beekdaeler.nl

DINSDAG 3 MEI 2022

week 18 jaargang 63 nummer 2947

ACTUEEL

VAESRADE TRAKTEERT OEKRAÏENSE MOEDERS EN KINDEREN OP MIDDAGJE SPEELTUIN

Friet met frikandel op Koningsdag

Deze moeders en hun kinderen, gefotografeerd op Koningsdag in Vaesrade, zijn in afwachting van een oorlogsvrij Oekraïne waar hun echtgenoten en hun papa’s vechten
tegen de Russische agressor. Foto Rob Oostwegel

Geen sjoenkelend Vrijthof
maar friet met frikandel op
Koningsdag in de speeltuin
van Vaesrade! Dertig gevluchte Oekraïense moeders
en hun kinderen hebben er
hoe dan ook volop van genoten. “Ze zijn ons speciaal
komen bedanken”, zegt Ed
van der Broeck.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Ed is speeltuinvoorzitter en
bestuurslid van het plaatselijke
Oranje Comité. Hij beseft dat
de speeltuinmiddag op 27 april
het kleinschaligste Koningsdagevenement in Beekdaelen was.
Maar het plezier & de dankbaar-

heid was er niet minder om. De
moeders met hun kroost wonen
al wekenlang in de voormalige
basisschool van Vaesrade, in
afwachting van een oorlogsvrij
moederland waar hun echtgenoten en papa’s inmiddels
ruim twee maanden vechten tegen de Russische agressor. De
vluchtelingen kijken verlangend
uit naar een ‘Oekraïense

Bevrijdingsdag’, liefst net zo
feestelijk als op 5 mei in Nederland. Of ze Moederdag vieren?
Nee, niet zolang ‘ginds’ hun
landgenoten sneuvelen. Dankzij
een geste van de gemeente Beekdaelen mogen ze elke dag gratis
naar Speeltuin & Kinderboerderij De Kabouter in Vaesrade. Ed
van der Broeck: “Ze zijn er elke
dag.”
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JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (17)
Sjtappe Mit De Mam. Zo
heet de Moederdagwandeling
voor het hele gezin op zondag
8 mei in mijn Beekdaelense
woonplaats. Volwassenen
betalen € 3,50 om mee te
lopen, kinderen € 2,50, een
kop soep inbegrepen. De
opbrengst gaat naar het KWF,
het centraal inzamelingsfonds voor kankerbestrijding.
Mooi initiatief van Sjummert.
Trouwens ook wat Ed van der
Broeck, zijn vrouw Paula en
Jan Eijkenboom in Vaesrade
doen: Oekraïense vluchtelingen ondersteunen. Hun
core business is de speeltuin
en de kinderboerderij. Ed is
voorzitter, toezichthouder
en dierenverzorger. Samen
met zijn vrouw Paula regelt
hij ook de reserveringen. Jan
uit Puth is penningmeester,
toezichthouder, dierenverzorger en de klussenkoning
van het gezelschap. Zonder
kanjers als Ed, Paula en Jan
‘staat gansch het raderwerk
stil als hun machtige arm het
wil’ (Spoorwegstaking 1903,
Albert Hahn).
À propos, hebben Ed, Paula
en Jan überhaupt ooit een
koninklijk lintje gehad? Op
weg naar Moederdag denk
ik ieder jaar terug aan een
interview dat ik had met een

• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN
(VOOR ALLE VERZEKERINGEN,
ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP AUTO’S

moeder van twee kinderen,
ze woont op de grens met
Beekdaelen. Ik beschreef
haar als een vrolijke vrouw
met een brede horizon die
het heeft over zaken die er in
het leven werkelijk toe doen.
Ze vertelde enthousiast over
haar passie: het boetseren van
keramische objecten, vooral
Zuid-Afrikaanse borstbeelden. In dat land was ze vele
keren geweest om er de
cultuur te proeven. Vanwege
haar geëngageerdheid voor
dat land raakte ze betrokken
bij activiteiten die hulpbehoevende Zuid-Afrikaanse
kinderen ten goede komen.
Vlak vóór Moederdag kwam
ik er destijds bij toeval achter
dat zij de moeder is van Thijs
H. Sindsdien gaat ieder jaar,
op de tweede zondag in mei,
mijn hart ook uit naar háár.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

--

• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
• APK (ZONDER AFSPRAAK)
• BANDEN EN UITLIJNEN
• LASWERKZAAMHEDEN

APK € 35,- | 4-GASMETING € 7,- | ROETMETING € 25,PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

SCHUTTERSSTRAAT 2 BEEK-ELSLOO
(T) 046 - 435 23 35
WWW.AUTOSERVICEBEEK.NL

Annie kan weer
even vooruit

OIrsbeek Annie Driessen-Penders uit Oirsbeek kan weer even
vooruit. Van de Beekdaeler kreeg zij vrijdagmiddag een box vol
boodschappen ter waarde van zo’n 35 euro. Annie was namelijk
de winnaar van de paasprijsvraag, uitgeschreven door deze krant.
“Zo’n gratis boodschappenbox is natuurlijk mooi meegenomen”,
aldus Annie. “Zeker nu alledaagse producten steeds duurder
worden.” Foto de Beekdaeler
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Motie PvdA
over sluiting
Maastricht
Aachen Airport
verworpen

ACTUEEL

Gemeenteraad
Beekdaelen op
volle sterkte
Nuth Op 28 maart werden 23 van de 25 gekozen gemeenteraadsleden van Beekdaelen geïnstalleerd. Twee raadsleden waren die avond echter verhinderd: fractievoorzitter Clasina Debets van
GroenLinks en raadslid Hugo Raes (Vernieuwingsgroep). Hun installatie werd verleden week ‘ingehaald’ in de raadzaal van het gemeentehuis in Nuth. Ook werden diezelfde avond bijna veertig
raadscommissieleden geïnstalleerd. Foto de Beekdaeler

BEEKDAELEN De gemeenteraad van Beekdaelen heeft dinsdagavond een motie van
de PvdA, die opriep te
kiezen voor het sluiten
van Maastricht Aachen
Airport (MAA), verworpen. In totaal stemden
14 van de 24 aanwezige raadsleden tegen
de motie. Volgens de
PvdA zou sluiting van
het vliegveld nieuwe
kansen en banen bieden voor mensen uit de
regio en ook een einde
maken aan overlast en
vervuiling.

De krant van
ons allemaal…
Oirsbeek De Beekdaeler is ’de
krant van ons allemaal’, staat
op de voorpagina. Dan geldt
dat dus óók voor mij, vindt
Lobito. Zo heet de hond van
Emmita Coolen uit Oirsbeek
die ons deze foto mailde.
Lobito doet niks liever dan
rondsjouwen met de nieuwste uitgave van dit weekblad.
In het dorp geniet deze mooie
hond inmiddels bekendheid
als ‘de nieuwe krantenjongen
in Oirsbeek’. Of Lobito ook de
Beekdaeler léést, is niet bekend. Eigen foto

Dragqueen uit Amstenrade
steelt de show op Koningsdag
Maastricht|Amstenrade Pieter Roberts (34) uit Amstenrade was 26 jaar toen hij voor het eerst als
grap tijdens carnaval verkleed ging als dragqueen (een man die vrouwelijke kleding aantrekt en
extravagante make-up draagt voor speciale gelegenheden). Dat optreden met vastelaovend smaakte naar méér: hij groeide met zijn dragkarakter Miss Patty Pam-Pam uit tot een bekendheid in de
scene. Op Koningsdag verleden week stal hij de show in Maastricht, zelfs de jarige koning Willem-Alexander schudde hem de hand. ‘s Avonds zat Pieter (zie foto) in zijn hoedanigheid als Miss
Patty Pam Pam naast Beppie Kraft in de tv-studio van L1 in Maastricht tijdens de ‘Koningsdag After
Party’. Daar werd hij geïnterviewd door de in Amstenrade woonachtige L1-presentatrice Fabienne
Nijsten (rechts op de foto). Foto L1
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Hoeskamertref in
Arensgenhout
Arensgenhout De volgende
editie van de Hoeskamertref in
Arensgenhout staat weer voor
de deur. Wie een kaartje wil leggen of gewoon een praatje wil
maken is welkom op maandag
9 mei van 14.00 tot 16.00 uur in
de Hoeskamer in Arensgenhout.
Aanmelden is niet nodig. Wie
vervoer nodig heeft moet voor 6
mei bellen met 06-25012415.

Kienen in dorpshuis
Vaesrade
Vaesrade Kienliefhebbers zijn
iedere dinsdag welkom in het
dorpshuis in Vaesrade voor een
gezelllige kienavond. De zaal
opent om 18.00 uur en het kienen begint om 19.15 uur. De organisatie is in handen van CV
De Droepnaze, KBO Vaesrade,
kerkelijk zangkoor St. Caecilia,
parochie St. Servatius en schutterij St. Martinus.

JEAN-KE

PROEMETIÈT
IN ZJWEIKESE
I Zjweikese
weite ze
proeme te waardere.
De RINGELOATE
loate ze
langer hange
die weare da sappig
óm d’r jam va te producere
en op de bòtterham
te sjmere...
Sjmakelek
bèste dames en here!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

Moederdag
9 mei is het Moederdag...
U kunt bij ons weer terecht voor een heerlijk

Moederdag ontbijt…
U kunt dit bestellen tot en met vrijdag 6 mei!
Ook kunt u terecht op zondag 8 mei van 9.00 tot 13.00 uur
voor een mooie Hangplant of een bloemetje
of een ander leuk cadeau.

Frans Diederen
Kerkweg 165 Puth tel 046 4435001

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Arensgenhout
ARENSGENHOUT De
Beekdaeler is met
spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger
voor een krantenwijk
in Arensgenhout. Wil jij
meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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VANAF DEZE WEEK VERBETERDE HUISVESTING NOODOPVANG SCHINNEN

Beetje privacy
voor 300
asielzoekers
Vanaf deze week is er voor 300 asielzoekers in Schinnen woon- en slaapgelegenheid in kleine compartimenten. Donderdag werd gestart met het in gereedheid brengen
van de slaapplaatsen. Foto Rob Oostwegel

Het woord ‘paviljoen’
associëren we in ons
land doorgaans met een
feestelijk evenement of
een chique VIP-ruimte
voor sponsors van een
groot sportevenement.
Voor de 450 asielzoekers
in de COA-noodopvang in
Schinnen klinkt ‘paviljoen’
allesbehalve feestelijk.
Feitelijk is het een verzameling mega-tenten waar
ze al maandenlang hutje
mutje met z’n allen
bivakkeren en slapen.
Daar komt deze maand
verbetering in.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

In de eerste helft van deze
week ‘verhuizen’ 300 van de
in totaal ruim 450 asielzoekers vanuit de paviljoens naar
woon- en slaapgelegenheid in
de bestaande bebouwing. “We
hebben in die gebouwen de voorbije weken een aantal voorzieningen en aanpassingen aangebracht, waaronder daglicht,
ventilatie en brandveilige voorzieningen”, zegt Timo Waarsenburg van het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA). Ook
zijn diverse grote ruimten als het
ware in meerdere kleine ruimtes
(compartimenten) verdeeld met
het oog op (een beetje) privacy.
Waarsenburg: “Het zijn voornamelijk gezinnen met kinderen,

ouderen en zwakkere bewoners
die deze week hun intrek nemen
in de bestaande bebouwing. Ook
asielzoekers die het langst in
Schinnen zijn, komen er voor in
aanmerking.” Door de ingebruikname van de gebouwen, zijn twee
paviljoens overbodig, die worden
binnenkort dan ook afgebroken.
Leefomstandigheden
‘volstrekt inhumaan’
Frank Candel, directeur VluchtelingenWerk Nederland, noemde
onlangs de leefomstandigheden
in de noodopvang in Schinnen
‘volstrekt inhumaan’. VluchtelingenWerk onderzocht de leefomstandigheden in 22 van de
37 noodopvanglocaties in ons
land. “Het ergst zijn de locaties
in Schinnen en Leeuwarden”,
zei Candel op NPO Radio 1. Het
COA organiseert op zaterdag 11

We hebben in die
gebouwen een aantal
voorzieningen en
aanpassingen
aangebracht,
waaronder daglicht,
ventilatie en
brandveilige
voorzieningen.
- Timo Waarsenburg

juni van 13.00 tot 16.00 uur een
Open Dag op het terrein van de
noodopvang aan de Borgerweg in
Schinnen. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen dan
een kijkje nemen op het terrein
dat sinds 8 november 2021 dienst
doet als tijdelijke opvanglocatie.
Voorheen was er o.a. een Amerikaanse legerbasis gevestigd.
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KERKDIENSTEN

Parochie St. Remigius
Schimmert
Woensdag 4 mei. 19.00 uur: H.
Mis bij de Mariakapel in Klein
Haasdal. Intenties: Mia en
Willem
Speetjens-Coumans;
gezusters Frissen en familie
Frissen-Kuipers; Annie Kuypers-Niessen; overleden leden
buurtvereniging Klein Haasdal.
Donderdag 5 mei. 8.00 uur: H.
Mis. Vrijdag 6 mei. 19.00 uur: H.
Mis bij Mariakapel Op de Bies.
Intenties: voor de levende, overleden en zieke leden van buurtvereniging De Bies. Zaterdag 7
mei. 19.00 uur: H. Mis. Intenties:
overleden ouders Pruppers-Neven, Wiel, Raymond, Alex, Clara en overleden familieleden
(gestichte jaardienst). Zondag 8
mei. 11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door jeugdkoor DievanOss
Intenties: Remi en Truke Herbe-

righs-Van de Weijer (jaardienst);
echtpaar Vankan-Vleugels; Rosalie Voncken-Rouwette; Maria
Moonen-Quadakkers; Anneke
de Veen-Pruppers, Hub, Janneke en Wilma; Servé Voncken (1e
jaardienst).

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 8 mei. 11.00 uur: H. Mis,
opgeluisterd door Gemengd
Kerkelijk Zangkoor. Intenties:
Zeswekendienst Jan Hendrix;
jaardienst ouders Debije-Bex en
dochter Lies ); jaardienst ouders
Frans en Irma Brassé-Houben
en dochter Sandra; jaardienst
ouders Hupperichs-Bex en Jan
en Wiel Hupperichs; Mia Starren. Dinsdag 10 mei. 09.00 uur:
H. Mis. Intenties: voor vrede in
de wereld.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 8 mei. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: zeswekendienst Elly Dumont-van
Wunnik; Bertie Crijns (vanwege
Moederdag). 14.00 uur: doopviering. Maandag 9 mei. 09.00 uur:
H. Mis. Vrijdag 13 mei. 09.00
uur: H. Mis. Intenties: ouders
Frijns-Eichhorst. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste. Elke werkdag in
mei om 18.30 uur rozenkransgebed in kapel Terziepe en om
19.00 uur in kapel in Hellebroek.

Loo-Rooyen. Zondag 8 mei.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. GKC.
Intenties: Jan Schiffelers en Tineke Offermans; zielendienst
Lucia (Miets) Geurten-Schiffelers (vanwege moederdag). 12.30
uur: Doopviering Tibo van Midde. Woensdag 11 mei. 19.00 uur:
H. Mis in het klooster. Tiny en
Thei Meijers-Veldman. Donderdag 12 mei. 10.00 uur: H. Mis in
het klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het
klooster. Vrijdag 13 mei. 16.00
uur: H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.
Parochie St. Servatius
Vaesrade

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 7 mei. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: ouders Van

Zaterdag 7 mei. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: Math Rietrae
(zeswekendienst); Uit dankbaarheid 50-jarig huwelijk Ria en Jos
Swinckels.

Moederdag
Geraniums

Hangende of staande

Potgrond
40 liter
Per stuk € 3,98
3 stuks voor
€ 10,-

Zomerbloeiers
Per stuk € 1,70
10 stuks voor
€ 14,99

Per stuk € 10,98
2 stuks voor
€ 20,op=op

op=op

St. Catharinastraat 4 - 6235 BE Ulestraten
Tel: 043-3642202
www.boerenbondulestraten.nl

Hangpot
zomerbloeiers

Openingstijden:
ma-vrij: 8.00 - 17.30
zaterdag: 8.00 - 16.00

Tankstation
24 uur per dag
geopend
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FAMILIEBERICHTEN

Na een werkzaam leven, dat getekend werd door eenvoud
en bescheidenheid, is onze lieve (schoon)broer en oom
kalm en vredig overleden.

August Limpens
* Terstraten-Nuth, 08.03.1942

† Nuth, 22.04.2022

Wijnandsrade: Zef † en Elly † Limpens-Meex
		Gerard
Hulsberg: Tiny † en Lei † Rouwet-Limpens
		 Leo en Ans
		 Gerrie en Susan
Geleen: Giel Limpens †
Nuth: Piet Limpens †
Ulestraten: Roos en Sef Corten-Limpens
		 Annemie en Leon
		 Raymond en Yvette
Correspondentieadres:
Genzon 19
6235 AA Ulestraten

Inzegening boomkruisje
bij ‘laatste’ eik in Nuth
kruisje heeft de vorm van
een blad van de Amerikaanse eik. Het kunstwerkje,
vervaardigd door Eric van
Sprakelaar, is voorzien van
de spreuk ‘Doer berg en dal,
mich vings te ueveral’ kwam
tot stand met medewerking
van de Werkgroep Kruisen
& Kapellen van Nuth. Jozef
Collaris maakte de tekstplaat die voorzien is van
mooie kleurtjes en sierlijke blaadjes. Het geheel
werd gemonteerd door Lou
Houben van het IVN, Eric
van Sprakelaar en vader
Math van Sprakelaar van
genoemde werkgroep.

NUTH Op vrijdag 6 mei om
19.00 uur verzorgt pastoor Jan Geilen van de St.
Bavo-parochie in Nuth de
inzegening van een gerenoveerd boomkruisje aan
de Leeuwerweg in Nuth. Het
kruisje hangt aan de enig
overgebleven Amerikaanse eik nabij de betonnen
spoorwegovergang richting
Geitenweg en de nieuwe
rotonde richting Vaesrade.
Voorheen stonden parallel
lopend met het NS-spoor
vijftien Amerikaanse eiken
die gerooid zijn vanwege de
aanleg van de Buitenring.
De achterwand van het

De crematie heeft plaatsgevonden op 26 april 2022.
Een bijzonder woord van dank, voor de medewerkers van
zorgcentrum Op den Toren in Nuth, waar August zeer liefdevol
is verzorgd in de afgelopen 16 jaar.
En voor de medewerkers van de Dialyse afdeling in Heerlen
waar August bijna 3 jaar patiënt was.

een
afscheid
precies
zoals u
het wilt

U bent altijd welkom
voor een open gesprek.
Bel 045 - 521 29 26
of ga naar monuta.nl/
hoensbroek.
Dennis Houkes

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in Puth
PUTH De Beekdaeler is
met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger voor
een krantenwijk in Puth.
Het gaat om een (kleine)
wijk in de omgeving van
de Martin Luther Kingstraat/ Bernardstraat/
Willem Alexanderstraat/
Mauritstraat/ Eenheidsstraat/Burgemeester
Loefenstraat. Wil jij
meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Hiervoor kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak
bij u thuis of in ons uitvaartcentrum.

24 uur per dag bereikbaar
Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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‘Samen Eten’
in Bingelrade
Bingelrade In In het kader van
‘Bingelrade ontmoet’ kunnen
belangstellenden woensdag 11
mei weer samen eten in het Ontmoetingscentrum in Bingelrade.
Vanaf 17.30 uur wordt achtereenvolgens soep, een hoofdgerecht
en dessert geserveerd. Ook met
vegetarisch eten houden de koks
waar nodig rekening. De kosten
zijn 8 euro. Opgeven kan tot
8 mei bij José Schneiders, tel
06-25022136. Bij haar zijn ook
‘Samen Eten’- cadeaubonnen te
koop.

Back in Time Party
in Wijnandsrade
Wijnandsrade Sjpasskapel Herrie Manie uit Wijnandsrade
houdt op zaterdag 14 mei weer
haar succesvolle ‘Back in Time
Party’ in de zaal van café I gen
Dörp aan de Körnerstraat. Dj
Iwan draait dan vanaf 20.30 uur
topmuziek uit de jaren zeventig,
tachtig en negentig van de vorige eeuw. De entree bedraagt vijf
euro per persoon. Kaarten verkrijgbaar op de avond in de zaal.

Expositie Stella
Houtvast in Nuth
NUTH In de kunstruimte
‘7tien49’ van Stella Houtvast (Kamp 10, Nuth) is op
de zondagen 8 mei t/m 26
juni de expositie getiteld
‘about Resurrection &
Triangles a transformation’ te zien. “In deze expo
vindt er communicatie
plaats tussen symboliek en
mythe”, zegt Houtvast. “De
mythe die transformeert en
een weerspiegeling is van
de veerkracht van mensen,
en de symboliek van de
driehoek die refereert aan
geboorte, dood en leven.”
De tentoonstelling is onlosmakelijk verbonden met
vóór-tijdens-na Covid-19,
aldus de maakster wier
schilderijen de individuele
verbeeldingskracht van
de waarnemer prikkelen.
(www.7tien49.nl)

SPORT

DOEK VALT NA 57 HANDBALJAREN

HV Minor houdt op te bestaan
Handbalvereniging Minor
houdt na 57 jaar op te bestaan.
Er zijn te weinig leden. Dat
meldt de vereniging zondagochtend in een persbericht.
NUTH
VAN ONZE REDACTIE

“Na jaren te maken hebben gehad

met een teruglopend ledenaantal
- met diverse pogingen om nieuwe leden te werven - zijn wij als
bestuur genoodzaakt om de stekker eruit te trekken”, schrijft de
club. “Dit is geen gemakkelijke
keuze geweest maar het is ook
niet lonend om één team te laten
spelen gezien de enorme kos-

ten die dit met zich meebrengt.”
Zondag 15 mei om 15.30 uur
speelt de club het laatste duel
ooit. Het laatste fluitsignaal zal
even na half vijf klinken. Belangstellenden die deze historische
gebeurtenis bij willen wonen zijn
van harte welkom in sporthal
Gitek.

9
ACTUEEL

GUIDO ‘SCHINTALER’ FRISSEN: ‘LIED IS VANWEGE OORLOG ACTUEEL, HELAAS’

‘Mergraote’ klinkt
op 4 mei in Hulsberg
In veel edities van de L1mbo Top 100 staat het Schintaler-nummer ‘Mergraote’. Beekdaelenaar Guido Frissen (links) en John Diederen bezochten in 2021, 25 jaar na de
opname, op verzoek van L1 de oorlogsbegraafplaats in Margraten. Foto L1

Op de dag van de Nationale Herdenking, woensdag 4 mei, zijn er
in de gemeente Beekdaelen op vijf
locaties herdenkingsbijeenkomsten: in Nuth, Schinnen, Schinveld, Wijnandsrade en Hulsberg.
In laatstgenoemd dorp klinkt die
avond ‘Mergraote’. Dat nummer,
verwijzend naar de oorlogsbegraafplaats in Margraten, componeerden Beekdaelenaar Guido ‘Schintaler’ Frissen en John Diederen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Ik wist niet eens dat ‘Mergraote’ die
avond in Hulsberg te horen is”, zegt Guido
stomverbaasd. “Maar wel heel mooi toch?”
Het is inmiddels 26 jaar geleden dat hij en
John Diederen de tekst & muziek van dat
nummer maakten. Guido: “Het is een bal-

lade, geschikt voor een herdenkingsmoment.” Zoveel jaar later krijgt hij er nog
steeds reacties op. Als hij ’t zich goed herinnert stond ‘Mergraote’ in 1996 op de cd
‘Golvend Heuvelland’. “Het lied is door de
oorlog in Oekraïne zeer actueel. Helaas,
zeg ik erbij.”
Amerikaanse soldaat
Aan ‘Mergraote’ zit een verhaal vast. Guido ontving op zekere dag, naar aanleiding
van dat nummer, een brief uit de VS, afkomstig van familieleden van een Amerikaanse soldaat die hier in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten. Hij was kok,
en de enige overlevende van een ‘Band of
Brothers. “Al zijn maten zijn gesneuveld.”
Op Youtube staan diverse versies van
‘Mergraote’, het lied dat bij het oorlogsmonument in Hulsberg (Schoolstraat 5, bij
het zusterklooster) te horen zal zijn. Net
als de Last Post gespeeld door Alois Voncken, en ter afsluiting het Wilhelmus.

‘Op eeder kruus zit eine zjwarte raaf ’
Hieronder staat de tekst van het eerste
couplet alsook het refrein van ‘Mergraote’.

‘Mergraote’
Sjmörges, ès de mis optrèk, komme oet die witte vlek,
doezend kruuskes langzaam op dich aaf.
'n Eindeloos groat ièreveld, en eed're naam is ènne held.
Op eeder kruus zit eine zjwarte raaf.
Refrein:
Wat waor het waert om hie dien laeve te vergoaje,
veur een klein land, wovan-ste neet wees dat het ’t goaf ?
Wat waor het waert om hie veur anger luuj te vechte,
terwiel het van dien eige mam neet hej gehaof ?
Es ich noe kiek nao al die rieje witte kruuskes,
besef ich pas wat geer veur Limburg höb gedaon.
Want om de vijand weg te jage,
höb geer uch laeve motte wage.
en kos geer neet miè nao Amerika truuk gaon.
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LINTJESREGEN 2022: TIEN BEEKDAELENAREN ‘LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU’

Koningsdaglunch
met de burgemeester

Staatsiefoto van de gedecoreerden, met van links naar rechts: John Wouters, Frans Herings, Tiny Kil-Lemmelijn, Annemie Palmen, Thea Schaafsma-Peeters, burgemeester Eric Geurts
Ton Horsten, Richard Steijns, Wiel Loonen en Nol Simons. Foto Gemeente Beekdaelen

s, Jos Jaeqx, Bert Heggen (hij ontving eind maart een koninklijke onderscheiding),

11
Op dinsdag 26 april, de dag
vóór Koningsdag, ontvingen
tien inwoners van de gemeente Beekdaelen uit handen van
burgemeester Eric Geurts een
koninklijke onderscheiding. De
gedecoreerden hebben zich
allen langdurig ingezet voor de
maatschappij. Het tiental ging,
zoals te doen gebruikelijk, op de
(staatsie)foto met Geurts. Nieuw
dit jaar in Beekdaelen was dat
op 27 april een Koningsdaglunch
met de burgemeester plaats
vond waarvoor alle nieuw gedecoreerden waren uitgenodigd.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De tien inwoners die een onderscheiding
ontvingen zijn woonachtig in Amstenrade, Hulsberg, Nuth, Schinnen (3x),
Schinveld (2) en Wijnandsrade (2x).
Waaróm Zijne Majesteit de Koning het
behaagd heeft het tiental te benoemen
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau,
staat hieronder vermeld. De gemeente
Beekdaelen wilde geen leeftijden van
gedecoreerden verstrekken, vandaar
dat deze hier niet vermeld staan.
Overzicht gedecoreerden
Frans Herings is woonachtig in Schinveld. Al vele jaren zet hij zich in voor
de lokale gemeenschap. Onder meer als
kerkbestuurslid van H. Eligius Schinveld en H. Clemens Merkelbeek, penningmeester bij fanfare St. Lambertus,
lid van Stichting Cusoma en kerkhofbeheerder bij parochie H. Eligius.
Jos Jaeqx uit Hulsberg heeft zich vele
jaren ingezet voor de lokale gemeenschap. Onder meer als scheidsrechter
bij de KNVB en diverse bestuursfuncties bij Scheidsrechtersvereniging de
Mijnstreek e.o.
Wiel Loonen, woonachtig in Wijnandsrade, zet zich al vele jaren in voor de
lokale gemeenschap. Onder meer als
actief lid van carnavalsvereniging de
Veldkretsers, bestuurder en beheerder van stichting gemeenschaps- en
ontspanningsgebouw Wijnandsrade,
vrijwilliger bij stichting St. Nicolaas
Wijnandsrade en actief lid en bestuurder bij politieke partij BurgerBelangen
Nuth (2014 tot 2018).

Thea Schaafsma-Peeters uit Schinveld
spant zich al vele jaren in voor de lokale gemeenschap, onder meer als bestuurslid en voorzitter van jeugdkoor
De Grenslandzangers, coördinatrice en
verkeersbrigadier van verkeersbrigade
van de school De Tweesprong Schinveld, vrijwilligster ziekenhuis Zuyderland en collectante en coördinatrice
Alzheimer Nederland.
Nol Simons, woonachtig in Schinnen,
zet zich al vele jaren in voor de lokale
gemeenschap als voorzitter van de Milieugroep Schinnen-Spaubeek.
John Wouters uit Nuth zet zich al vele
jaren in voor de lokale gemeenschap.
Onder meer als lid en coördinator van
de drumband van fanfare St. Donatus
en voorzitter van buurtvereniging Griezegrubbe.
Ton Horsten, woonachtig in Amstenrade, zet zich al vele jaren in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als secretaris van de seniorenraad in Schinnen,
bestuurslid en vrijwilliger bij stichting
Schepenbank Oirsbeek en begeleiden
asielzoeker.
Tiny Kil-Lemmelijn uit Schinnen zet zich
al vele jaren in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als vrijwilligster bij
Dekenale Kerk Schinnen, bestuurslid
bij Nationale Vereniging De Zonnebloem afd. Schinnen, Puth en Sweikhuizen en bestuurslid regionale afdeling
Carboonland van Nationale Vereniging
De Zonnebloem.
Annemie Palmen, woonachtig in Schinnen, zet zich al vele jaren in voor de
lokale gemeenschap. Onder meer als
vrijwilligster bij Kindervakantiewerk
Schinnen, vrijwilligster Stichting KiKa,
vrijwilligster Stichting Sur Plu Schinnen, vrijwilligser Stichting Jeugdcarnaval en bestuurslid en voorzitter buurtvereniging Heisterbrug.
Richard Steijns uit Wijnandsrade zet
zich al vele jaren in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als bestuurslid
en president van carnavalsvereniging
de Veldkretsers, lid, trainer en leider bij
verschillende elftallen en commissies
bij RKVV Wijnandia en assistent-trainer van het damesteam van handbalvereniging Geonius V&L Geleen.
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ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR

ADVERTORIAL

‘FAIRTRADE’ GEMEENTE BEEKDAELEN LOST STARTSCHOT FAIRTRADE WEEK

Win een cadeaubon door Fair te zijn

Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 5 t/m zondag 8 mei 2022

Beekdaelen is een ‘Fairtrade Gemeente’ én heeft
een Wereldwinkel. Dus dat
we al goed bezig zijn in
onze mooie gemeente, dat
staat wel vast. Het onderwerp van de komende
Fairtrade Week (7 - 15 mei,
onder het motto ‘Wat is
fair?’), sluit heel mooi aan
bij de doelstellingen van
de langlopende Wereldwinkel-campagne ‘Koop
een betere Wereld’. In
deze campagne vragen
wij aandacht voor de 17
duurzame ontwikkelingsdoelen (global goals) van
de Verenigde Naties waaronder doel 8: eerlijk werk
en economische groei.

De landelijke organisatie ‘Fairtrade Gemeenten’ heeft een sociaal experiment ontwikkeld
om
Hagedoren
mensen te stimuleren na Open
te denAardbeien
ken over de verdeeldheid
in de
kersenvlaai
wereld als het gaat om rechten
groot
en betaling. Het doel is meer bewustwording met een focus op
leefbaar loon/leefbaar inkomen.
99
Het experiment stelt willekeurige mensen een paar ‘eenvoudige‘
vragen. Maar is het antwoord op
deze vragen wel zo eenvoudig?
Aardbeien
of
Want hoe eerlijk ben
jij? Hoe Fair
blauwe
bessen
ben jij? Want
de
wereld
duur2 bakken à 400/300 gram
combineren
mogelijk
zamer en eerlijker
maken
kan
alleen als iedereen zijn steentje
bijdraagt.

9.

99

14.

2 STUKS

4.

99

Boekenlegger
98
Het platform Wereldwinkel.Nu
heeft samen98
met Fairtrade Gemeenten een boekenlegger ge-

7.

9.

maakt die aansluit bij dit sociale
experiment. Op de boekenlegger
staat een QR-code naar de website om je duurzame kennis te
testen met een link naar het filmpje van het sociaal experiment
en de kennisquiz ‘Hoe Fair ben
jij?’ of kijk op https://youtu.be/
wLelZPQVDPI.
Kennis testen via QR-code
Daarom vragen wij- als Fairtrade Beekdaelen en als Wereldwinkel Nuth - om mee te doen en om
je duurzame kennis te testen via
de QR-code. De boekenleggers
liggen tijdens de Fairtrade Week
bij diverse duurzame winkels en
horeca in onze gemeente en natuurlijk in de Wereldwinkel.

daelen heeft een woordzoeker
gemaakt met Fairtrade als thema. Die woordzoeker staat in de
Preuf
Fairtrade Week in dit weekblad
verse
(de Beekdaeler).
Er macaronizijn eerlijke
salade
prijzen te winnen in bakje
de vorm
van
400 gram
3 cadeaubonnen van 25 euro die
je kunt inwisselen bij Wereldwinkel Nuth.

39

4.

2.

99

Duurzaam
en eerlijk inkopen
Let jij in de Fairtrade Week nog
eens extra op je inkopen of ze
Daily chef
duurzaam en eerlijk
Op
versezijn?
pizza's
fairtradegemeenten.nl zie2 dozen
je bij
combineren mogelijk
welke ondernemers
in Beekdaelen
je
verantwoorde
boodschap* kan
Wist je dat je deze
op
pen kunt doen of duurzaam kunt
laden
bij Coop Knols
eten en drinken.
11.98kan 24
5.70 _ Je
in Schimmert?
_ 99
85
7 t/m 15 mei
2022

Wat een mooie aut

Woordzoeker in de Beekdaeler
De Werkgroep Fairtrade Beek-

IS
1+1 GRAT

2. 5.
per dag, 7 dagen per week

u

terecht op onze parkeerplaa
Hieronder zie je nog onze
openingstijden, mocht je no
Wist jebinnen
dat je deze
op kan lopen voor ee
willen
laden bij Coop Knols
boodschap!
in Schimmert? Je kan 24 uur

Wat een mooie auto!

1.47
1.49

Culinaire varkenshaas
per 100 gram

1.

19

OP=OP
MA XAN6T

per dag, 7 dagen per week
Openingstijden
terecht op onze parkeerplaats.
zie je nog onze
maandag t/mHieronder
zaterdag
08.00 - 20.00
openingstijden, mocht je nog
zondag
- 18.00
binnen willen lopen09.00
voor een
boodschap!
Openingstijden
maandag t/m zaterdag
zondag

PE R KL

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

TING
25% KOR
Amstel pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

14.65

Alfa pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

10.99
12.22

29

16.

Coop

Bavaria pils
krat 12 flesjes
à 300 ml

7.62

Warsteiner pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

5.72
12.75

Coop

16.99

Coop
Schimmert Knols
Coop
Schimmert
Knols
Weidestraat 3

Weidestraat 3

* De actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.
A5_Laadpaal_Knols.indd 1

25-10-21 12:08

Wist je dat wij jouw boodschappen ook online verzorgen? Kijk op www.coop.nl (weliswaar in een straal van 8 km rondom Schimmert)
A5_Laadpaal_Knols.indd 1

uur
uur

3
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via e-mail
ontvangen? Meld u dan aan voor de attenderingsservice:
www.overheid.nl/attenderingsservice. U ontvangt
bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere
lokale overheden dan automatisch. U kunt uw persoonlijke
voorkeur instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u
deze berichten wenst te ontvangen en voor welke
omgeving. Dit kan de gehele gemeente betreffen of uw
eigen postcodegebied. U heeft hierbij tevens de mogelijkheid
om een selectie te maken op het type bekendmaking.
U kunt ook zoeken op overheid.nl.

App over uw buurt

U kunt ook de App 'Over uw buurt' gebruiken.
Meer informatie over de app leest u op de website
Over uw buurt (via overheid.nl).

Bestemmingsplannen

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan?
Kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Hagendorenweg 1 Economiegebouw kasteel 25-04-2022
in Amstenrade
Amstenrade
Viel 8 in
(Ver)bouwen van een
19-04-2022
Bingelrade
woonhuis en aanbouw
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Naast
Standplaatsvergunning
25-04-2022
Europaplein in
d.d. 07 mei 2022 voor
Hulsberg
verkoop van bloemen
en planten door KVW
Hulsberg
Oirsbekerweg 2A Evenementenvergunning 28-04-2022
in Oirsbeek
voor “Talent in de tent
Oirsbeek” van 13 tot en
met 15 mei 2022
Bleekplaats in
Evenementenvergunning 26-04-2022
Schinveld
“Meifeesten Schinveld”
door De Jonkheid.
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Kempkensweg 12, Plaatsen van buitengevel6155NL in Puth
isolatie
Perceel
Het vellen van
Amstenrade
houtopstanden
(ASR00) A 2415
Servatiusstraat
Afwijken van de
10a in Nuth
bestemming ivm
activiteiten
Heisterbrug 34 in Plaatsen van
Schinnen
zonnepanelen
(rijksmonument)
Perceel
Plaatsen van een
huiszwaluwtil
Schimmert
(SMT00) D 3094
(Industrieterrein
De Steeg)
Tiber 24, 6361TD Bouwen van een garage
in Nuth
met overkapping
Verkeersbesluiten
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Schatsberg in
Instellen
Oirsbeek
geslotenverklaring
Schatsberg tussen na de
ingang van Schatsberg
35 en na de ingang van
Schatsberg 30

DATUM INDIENING
12-04-2022
07-04-2022

11-04-2022

13-04-2022

04-04-2022

13-04-2022

DATUM BESLUIT
26-04-2022

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op
www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u
momenteel niet inzien in het gemeentehuis in Schinveld, omdat deze
locatie is gesloten voor burgers i.v.m. het coronavirus. U kunt hiervoor
een telefonische afspraak maken via het algemene nummer van de
gemeente 088 – 450 20 00.

Van Wet openbaarheid van
bestuur naar Wet open
overheid
Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar
zijn. Per 1 mei 2022 is dan ook de Wet open overheid (Woo)
in werking getreden. Deze wet komt in de plaats van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob).
Informatie opvragen (Woo-verzoek)
De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huisaan-huisbladen, op de website en via www.overheid.nl. Wilt
u bijvoorbeeld informatie over gemeentelijk beleid dat nog
niet openbaar is? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de
gemeente. Dit kan op meerdere manieren, waaronder digitaal en
schriftelijk. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk
aangeeft over welk onderwerp u iets wilt weten en welke
documenten u graag wilt ontvangen. Nadere informatie kunt u
vinden op onze website: www.beekdaelen.nl/Woo.
Vragen?
Heeft u vragen over (de werkwijze van) de Woo? Dan kunt u
contact opnemen met de medewerkers van team Algemeen
Juridische Zaken van gemeente Beekdaelen via e-mail
(gemeente@beekdaelen.nl) of telefonisch (088 - 450 2000).

De Provincie Limburg, IBA Parkstad, de zes deelnemende gemeenten
en Heijmans Infra werken samen in een projectteam. Dat team
heeft samen een detailontwerp opgeleverd, waarin onder andere
het ontwerp staat van de verhardingen, de kruispunten, inrichting
van de bermen en de fietsviaducten. De financiering van het
voorliggende ontwerp ligt de komende weken in gemeenteraden
ter akkoord. Volgens planning wordt er in het najaar van 2022 gestart
met de werkzaamheden buiten en is het streven om het werk eind
2023 af te ronden.
Samenwerking
De Leisure Lane is een IBA-sleutelproject en wordt gerealiseerd
door IBA Parkstad, Provincie Limburg en de gemeenten Beekdaelen,
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld.

Lintjesregen in Beekdaelen:
10 inwoners ontvangen een Koninklijke
onderscheiding van de burgemeester
Tien inwoners van de gemeente Beekdaelen ontvingen dinsdag
26 april uit handen burgemeester Eric Geurts een Koninklijke
onderscheiding. De gedecoreerden hebben zich allen langdurig
ingezet voor de maatschappij.

Deze inwoners ontvingen een onderscheiding:

De heer F.J. Herings | Frans

Meer informatie over ontwerp en aanleg Leisure Lane:

Inloopbijeenkomsten over de
Leisure Lane
Om omwonenden, omliggende bedrijven en overige
geïnteresseerden te informeren over de Leisure Lane, worden
er in mei en juni inloopbijeenkomsten georganiseerd. Het tracé
van deze langzaamverkeersverbinding is zo’n 34 kilometer lang
en loopt van Beekdaelen via Heerlen, Brunssum, Landgraaf en
Kerkrade naar Simpelveld. In deze gemeenten worden één of
meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Iedereen met vragen
over de Leisure Lane is van harte uitgenodigd om langs te
komen. Omwonenden en omliggende bedrijven worden ook
nog via een huis-aan-huisbrief geïnformeerd.
De inloopbijeenkomst voor het
tracé in Beekdaelen is op maandag
23 mei van 19.00-20.30 uur. Uitgebreide
informatie over de bijeenkomsten,
waaronder de data en locaties, leest u op
www.leisurelaneparkstad.nl/. Of maak
gebruik van bijgaande QR Code.
De Leisure Lane
De Leisure Lane is een aantrekkelijke langzaamverkeersverbinding
en méér dan een gewoon fiets- en wandelpad. Onderweg kan
iedereen genieten van het landschap en de cultuur in de regio.

De heer Herings is woonachtig in Schinveld. Al vele jaren zet hij
zich in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• Kerkbestuurslid van H. Eligius Schinveld en H. Clemens
Merkelbeek (2005-heden);
• Penningmeester bij fanfare St. Lambertus (2006-heden);
• Lid van Stichting Cusoma (2014-heden);
• Kerkhofbeheerder bij parochie H. Eligius (2019-heden).
Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.J.M. Jaeqx | Jos

De heer Jaeqx is woonachtig in Hulsberg. Hij heeft zich vele jaren
ingezet voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• Scheidsrechter bij de KNVB (1988-2016);
• Diverse bestuursfuncties bij Scheidsrechtervereniging de
Mijnstreek e.o. (1988-2021).
Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.M. Loonen | Wiel

De heer Loonen is woonachtig in Wijnandsrade. Al vele jaren zet
hij zich in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• Actief lid van carnavalsvereniging de Veldkretsers (2003-heden);
• Bestuurder en beheerder van stichting gemeenschaps- en
ontspanningsgebouw Wijnandsrade (2005-heden);
• Vrijwilliger bij stichting St. Nicolaas Wijnandsrade (2006-2015);
• Actief lid en bestuurder bij politieke partij Burger Belangen
Nuth (2014-2018).
Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd
hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

>>

>>

T.H.T.M. Schaafsma-Peeters | Thea

Mevrouw Schaafsma-Peeters is woonachtig in Schinveld. Al vele jaren
zet zij zich in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• Bestuurslid en voorzitter van het jeugdkoor De grenslandzangers
(1995-2014);
• Coördinatrice en verkeersbrigadier van de verkeersbrigade van de
school De Tweesprong Schinveld (1996-2003);
• Vrijwilligster ziekenhuis Zuyderland (2014-heden);
• Collectante en coördinatrice Alzheimer Nederland (2016-heden).
Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd haar te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

A.T.M.W. Simons | Nol

De heer Simons is woonachtig in Schinnen. Al vele jaren zet hij zich in
voor de lokale gemeenschap als:
• Voorzitter van Milieugroep Schinnen-Spaubeek (1990-heden).
Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

J.P.M. Wouters | John

De heer Wouters is woonachtig in Nuth. Al vele jaren zet hij zich in
voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• Lid en coördinator van de drumband van fanfare St. Donatus
(1974-2003);
• Voorzitter van buurtvereniging Griezegrubbe (2002-heden).
Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

A.H.J.M. Horsten | Ton

De heer Horsten is woonachtig in Amstenrade. Al vele jaren zet hij
zich in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• Secretaris van de seniorenraad in Schinnen (2004-2015);
• Bestuurslid en vrijwilliger bij stichting Schepenbank Oirsbeek
(2015-heden);
• Begeleiden asielzoeker.
Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

H.F.M. Kil-Lemmelijn | Tiny

Mevrouw Kil-Lemmelijn is woonachtig in Schinnen. Al vele jaren zet
zij zich in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• Vrijwilligster bij Dekenale Kerk Schinnen (1994-2021);
• Bestuurslid bij Nationale Vereniging De Zonnebloem afd. Schinnen,
Puth en Sweikhuizen (2000-heden);
• Bestuurslid regionale afdeling Carboonland van Nationale
Vereniging De Zonnebloem (2001-2017).
Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd haar te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wie verdient er volgens u een lintje?
Aanvragen Koninklijke onderscheiding voor de Lintjesregen van 2023
kan tot 1 juli 2022!
De gemeente Beekdaelen vindt het belangrijk dat mensen die zich
jarenlang belangeloos inzetten binnen het verenigingsleven en de
samenleving in het zonnetje worden gezet. We horen daarom graag van
onze inwoners wie een lintje verdient. U weet immers het beste wie in
uw omgeving zich bijzonder verdienstelijk maakt voor de gemeenschap.
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding op
26 april 2023 (de traditionele lintjesregen de dag vóór Koningsdag)?
Stuur dan een e-mail naar bestuurssecretariaat@beekdaelen.nl

Groepsfoto van de gedecoreerden en hun partners, burgemeester,
wethouders en gemeentesecretaris bij de Koningsdaglunch.

A.M.J. Palmen | Annemie

Mevrouw Palmen is woonachtig in Schinnen. Al vele jaren zet zij zich
in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• Vrijwilligster bij Kindervakantiewerk Schinnen (2006-2018);
• Vrijwilligster Stichting KiKa (2008-heden);
• Vrijwilligster Stichting Sur Plu Schinnen (2008-heden);
• Vrijwilligser Stichting Jeugdcarnaval (2010-heden);
• Bestuurslid en voorzitter buurtvereniging Heisterbrug (2010-heden).
Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd haar te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

H.J.G. Steijns | Richard

De heer Steijns is woonachtig in Wijnandsrade. Al vele jaren zet hij
zich in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• Bestuurslid en president van carnavalsvereniging de Veldkretsers
(1997-heden);
• Lid, trainer en leider bij verschillende elftallen en commissies bij
RKVV Wijnandia (1998-2019);
• Assistent-trainer van het damesteam van handbalvereniging
Geonius V&L Geleen (2015-heden).
Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De lintjesregen vindt elk jaar plaats op de dag voor Koningsdag.
Nieuw dit jaar in Beekdaelen was dat op 27 april een
koningsdaglunch met de burgemeester op de planning stond.
Alle nieuw gedecoreerden waren hiervoor uitgenodigd.

voor meer informatie en het opvragen van het
voorstelformulier. Dit formulier dient als Worddocument digitaal (dus per e-mail) te worden ingediend.
U kunt ook een Koninklijke onderscheiding aanvragen
via het volgende online formulier: https://aanvraag.
koninklijkeonderscheidingen.nl/.
Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen
leest u op www.lintjes.nl en op www.beekdaelen.nl/
aanvragen-koninklijke-onderscheiding-2023.
Let op! Het indienen van een aanvraag voor een lintje
kan tot 1 juli 2022.
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DOE MEE

EN MAAK KANS OP
EEN ‘FAIRTRADE’CADEAUBON
T.W.V. 25 EURO!

Heb je de woordzoeker opgelost? Vul de overgebleven letters bij ‘Oplossing’ in.
Het antwoord kun je sturen naar: De Beekdaeler, Valkenburgerweg 3, 6361 EA Nuth.
Meedoen kan tot 13 mei 2022. Onder de goede inzendingen worden 3 ‘Fairtrade’cadeaubonnen verloot ter waarde van 25 euro.
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Oplossing:

Oplossing

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

BANANEN
BANANEN
BEEKDAELEN
BEEKDAELEN
BOEREN
BOEREN
CACAO
CACAO
CHOCOLADE
CHOCOLADE
CHOCOLONELY
CHOCOLONELY
DUURZAAM
DUURZAAM
EERLĲK
EERLĲK
ETHLETIC
ETHLETIC
FAIRTRADE
FAIRTRADE
FAIRTRADEGEMEENTE
FAIRTRADEGEMEENTE
KOFFIE
KOFFIE
KUNSTNĲVERHEID
KUNSTNĲVERHEID
KUYICHI
KUYICHI
MAXHAVELAAR
MAXHAVELAAR
MULTINATIONALS
MULTINATIONALS
NOEDELS
NOEDELS
PEOPLETREE
PEOPLETREE
PROJECTEN
PROJECTEN
RIETSUIKER
RIETSUIKER
RĲSTVELDEN
RĲSTVELDEN
SJAALMETVERHAAL
SJAALMETVERHAAL
THEE
THEE
TRANQUILLO
TRANQUILLO
VRĲWILLIGERS
VRĲWILLIGERS
WERELDWINKEL
WERELDWINKEL
ZILVERVLIESRĲST
ZILVERVLIESRĲST
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PRIJS-PUZZEL

Puzzel mee
en maak kans
op een cadeaubon
Wie deze puzzel goed
weet in te vullen maakt
kans op een cadeaubon
t.w.v. € 10,- te besteden
bij een Beekdaelense
onderneming.

€10,-
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1 regenscherm 6 banaal 12 plaaggeest 13 sprookjesfiguur 14 mager 15 sportterm
17 reeds 18 gesel 20 gevolg 22 Chinese munt 23 kwiek 24 bedorven 26 deel
v.e. schip 28 uitroep van afkeer 30 rustbank 32 optreden 34 vrouwelijk dier 36
speelgoed 37 deel v.h. oor 39 watertje 40 vrij 41 spijskaart 42 deel v.d. hand 44
sneu
46 paardje 47 drietal 50 koordans 52 draad 55 vaartuig 56 vrucht 59 opOplossing:
stootje 60 rolprent 62 gereed 64 traag 66 knuppel 68 pers. vnw. 69 stuk hout 71
projectieplaatje 72 familielid 73 heks 74 rangtelwoord 75 gebakken lekkernij.

kruiswoord
T
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©www.puzzelpro.nl

Oplossing van de vorige editie
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Oplossing:

De winnaar is:
Jacqueline Beckers (Nuth)
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Oplossing van de vorige editie:
42397
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42

Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. naar
de Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth.
Vergeet je naam, adres en woonplaats niet te
vermelden. De naam van de winnaar wordt in de
volgende uitgave gepubliceerd. De cadeaubon
wordt per post naar je toegestuurd.
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VERTICAAL:
1 deel v.e. geweer 2 slee 3 vaat 4 uiteinde v.e. spier 5 watering 7 nachtvogel 8 bereide dierenhuid 9 kier 10 titel 11 los 12 dans 16 niemendal 18 zuster 19 jong en
bekoorlijk 20 dierenverblijf 21 onmeetbaar getal 23 steen 25 Oude Verbond 27
pasvorm 29 voorkeur 30 terdege 31 pakken 33 knaagdier 35 bovenste dakrand
36 vrucht 38 Europeaan 39 kuil 42 pracht 43 teug 45 deel 46 deel v.e. bloem 48
computergeheugen 49 armholte 51 troep 53 zangnoot 54 cadans 57 vogelproduct 58 zuiver 60 drinkgeld 61 de lezer heil 63 aanhanger 65 wiel 67 zandheuvel
68 vaartuig 70 voorzetsel 73 boksterm.

18

beekdaeler.nl

dinsdag 3 mei 2022

ADVERTORIAL

KLEURRIJKE TUINPLANTJES VAN TOPKWALITEIT
OP VRIJDAG EN ZATERDAG VOOR MOEDERDAG

Coop Knols organiseert
plantjesmarkt
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei organiseert
Coop Knols een kleurige
plantjesmarkt. Diverse
kleurrijke tuinplantjes van
topkwaliteit, voor scherpe prijzen. Een perfect
cadeautje voor Moederdag!

Apotheek Amstenrade
Apotheek Hulsberg
Apotheek Nuth
Deze actie loopt van 01-05-2022 t/m 31-05-2022

De Coop Plantjesmarkt is een
feestelijk evenement bij Coop
Knols. Op vrijdag en zaterdag
voor Moederdag wordt op de
bloemen- en plantenafdeling van
de supermarkt én daarbuiten fors
uitgepakt. Klanten hebben keuze
uit een groot aanbod kleurrijke
tuinplantjes van topkwaliteit,
voor een scherpe prijs:
• Kleine perkplanten 3 voor € 4,• Verschillende soorten
buitenbloemen 3 voor € 7,• Grote tuinplanten 2 voor € 10,• Extra grote tuinplanten
2 voor € 25,-

Supermarkteigenaar
Martin
Knols: “De plantjes worden vers
van de kweker, rechtstreeks geleverd aan onze winkel. Natuurlijk geven onze medewerkers ook
verzorgingstips, zodat klanten
de hele zomer lang kunnen genieten van een vrolijke tuin of
balkon.”
Jeukende groene vingers?
En om in de groene sfeer te blijven: van dinsdag 19 april tot en
met zondag 29 mei 2022 sparen
klanten van Coop Knols voor
toptuingereedschap uit de duurzame EcoLine van Gardena. Bij
elke 10 euro* aan boodschappen
ontvangen klanten een spaarzegel. De acht verschillende tuinhulpjes zijn - met een bijbetaling,
zolang de voorraad strekt - tot en
met zondag 5 juni 2022 verkrijgbaar met een volle spaarkaart
van 10 zegels. Een mooie aanvulling op ieder Moederdag cadeau!
Kijk voor meer informatie op
coop.nl/gardena.

ACTUEEL

BASISSCHOOL ORGANISEERT HULPACTIE VLUCHTELINGEN

Paasmarkt Schimmert: € 2.500 voor Oekraïners
De Paasmarkt die basisschool ’t Kirkeveldsje in
Schimmert organiseerde
heeft geresulteerd in een
opbrengst van € 2.417,17.
Dit bedrag komt volledig ten goede aan lokale
hulpinitiatieven voor
Oekraïense vluchtelingen.
De Paasmarkt was een
coproductie van de Brede
school Schimmortera in
samenwerking met Jong
Nederland, Peuteropvang
Jip en Janneke, BSO
Dol-Fijn en de bibliotheek.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Alle klassen hadden knutselwerkjes gemaakt die voor een
symbolisch bedrag te koop waren, bovendien werden boeken
verkocht door medewerkers en
vrijwilligers van de bibliotheek.
Ook lekkernijen, gesponsord
door een lokale en een regionale
ondernemer werden te koop aangeboden. “We zijn erg trots op de
betrokkenheid van onze leerlingen en hun families”, zegt Timo
Wouters, leerkracht groep 7 van
basisschool ’t Kirkeveldsje. “De
opkomst was geweldig en heeft
dan ook geleid tot een prachtige
opbrengst.”

De opbrengst van de Paasmarkt in Schimmert komt volledig ten goede aan lokale
hulpinitiatieven voor Oekraïense vluchtelingen. Eigen foto
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JACQUES

Terug in de tijd
De meeste mensen denken bij het woord geschiedenis aan de periode
voordat ze er waren, maar dat is onjuist. Geschiedenis is inderdaad iets
wat voorbij is, maar dat hoeft nog niet zo lang geleden te zijn. Onze
herinnering is vaak een bron van geschiedenis, die nog niet is ontdaan
van emoties en daardoor soms verrassend waardevol. Zoiets overkwam
mij onlangs bij een bezoek aan het museum “Terug in de tijd” aan de
Napoleonsweg 3 in Horn. In een grote loods achter het Partycentrum
“De Nimrod” hebben fanatieke verzamelaars een uitzonderlijke collectie voertuigen en spullen uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw bijeen gebracht, die zij op een aantrekkelijke wijze hebben geëxposeerd.
In het begin dacht ik “het zal wel” en bereidde mij voor op wat doelloos
ronddwalen langs de uitgestalde spullen, maar allengs begon ik steeds
meer zaken en gebeurtenissen uit mijn eigen verleden te herkennen, die
ik eigenlijk al lang dacht vergeten te zijn. Mijn interesse werd gewekt
en de kneuterige en knusse tijd van vlak na de Tweede Wereldoorlog
begon te herleven. Ze hadden van die kleine winkeltjes ingericht,
een kapperszaak met handtondeuses en scheerbenodigdheden, een
drogisterij die zomaar van de vader van Jozef Geelman had kunnen
zijn, een oude schoolklas met van een inktpot voorziene lessenaartjes
en realistische schoolplaten, oude mode- en confectiewinkeltjes en een
bruin dorpscafé. Er waren pick-ups en een distributieradio, kinderspeelgoed en poppenwagens, fournituren en manufacturen, een oude
devotiekapel met een rek vol zware kazuifels uit de 19e eeuw, een grutterswinkel met koloniale waren, een cigaren- en cigarettenzaak, oude
bromfietsen en een unieke verzameling gitaren, een vergrotingsapparaat en fototoestellen, een keuken uit 1950, een wastobbe met wringer,
kortom allemaal dingen die al heel lang niet meer bestaan, behalve in
ons geheugen. Wie gebruikt er nog Castellazeep, Buisman cichorei in
de koffie of een lepeltje levertraan voor het gaan slapen? Leesboekjes
van Pinkeltje, Puk en Muk en Piggelmee, we zijn er mee opgegroeid en
het is verbazingwekkend hoeveel je er nog van weet als je erin snuffelt. Dit museum is de ontdekkingstocht van de herkenning en voor
je het weet, denk je weer in papieren guldens en rijksdaalders en valt
het kwartje van een voorbije tijd, waarin alles nog zo overzichtelijk
en geordend was. In mijn gedachten zie ik weer mensen uit mijn jeugd
voorbij komen die in deze context hun dagelijks leven leidden. Mensen
die ik nu alleen nog van foto’s ken.
Op de benedenverdieping zijn talloze oldtimers en klassiekers geparkeerd van bekende en onbekende merken, piekfijn gerestaureerd en
blinkend als in een showroom. Er staan ook koetsen en die werden
destijds nog bij trouwerijen en begrafenissen gebruikt, nu alleen nog
sporadisch bij het koninklijk huis. Als we weer bij de uitgang van het
museum zijn, vraagt de eigenaar wat we ervan gevonden hebben en dan
barsten de verhalen los. Ik sta versteld van wat al die herinneringen
met mensen doen, hoe ze genieten van hun herbeleving en wat ze in
deze veel te snelle tijden allemaal missen uit het nabije verleden. Soms
denk ik dat degenen die alsmaar oude platen draaien van Elvis, The
Beatles, Rolling Stones, het Dutch Swing College, Boudewijn de Groot
en Jaap Fisher proberen de tijd waarin ze jong waren terug te draaien,
maar die draaideur is feitelijk een geschiedenisverhaal. Het is nostalgie,
maar daarom nog niet verkeerd. De huiskamer van onze ouders was
wel de plek waar onze oorsprong ligt, de startpositie van ons huidige
bestaan. Flarden uit die tijd kunnen ons soms diep raken.
Ik herinner mij nog goed radioprogramma’s van
Jan de Cler (Hup Holland hup), de familie Doorsnee
en het Eurovisiesongfestival in 1959 waar Teddy
Scholten met “Een beetje, verliefd is iedereen,
meneer, dat weet je” onze harten veroverde.
Dit museum heeft met die verliefdheid te
maken. Tenminste, een beetje.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

PICCOLO'S
Een particuliere piccolo plaatsen is helemaal gratis! Lever je piccolo
(maximaal 8 woorden) aan via info@beekdaeler.nl Voor bedrijven, politieke
of commerciële diensten of de verkoop, verhuur van een (vakantie)huis kan
een commerciële piccolo geplaatst worden voor € 25,-

In en om het huis
UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie
Nuth - 0610340607
PVC, LAMINAAT, PARKET,
ECO-KURK
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth - 045-5113469
AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

Sloop en schadeauto's
JOCA PARTS BV BETAALT
DE HOOGSTE PRIJS VOOR
SCHADE- EN SLOOPAUTO'S.
Sportstraat 14, 6466 AW Kerkrade.
045-5411480/06-54750898.

Zakelijk en financieel
REGIOBANK
OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 09.30-17.30 uur
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.

Onderhoud en reparatie
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT?
Deze kunnen wij opnieuw
voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
06-82944793.
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

COLOFON

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook
bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan
na het lezen bij het oud papier, zodat

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

bellen met 06-42677006 of stuur een
mail naar info@beekdaeler.nl

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 5 t/m zondag 8 mei 2022

Hagedoren
Open
Aardbeien kersenvlaai

Preuf
verse macaronisalade

groot

bakje 400 gram

9.99

14.99

Aardbeien of
blauwe bessen
2 bakken à 400/300 gram
combineren mogelijk

2 STUKS
7.98
98

9.

4.

99

1.47
1.49

Culinaire varkenshaas
per 100 gram

4.39

2.99
Daily chef
verse pizza's
2 dozen
combineren mogelijk

IS*
1+1 GRAT
5.70

_

11.98

2. 5.99
85 _

1.19

OP=OP
MA XAN6T
PE R KL

TING
25% KOR
Amstel pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

14.65

Alfa pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

10.99
12.22

29

16.

Bavaria pils
krat 12 flesjes
à 300 ml

Warsteiner pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

5.72
12.75

7.62
16.99

* De actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Wist je dat wij jouw boodschappen ook online verzorgen? Kijk op www.coop.nl (weliswaar in een straal van 8 km rondom Schimmert)

Knols Schimmert
Weidestraat 3

