!
Met deze warme en lange sjaal krijg je het tijdens alle optoch-
ten en evenementen niet meer koud. De sjaal is te verkrijgen
via de website of meld je bij iemand van de Raad van 11.

Jeugdraad
Ben jij gek van carnaval? Hou jij van dansen, springen en gek
doen? Heb je altijd al eens snoep willen uitgooien op een sjie-
ke carnavalswagen? En zit je in groep 5,6,7 of 8 van de basis-
school? Dan zijn wij op zoek naar jou!! Kom bij de jeugdraad
van CV De Doorzètters! Mail voor meer info of om je aan te
melden naar jeugdcommissie@doorzetters.nl

Carnaval in Neerbeek
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Even ementen carnaval
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. Algemene Openstelling van het Elsmuseum 13.00 - 17.00 uur
20 nov. Heuvellandwandeltocht, aanvang 8.00 uur, Kantine AV Caesar/

VV Neerbeek Bloote Weg 21, Beek
23 nov. Ladies Night, ZijActief Genhout, v.a. 19.30 u. Gasterie Genhout Treft
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

Evenementenrooster 2022/2023
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

CV De Kwakkerte Spaubeek 

12 nov. 2022 Grote zitting met 
prinsuitroeping in 
’t Hof van Spaubeek (BMV)

13 nov. 2022 Jeugdzitting met uitroeping Jeugdprins /
prinses in ’t Hof van Spaubeek (BMV)

29 jan. 2023  Prinsereceptie CV De Kwakkerte
14 febr. 2023 Gilde Blauw Sjuut  in ’t Hof van

Spaubeek  (BMV) 
19 febr. 2023 Optocht CV De Kwakkerte
20 febr. 2023 Thema avond in ’t Hof van Spaubeek

(BMV) 
21 febr. 2023 Familiemiddag / avond in ’t Hof van

Spaubeek (BMV) 
21.11 uur afsluiting seizoen ‘22/’23 
in ’t Hof van Spaubeek (BMV)

Zvc De Kneeschers

17 dec. 2022 Mosselfeest Zvc De Kneeschers - D’n
Dobbele Vônck

18 dec. 2022 Voorverkoop Mansluujzitting 2023
D’n Dobbele Vônck

8 jan. 2023 Mansluujzitting 2023 Zvc De Kneeschers
in de Mondial

CV de Doorzetters Neerbeek

13 jan. 2023 Grote Zitting 
14 jan. 2023 Jeugdzitting 
28 jan. 2023 Receptie
11 febr. 2023 Bookestjok
11 febr. 2023 Gekke Pekskesbal

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
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ruim 80 winkels onder 1 dak • gratis kinderopvang • altijd gratis parkeren 

Zaterdag 19 november vanaf 11.00 uur

Intocht
•  19 november intocht Sint en zijn Pieten 

vanaf 11.00 uur. Aansluitend Meet & Greet 
met Sint- en Pieten en de Pietentrein 
tot 16.00 uur.

Pietentrein
•  Op 20, 26 en 27 november zijn de Sint, 

de Pieten en de Pietentrein aanwezig 
vanaf 12.00 - 16.00 uur.

Sinterklaasintocht

Jĳ  � �      to �  � k!
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