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Doe mee
en maak kan
s
op een leuk
weekendje
weg!
Kijk snel op
pagina 10

Gemeentehuis Nuth, maandagochtend 31 januari klokslag 9 uur: VVD-lijsttrekker Marco Sturmans uit Schinveld (links) overhandigt als eerste ‘zijn’ lijst met kandidaatraadsleden aan de Beekdaelense gemeenteambtenaar Con Creemers (Centraal Stembureau). Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

LIJSTEN MET KANDIDAAT-RAADSLEDEN INGELEVERD BIJ CENTRAAL STEMBUREAU IN NUTH

Klaar voor de verkiezingscampagne!
Klokslag negen uur
meldde Marco Sturmans
uit Schinveld zich maandagochtend 31 januari
bij het gemeentehuis in
Nuth. De VVD’er bezorgde
als eerste van de zeven
lijsttrekkers de lijst met
kandidaat-raadsleden bij
het centraal stembureau.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Met de kandidaatstelling is het
startschot gelost van de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Sturmans
is een nieuw gezicht in politiek
Beekdaelen, wel was hij twaalf
jaar politiek actief in de voormalige gemeente Onderbanken. “De

afgelopen vier jaar heb ik op de
achtergrond meegedraaid bij de
VVD Beekdaelen.” Vanaf nu staat
hij als lijsttrekker juist volop in
de picture.
Verkiezingsborden
“Bij mij is het glas altijd halfvol”,
benadrukt Sturmans. Binnenkort
zijn de verkiezingsborden van
alle partijen in heel Beekdaelen

te zien. “Maar gevoelsmatig is
de campagne al begonnen.” De
leden van de VVD Beekdaelen
kozen Sturmans tot lijsttrekker
‘vanwege zijn maatschappelijke
betrokkenheid, ervaring en verbindende kwaliteiten’.
Meer over de
verkiezingen op
pagina 2 en pagina 6.
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

KRIS NÉMETH PRESENTATOR, JOS
VAN WERSCH COMMENTATOR

‘Ons Beekdaelen’ (4)
Beekdaelen bestaat uit vijftien dorpskernen. Nuth is met
5.545 inwoners de grootste.
Dat is exclusief de 975 Vaesradenaren die Nuth maar wat
graag meetelt. Volgens Nuth,
de zelfbenoemde hoofdstad
van Beekdaelen, is Vaesrade
slechts één van de veertien
banlieues, zoals Saint-Denis
een voorstad is van Parijs en
het schattige Jabeek met 704
inwoners het kleinste dorp
van Beekdaelen. Maar de
heikele kwestie die deze week
op tafel ligt gaat niet over het
gróótste of het kléínste of
het scháttigste maar over het
móóiste dorp in onze gemeente. Begin negentiger jaren lazen wij een advertentie: huis
te huur. Dat optrekje huurden
wij in dat dorp voor een faire
prijs van een sympathieke
herenboer uit datzelfde dorp.
Ons overbuurjongetje speelde
na schooltijd met onze hond
en konijnen, hij is nu dierenarts in Schinveld. Onze lieve
buurman was de hoogbejaarde oud-burgemeester van het
dorp, hij heeft ons vele malen
laten schrikken. Bijvoorbeeld
als hij, de negentig al gepasseerd, met snoeischaar en al
opdook in de kruin van een

boom in z’n tuin. Of als hij
met de auto vanaf z’n oprit
de weg opreed, beter gezegd
wat daar aan vooraf ging.
Eerst keek ‘ie tergend traag
naar links, nog langzamer
naar rechts, dan de handrem
omlaag ‘en dan moet dit de
pook zijn’ - maar dan was ’t
ook van huppakee in de één
de weg op – en toen was het
op zekere dag dus boem.
Alleen blikschade. In dat
dorp, met vijver en kasteel,
beleefden wij vier vorstelijke
jaren. Het is in ieder geval,
want ik wil geen bonje, ÉÉN
van de mooiste dorpen in
Beekdaelen. De naam eindigt
op rade en het is niet Amstenrade, Bingelrade, Doenrade
of Vaesrade. Raden?
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Verkiezingen
op 16 maart
live op televisie

Kris Németh is presentator op 16 maart en in februari moderator bij de Lijsttrekkersdebatten. Eigen foto

ZO-NWS, de streekomroep voor Beekdaelen,
Brunssum en Voerendaal
en omgeving, verzorgt op
woensdag 16 maart een
live-tv-uitzending over de
gemeenteraadsverkiezingen in Beekdaelen, Brunssum en Voerendaal.

Maandelijkse zwerfafvalactie in Nuth
levert 14 volle vuilniszakken met afval op
NUTH Veertien zakken aan
zwerfvuil. Dat is de opbrengst
van de maandelijkse
opruimactie in Nuth vorige
week zater-dag. Een groepje
van 16 vrijwilligers van
Buurtschoon Nuth trok
door het dorp om de rommel
van anderen op te ruimen.
Kartonnen bekers en volle
hondenpoepzakjes vormde
ditmaal de hoofd-moot
van het geruimde vuil. De
vrijwilligers namen de
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opbrengst overigens niet mee
naar huis, maar maakte er
melding van via de Fixi-app
waarmee Beekdaelenaren de
gemeente kunnen laten weten
als er ergens zwerfafval op
straat ligt. De gemeente ruimt
het dan op. Trouwens: de
eerstvolgende opschoondag
in Nuth is op zaterdag 5 maart
tussen 10 en 12.30 uur. Wie
wil helpen, kan een mailtje
sturen naar clasinadebets@
gmail.com.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het programma wordt tussen
21.00 en 24.00 uur rechtstreeks
uitgezonden vanuit de studio
van ZO-NWS in Schinveld. De
presentatie is in handen van Kris
Németh (Z0-NWS). Jos van Wersch (de Beekdaeler, columnist
L1-radio) verzorgt de ‘duiding‘
bij het verkiezingsnieuws en de
-uitslagen in Beekdaelen, Brunssum en Voerendaal. Op de uitslagenavond wordt voortdurend
geschakeld met verslaggevers
in de drie gemeenten. Er zijn (in
verband met corona) besloten

uitslagenavonden voor de lijsttrekkers in Beekdaelen (locatie:
Partycentrum de Oirsprong in
Oirsbeek), Brunssum (Ontmoetingscentrum Brikke Oave) en
Voerendaal (locatie nog niet bekend).
Lijsttrekkersdebatten
Op 14, 15 en 16 februari neemt
ZO-NWS vanaf 19.00 uur lijsttrekkersdebatten op voor achtereenvolgens
Voerendaal,
Beekdaelen en Brunssum. De
opnames vinden plaats aan de
Hommerterallee 92 in Amstenrade. De opname/uitzending
duurt 50 minuten. Er wordt, aan
de hand van stellingen, over vijf
thema’s gedebatteerd. Vanwege
coronamaatregelen kan hierbij
geen publiek aanwezig zijn. Kris
Németh modereert de lijsttrekkersdebatten.
De uitzendingen van ZO-NWS zijn in heel
Zuid-Limburg te zien via Ziggo
en de diverse glasvezelaanbieders. Ook is de publieke omroep
te volgen via internet en sociale
media.
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ONVOLDOENDE INSCHRIJVINGEN IN SCHINNEN,
PUTH, MERKELBEEK EN BUITENGEBIED NUTH

Termijn voor
glasvezel
verlengd
ij Merkelbeek, Puth, Schinnen en het buitengebied
rond Nuth hebben zich
nog niet massaal bekeerd
tot het glasvezelnet.
Delta Fiber en de met dit
bedrijf samenwerkende
serviceproviders hebben
het cruciale inschrijvingspercentage van 35% nog
niet gehaald; de inschrijvingstermijn is verlengd
tot 6 maart.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

In een persbericht heet het dat
‘door de coronamaatregelen het
lastiger is geweest om alle inwo-

ners persoonlijk te bereiken’ en
dat Merkelbeek, Puth, Schinnen
en het buitengebied rond Nuth
daarom nog tot 6 maart de kans
krijgen om de noodzakelijke 35
procent inschrijvingen te halen.
“Alle inwoners ontvangen hierover persoonlijk bericht.”
Voldoende animo
In Bingelrade, Jabeek en Sweikhuizen is de wervingscampagne
wel aangeslagen. Volgens het
bedrijf is er voldoende belangstelling in die dorpen voor de
snelle internetverbinding. Inwoners van die kernen die alsnog
mee willen doen kunnen zich
ook nog tot 6 maart aanmelden.
Wie later nog wil meedoen, moet
rekening houden met extra aansluitkosten.

PNIEUW BEKLEDEN

% KORTING OP HET LEER
% KORTING OP DE STOF
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22 - 451
E-mail.:
- Website:
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Arensgenhout De Hoeskamertref in Arensgenhout gaat weer
van start. Wie een kaartje wil
leggen of gewoon een praatje
wil maken met een kopje koffie
is welkom op maandag 7 februari van 14.00 tot 16.00 uur in de
Hoeskamer in Arensgenhout.
“Alles is volgens de RIVM-richtlijnen”, verzekert de organisatie.
Er geldt een maximum van 25
bezoekers. Aanmelden is daarom verplicht en kan tot 4 februari bij Tiny Rompen-Loijens, tel.
06-25012415. Als het maximale
aantal bezoekers is bereikt, worden aanmeldingen automatisch
doorgeschoven naar maandag 21
februari. Dan staat er ook een
Hoeskamertref op het programma. Eventueel vervoer kan geregeld worden.
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IN HET KORT

Officiële opening
Minibieb Schinveld
Schinveld Mini-bieb Het Snuffelhuisje aan de Pastoor Greymanstraat 9 in Schinveld wordt
zaterdag 26 februari officieel in
gebruik genomen. Wethouder
John Essers mag de officiële opening verrichten met dorpscoördinator Sanne Heijmans en Frits
Hartgerink van het CMWW.
“Iedereen die er bij wil zijn is
van harte welkom”, aldus Rick
Bruinsma en Joyce Höppener van
Het Snuffelhuisje. Het feestje
begint om 13.00 uur, onder het
genot van een hapje en drankje

Vroege vogels
weer op pad
Nuth IVN Beekdaelen afdeling
Nuth verzorgt zondagmorgen 6
februari een vogelexcursie door
het Platsbeekdal. Het vertrek is
om 08.00 uur vanaf de visvijver
in Nierhoven. Stevige schoenen
en een verrekijker worden aangeraden. Opgeven is verplicht
en kan via ivnnuth@gmail.com.
Deelname is gratis, ook nietleden zijn welkom.

Amnesty zoekt
collectanten
Beekdaelen Amnesty International zit verlegen om vrijwilligers
voor de jaarlijkse collecte in Beekdaelen, die wordt gehouden van
13 tot en met 19 maart. Wie mee
wil collecteren in Amstenrade,
Oirsbeek, Puth of Schinnen kan
zich melden bij Paul Bergmans
via 06-53932178 of bergmans
vancleef@hotmail.com.

KNGF opent
werelden

Steun ons
met uw
nalatenschap

geleidehond.nl/erfenis

Ouderenvereniging Aalbeek beweegt weer
AALBEEK Ouderenvereniging Aalbeek gaat vanaf
woensdag 2 februari weer
enthousiast van start met
de wekelijkse gymnastieklessen in buurthuis ’t
Pöthuuske aan de Nieuwenhuysstraat 15A in Aalbeek.
Er wordt zowel gymnastiek
bedreven als aerobics. De
Aerobicsgroep traint iedere
woensdag van 18.15 tot 19.15
uur en de groep Bewegen

op Muziek is van 19.30 tot
20.30 uur. Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. Wie zich wil aanmelden: ouderenvereniging.
aalbeek@outlook.com of
bellen met Maria van de
Weijer via 045-4051668.
Deelname aan Aerobics
kost 15 euro per maand en
voor Bewegen op Muziek
betalen deelnemers 10 euro
per maand.

De Beekdaeler
zoekt bezorger
in Schinveld
SCHINVELD De Beekdaeler
is op zoek naar een nieuwe
bezorger voor een krantenwijk in Schinveld Het gaat
om een wijk in de omgeving
van de Jabeekerstraat/
Kievit/Merkelbeekerstraat.
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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TIJDENS GRAAFWERKZAAMHEDEN BIJ CLEMENSDOMEIN IN MERKELBEEK

Oude waterput gevonden

Op deze foto is de oorspronkelijke put (en zijn centrale rol in het leven in het dorp) te zien. Foto Gemeente Beekdaelen

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

leg van het nieuwe Clemenspark.
Het Clemensdomein met het omringende voormalige kloosterterrein is een gebied met een rijke
historie die nu weer zichtbaar
wordt gemaakt. Hierbij werken
de gemeenten Beekdaelen en
Brunssum en Beekdaelen, de Provincie Limburg, IBA, LEADER
Zuid-Limburg en de Stichting
Clemenspark nauw samen.

Aanleiding voor de graafwerkzaamheden is de herinrichting
van de openbare ruimte rondom
het Clemensdomein en de aan-

Uitgebreid onderzoek
“Dit was geen toevallige vondst”,
zegt Hilde Vanneste, regioarcheoloog Parkstad. “Voor de

Tijdens graafwerkzaamheden is in Oud Merkelbeek
een 11 meter diepe waterput aangetroffen. De put
stond in verbinding met de
dorpspomp die tot in de
20e eeuw in gebruik was.

aanvang van de werkzaamheden
is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorie
van het gebied rondom de Clemenskerk. Hieruit bleek dat hier
een dorpspomp gestaan heeft. Bij
de herinrichting van het gebied
wordt hier ook naar verwezen.
Op deze plek komt een modern
watertappunt te staan; een knipoog naar de oude pomp.” De wethouders Timmermans (Beekdaelen) en Mertens (Brunssum) en
wethouder Timmermans (Beekdaelen) waren snel ter plaatse
en reageerden beiden uiterst en-

thousiast. Zij hebben gezamenlijk beslist deze goed geconserveerde waterput te behouden.
‘Link’ tussen heden en verleden
De nu ontdekte put dateert uit
het begin van de 19e eeuw. Om
hem een passende plek te geven
wordt hij gedeeltelijk vrijgegraven, geconserveerd en beveiligd.
Samen met de nieuwe put die enkele meters verderop komt vormt
hij dan een tastbare ‘link’ tussen
heden en verleden. Naar verwachting zal het Clemenspark in
mei 2022 klaar zijn.
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TYPOGRAFISCHE AANPASSING
OP VERZOEK VAN LEZERS

De Beekdaeler
in dikkere letter
Sinds begin dit jaar verschijnt
de Beekdaeler op een kleiner
formaat. Ook werd de lay-out
vernieuwd en is overgestapt
op een ander lettertype. Naast
de vele lezerscomplimenten voor de ‘new look’ heeft
een aantal lezers echter ook
kritiek. ‘De letters zijn te dun’,
is de meest gehoorde klacht.
Hoe kan dat? We vroegen het
aan Richard Claessens,
uitgever van de Beekdaeler.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De zogeheten broodletter, dat
is de lettersoort die gebruikt
wordt voor de platte tekst in een
krant, zou volgens een aantal lezers moeilijk leesbaar zijn, zegt

Beekdaelen

Het lettertype is
hetzelfde gebleven,
maar de letters zelf
zijn nu iets dikker en
daardoor krachtiger
- Richard Claessens

Claessens. “We hebben dat euvel
inmiddels verholpen. Sinds verleden week is de broodletter, speciaal voor de Beekdaeler, aangepast en aansluitend door een
lezerspanel getest. Het lettertype is hetzelfde gebleven, maar de
letters zelf zijn nu iets dikker en
daardoor krachtiger.” Claessens
verwacht dat door deze typografische aanpassing het probleem
is verholpen.

Mit Uch, Veur Uch

JEAN-KE

INGEZONDEN

‘Baudet’
>Column Jacques 18-01-2022

ACTUEEL

Schoonmaakbeurt
campagneborden
Beekdaelen Vanaf deze maand overal in heel Beekdaeelen te zien: de
verkiezingsborden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.
Bij Beekdaelen Lokaal, met Henk Reijnders als lijsttrekker, heeft men
de borden met een stoomapparaat schoongemaakt. Daarbij werden de
oude posters uit 2018 vervangen door kakelverse affiches met de kandidaat-raadsleden in 2022. Partijlid Herman Palm (foto) had ’t er verleden
week zichtbaar druk mee. Eigen foto

Als onze kerken
gaan sluiten
staan niet alleen
de geestelijken
maar ook de
lichamelijken buiten.
Het dorp gaat dan een
beetje dood.
Steun uw kerk,
ze is in nood!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

Geachte Jacques,
Naar aanleiding van uw column in de Beekdaeler wil ik
hierop reageren. U schrijft en
ik citeer: ‘Ook vloeit er net
als bij Geert Wilders en Annabel Nanninga en Rob Jetten Indisch bloed door zijn
aderen. Dat verklaart het
regelmatig amok lopen in
het Parlement, denk ik dan.’
Deze uitspraak is grievend,
generaliserend en niet representatief voor de Indische
gemeenschap! Want...het gedrag van de heer Baudet moet
u hem persoonlijk aanrekenen,
en niet de (gehele) Indische gemeenschap. Daarbij voegt uw
ongenuanceerde opmerking
niets positiefs bij aan onze
multiculturele samenleving.
E. van Motman Schimmert
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VOORZITTER ROY CORNELISSEN VAN OLYMPIA SCHINVELD: ‘OVERAL BLIJE GEZICHTEN’

Kantine open
maar biertap
(nog) dicht…
Niet alleen cafés en restaurants zijn tot tien uur
BEEKDAELEN
’s avonds geopend, ook in
VAN ONZE VERSLAGGEVER
sportkantines is het weer
ouderwets gezellig. “Ook
wij zijn heel blij dat onze
voetbalkantine weer open
is”, zegt Roy Cornelissen,
voorzitter van vierdeklasser RKVV Olympia
Schinveld, in de volksmond kortweg ‘Schinveld’.
“De kantine is niet alleen
belangrijk voor de verenigingskas maar ook vanwege het sociale aspect. De
leden ontmoeten elkaar
weer op deze plek en daar
waren we met z’n allen
heel hard aan toe.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Zelf speelt Cornelissen bij de
veteranen. Lachend: “Ik heb
vooral de derde helft gemist.”
Oftewel: het biertje & bitterbal
na de wedstrijd om samen met
teamgenoten het leven te vieren. “Ik ben zó blij dat het weer
kan!” Op de eerste avond dat in
Schinveld de kantine weer open
was, woensdag 27 januari, heeft
Harry Scholte, een van de vele
clubvrijwilligers, ‘kantinedienst’.
Bij de heropening van de ‘voetbalhoeskamer’ loopt het nog niet
storm, bovendien is de fustbierinstallatie nog in lockdown. Afgelopen weekend werd echter al
volop getapt en getoost.

Kantinemedewerker-van-dienst Harry Scholte (rechts) heeft ‘slecht nieuws’ voor de eerste twee kantinebezoekers:
de fustbierinstallatie nog in lockdown… Foto Rob Oostwegel

Dankjewel voor clubleden
De vereniging is de diverse lockdowns tot nu toe redelijk goed
doorgekomen, vertelt Cornelissen. “Zonder dat men kon voetballen zijn de leden de contributie blijven betalen, daar hoort
een geweldig dankjewel bij. Ook
de overheid heeft ons nadrukkelijk ondersteund.” Dat geldt
trouwens ook voor de sponsoren, slechts een klein aantal is
afgehaakt. “Dan heb ik het over
het midden- en kleinbedrijf, met
name over ondernemers in de

Zonder dat men kon
voetballen zijn de
leden de contributie
blijven betalen, daar
hoort een geweldig
dankjewel bij.
- Roy Cornelissen

horecasector die als gevolg van
coronasituatie amper inkomsten
hadden.” Alle begrip dat zij qua
sponsoring even een pas op de
plaats moesten maken, voegt
Cornelissen eraan toe. De trainingen zijn verleden week al
hervat, inmiddels begint ook de
competitiebal weer te rollen op
de velden van het Burgemeester
Adamssportpark aan de Mariabergstraat in Schinveld. Voorzitter Cornelissen: “Geweldig om
te zien dat iedereen weer vrolijk
achter de bal aanholt.”
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KERKDIENSTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Servatius
Vaesrade

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 5 februari. 16.30 uur:
H. Mis. Intenties: zeswekendienst Mathieu Bos. Zondag 6
februari. 11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: zielendienst Harry Pluijmakers (verjaardag); 1e
jaardienst Lenie Ritzen-Munnix;
Maria Munnix; jaardienst Pierre Knols. Woensdag 9 februari.
16.30 uur: H. Mis in de kerk.
Intenties: ouders Heijnen-Packbiers; Tiny en Thei Meijers-Veldman. Donderdag 10 februari.
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.

Zondag 6 februari. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: Lei Giesbers;
Gert Ruthenberg (zeswekendienst); uit dankbaarheid 85e
verjaardag

Zondag 6 februari 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties: jaardienst ouders Bemelmans-Crijns. Maandag 7 februari. 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag
11 februari. 09.00 uur: H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Lambertus
Oirsbeek
Zondag 6 februari. 11.00 uur: H.
Mis, opgeluisterd met orgelmuziek. Intenties: Leo Smits (jaardienst); Karl Engstfeld (jaardienst); Truus Kusters-Kersten;
Cor Clement.

Parochie St. Remigius
Schimmert

Armand Lemmens-Eijssen en
Ernest Lemmens; Rosalie Voncken-Rouwette; Maria Van Oppen
en overleden familie (gestichte
jaardienst); Tonnie Kurvers-Lahaije.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 5 februari. 18.30 uur:
H. Mis Intenties: Jozef en Aldegonda Wachelder-van der Mark
Dinsdag 8 februari. 09.00 uur:
H. Mis.

Zaterdag 5 februari. 19.00 uur:
H. Mis. Zondag 6 februari. 11.00
uur: H. Mis. Intenties: Annie en

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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Hulsbergse
voetbalhumor

Met trots stel ik aan u voor:

Onze kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen
2022

Hulsberg Door een zeer omstreden goal (de bal was uit!/niet uit!) won
Ajax op zondag 23 januari de topper tegen PSV. Daardoor namen de
Amsterdammers de koppositie in de Eredivisie over van de Eindhovenaren. Hulsbergenaar Patrick van Bogaert en supporter van
vierdeklasser SV Hulsberg, heeft zo het langzamerhand helemaal gehad met Ajax. ’Goedemorgen, dit ziet er toch veel beter uit: PSV op 2’,
schreef Patrick op Facebook.

SV Hulsberg zoekt trainer voor beloften
HULSBERG SV Hulsberg is
voor komend seizoen op zoek
naar een nieuwe trainer voor
het tweede elftal. De club
heeft voor de trainerspost
een uitgebreide profielschets
opgesteld. Harde eis hierin is,
zoals de club het zelf noemt,
‘de kweekvijver van SV Hulsberg ontwikkelen’. Aan de
nieuwe trainer ook de taak een
brug te slaan tussen talentvolle
jeugdspelers en selectie. “Als
trainer van het tweede elftal ga
je een schitterende uitdaging
aan. Enerzijds bestaat dit uit
de begeleiding en ontwikkeling
van jeugdspelers naar het
hoogste niveau, anderzijds

het motiveren en stimuleren
van de spelers die nog net
niet het niveau van het eerste
elftal aankunnen”, zo staat te
lezen in het persbericht van
de club. De nieuwe trainer van
SV Hulsberg 2 heeft uiteraard
nauw en frequent contact met
de hoofdtrainer van het eerste
elftal en de jeugdtrainers.
Verder aast SV Hulsberg op
een trainer die past bij een
dorpsclub met aandacht en
respect voor vrijwilligers
en supporters. Ben jij die
trainer die SV Hulsberg zoekt?
Meld je dan snel bij de club
via technischecommissie@
svhulsberg.nl.

Henk Reijnders
Lijsttrekker

LIJST 3
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Vul de juiste
antwoorden
in bij het
ld
oplossingsve
en win!
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1
Welke zeven onderdelen
maken hun debuut in
Beijing?

2
Waar begonnen
in 1924 de eerste
Olympische
Winterspelen?

dinsdag 1 februari 2022

Hoeveel medailles
haalde Nederland
tijdens de Winterspelen
in 2018?

4
Hoeveel Nederlandse
langebaanschaatsers
doen er totaal mee
aan de Olympische
Winterspelen?

Wie zijn voor Ne
vlaggendra

Doe me
en maak k
op een le
weekend
weg!

t.w.v. € 200

ederland de
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Doe mee!

Vul de antwoorden in en stuur dit naar:
De Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Wie zijn er
voor Nederland
aangewezen om in
Beijing deel te nemen
aan de
ploegen-achtervolging
en de mass start?

De spelperiode loopt van 1 februari tot 15 februari 2022.
Binnen deze periode zijn er twee spelrondes: 1 februari
(spelronde 1: De Beekdaeler Olympische Winterspel Quiz),
8 februari (spelronde 2: De Beekdaeler Olympische
Winterspelen Woordzoeker). De Beekdaeler loot uit beide
spelrondes 1 winnaar. De twee prijswinnaars winnen een
weekendje weg ter waarde van 200 euro!
Meedoen aan spelronde 1 kan tot 8 februari 2022.
NAAM:

7

ADRES:

Wie heeft zich
voor Nederland
gekwalificeerd voor het
kunstschaatsen?

PC/PLAATS:

TEL:

12
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PUZZEL

Veel puzzelplezier!

Sudoku vijfling

Deze week weer extra veel
puzzels. Mede dankzij de
coronacrisis hebben veel
lezers van de Beekdaeler ontdekt hoe fijn en
ontspannen het kan zijn
om weg te kruipen in een
lekkere stoel met een stevige hersenraker. Je kunt
alle sores van de wereld
even vergeten als je op
zoek bent naar een Franse
rivier met vier letters. Veel
puzzelplezier!
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HORIZONTAAL:
1 eetgerei 6 ski-onderdeel 11 op grote afstand 12 etcetera 13 voorzetsel
15 spil 17 balletrokje 19 gevierd persoon 21 oosterlengte 22 wiel 24
vakgenoot 25 maand 26 spelonk 28 voorzetsel 29 Frans lidwoord 30
zowat 31 ontvangkamer 33 open ruimte 35 zangnoot 36 de dato 38
Europeaan 41 muziektempel 45 warme drank 47 water in Friesland
48 Europese Unie 49 bladader 51 soort hert 52 smaldeel 54 venijn 55
voorzetsel 56 delfstof 57 omslag 59 dierengeluid 60 honingdrank 61
een zekere 62 ontkenning 64 dierenpension 65 Europese hoofdstad.
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VERTICAAL:
2 en volgende 3 tennisterm 4 handigheid 5 pl. in Duitsland 6 deel
v.h. oor 7 gehoorzaal 8 deksel 9 deel v.d. bijbel 10 speling 14 anders
gezegd 16 plaaggeest 18 voetbalpool 20 insecteneter 21 domoor 23
fraaie kleding 25 delfplaats 27 graansoort 30 veldfles 32 watering 34
pl. in Gelderland 37 lus 38 watervlakte 39 droogvloer 40 lid 41 waterzuchtige zwelling 42 samenzang 43 zelfkant 44 egaal 46 vrouwelijk
dier 50 gebogen been 52 lof bewijzen 53 herkauwer 56 lidwoord 58
Europeaan 60 pers. vnw. 63 vogelproduct.
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Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.
Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.

PRIJS-PUZZEL
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Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

28

29

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon

voor prachtige historische foto's van Schimmert!
30
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Wie deze puzzel goed weet in
te vullen maakt kans op een
Een bisschopswijding
cadeaubon t.w.v. € 10,- te
besteden bij een Beekdaelense
onderneming.
In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.
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In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.
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In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.
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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 winaar wordt in de volgende uitgave gepubliceerd.
De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.
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Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

Oplossing van de vorige editie:
56185
De winnaar is:
A. Rademakers (Hulsberg)
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Verzamel foto's van het dorp en de omgeving, oude tradities
ONTVANG
GRATIS
en opmerkelEEN
ijke personen
in een mooi verzamelalbum.
Verzamel
foto'
s
van
het
dorp
en
de
omgeving,
oude
tradities
ZAKJE
PLAATJES BIJ ELKE
en opmerkelijke personen in een mooi verzamelalbum.
7
2
* Spaaractie
van 17 januari
t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die bij de folder
€10,-looptAAN
BOODSCHAPPEN!
In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

8

zit van week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes (foto’s).

* Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die bij de folder
zit van week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes (foto’s).
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Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.
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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
Dorpstraat 8 in
Het uitbreiden van
Nuth
de B&B
Bovenste Puth 58
Het realiseren van een
in Puth
aanbouw
St. Remigiusstraat
Het plaatsen van een
49 in Schimmert
huiszwaluwtil

DATUM VERLEEND
21-01-2022
24-01-2022
25-01-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Nuth sectie N nr. 379 Stookontheffing
26-01-2022
Terstraten 2, Nuth
Schinnen sectie
Stookontheffing
26-01-2022
C nr. 3535 Thull 1,
Schinnen
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Montfortstraat 11 in Het slopen schuur
Schimmert
naast Montfortstraat
11 Schimmert

DATUM INDIENING
02-01-2022

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.

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (WABO)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken bekend dat een
besluit is genomen:

Omgevingsvergunning
Voor:
Locatie:

Veranderingsvergunning gasopslag
Habets Industrial Components & Surface
Technology B.V., Hunnecum 33, 6361 EE Nuth
Datum besluit:
4 januari 2022
Zaaknummer:
2021-206153
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms
snel. Daardoor kan het voorkomen dat een deel van de
gemeentelijke informatie in dit weekblad al is ingehaald
door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u in dat
geval de meest actuele informatie over het specifieke
onderwerp.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1
februari 2022 t/m 16 maart 2022 in het gemeentehuis van Beekdaelen,
op de gebruikelijke plaats en tijden. Vergunningsbesluiten
worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.
officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u bent het niet eens
met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg,
sector Bestuursrecht. Ook niet-belanghebbenden kunnen bij de
>>

>>
Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht beroep instellen, mits zij
een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.
Beroep instellen kan van 1 februari 2022 t/m 16 maart 2022 tegen
betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank
Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend
en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; de
datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht en de gronden van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg,
sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040AZ Roermond of digitaal
met DigiD via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Als u een beroep heeft ingediend, kunt u tevens de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen
wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg: www.
rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met ingang van de dag volgend op de
beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn
tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel :81
van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: +31 43 389 78 12.

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen
maken bekend dat een besluit is genomen:

Omgevingsvergunning

Gebruik inpandig gestalde bovengrondse
HVO-tank
Locatie:
Transpo Nuth B.V., Economiestraat 3-5,
6361 KD Nuth
Datum besluit:
11 januari 2022
Zaaknummer:
2021-208868
Het besluit is op 11 januari 2022 verzonden aan de aanvrager.

Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam
en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Beekdaelen, Postbus
22000, 6360 AA Nuth.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op
de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien
de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81
van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het
onderhavige besluit geschorst.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12.

Twee Kennisgevingen
Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de
Wet milieubeheer, bekend dat zij de volgende meldingen hebben
ontvangen:
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Het veranderen van de inrichting
ATS Koudetechniek B.V., Kruisstraat 12,
6333 CS Schimmert
26 maart 2021
2021-202650
Het veranderen van de inrichting
Fruithandel Thewessen V.O.F., K
ruisstraat 12, 6333 CS Schimmert
26 maart 2021
2021-202648

Voor:

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage
van 1 februari 2022 t/m 16 maart 2022 in het gemeentehuis
van Beekdaelen, op de gebruikelijke plaats en tijden.
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook
gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële
bekendmakingen).

Rechtsbescherming

Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de
inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 1 februari 2022
t/m 16 maart 2022 bezwaar maken. Op deze procedure is de

De inrichtingen vallen onder de werking van het
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent
dat de inrichtingen moeten voldoen aan de voorschriften uit
het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de
inrichtingen van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het
E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde meldingen en de daarbij behorende
stukken liggen van 1 februari 2022 tot en met 16 maart 2022 voor
iedereen ter inzage. De melding kan op afspraak worden ingezien.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze
indienen.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12.

Werkzaamheden in Beekdaelen

Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart 2022

Voor de bereikbaarheid, een betere verkeersdoorstroming
of voor (riool)verbeteringen, wordt gewerkt aan onze wegen.

Openbare zitting op 4 februari om 10 uur
Het centraal stembureau beslist dan over de geldigheid van
de kandidatenlijsten. U kunt deze zitting bijwonen (raadszaal
gemeentehuis Nuth). Hierbij geldt: houd afstand, mondkapje is
verplicht en blijf thuis als u corona of klachten heeft. Of volg
de zitting digitaal via MS Teams. Meldt u zich dan tijdig aan via
verkiezingen@beekdaelen.nl.
Kan ik in een andere gemeente mijn stem uitbrengen?
Nee, u kunt alleen in uw eigen gemeente gaan stemmen. Daarbij
is bepalend in welke gemeente u op 31 januari 2022 ingeschreven
stond. Verhuist u na 31 januari naar een andere gemeente? Dan
gelden andere regels. U leest ze op onze website.
Kunt u zelf niet gaan stemmen?
Machtig dan iemand anders om namens u te gaan stemmen.
Dit regelt u via uw stempas of via een schriftelijke volmacht.
Uw aanvraag voor een schriftelijke volmacht moet voor vrijdag
11 maart om 17 uur door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen.
Uitgebreide informatie over de verkiezingen leest u op
www.beekdaelen.nl/verkiezingen. Heeft u vragen over de
verkiezingen? E-mail uw vraag dan naar verkiezingen@beekdaelen.nl.
Of neem telefonisch contact op via 088 – 450 2000.

Op www.beekdaelen.nl/actuele-wegwerkzaamheden vindt u
een totaaloverzicht. De meest recente toevoegingen zijn:
Merkelbeek: wegafsluitingen rondom Clemensdomein
Tot medio april 2022 vinden er op en rondom het Clemensdomein
werkzaamheden plaats. Hierdoor zijn de Groeneweg en Kloosterstraat
afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer van Brunssum richting
Bingelrade en van Merkelbeek richting Schinveld (en vice versa) dient de
ingestelde omleiding te volgen. De Vogelsvalderenweg is afgesloten voor
doorgaand fietsverkeer. Ook hiervoor is een bewegwijzerde omleiding
ingesteld.
Oirsbeek: werkzaamheden in de Bellenkampweg en Putstraat
Vanaf 7 februari start Enexis met de aanleg van een nieuwe hoofdgasleiding.
De werkzaamheden duren ca. 12 weken. Er wordt gewerkt in het trottoir/
parkeervak. Ter hoogte van het werkvak wordt de weg telkens versmald.
Ook geldt een voorrangsregeling, eventueel met inzet van verkeersregelaars.
Nuth: rioleringswerkzaamheden in de Stationsstraat
Van 14 februari t/m 8 april worden alle huis- en kolkaansluitingen op de
riolering vervangen. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg deels open.
De weg wordt via een halfbaanse wegafzetting in blokken afgesloten.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van verkeerslichten en verkeersregelaars.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met gemeente Beekdaelen
via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000.

Wandeling door Schinveld!

Wij zoeken
bezorghelden
in Schinveld

Wij nodigen u uit om op zondag 6 februari om 15.00 uur
met ons mee te wandelen door de kern Schinveld.
Tijdens deze wandeling bezoeken wij een aantal
plaatsen waarover wij graag uw mening willen horen.
Wij hopen met u het gesprek te mogen aangaan over
onze mooie kern.

Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief.
Het is een ideale bijbaan waarmee je je
eigen geld kunt verdienen. Bovendien kun je dit
werk perfect combineren met school, hobby’s of
sport. Je krijgt de kranten thuis afgeleverd.
Verder regel je je eigen werktijden.

Met vriendelijke groet,
Lars Kockelkoren | Nuth | nr. 1
Christa de Best | Schinveld | nr. 2
Manfred Linssen | Nuth | nr. 3
Carmen Snackers | Schinveld | nr. 4
Richard Griffijn | Nuth | nr. 5
Jan van Asten | Schinveld | nr. 10

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
DINSDAG 11 JANUARI
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Interesse?
Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl

Kijk op:
www.beekdaelen.pvda.nl
Heb je een vraag:
Bel Carmen Snackers 06-28168905

beekdaeler.nl

dinsdag 1 februari 2022

ACTUEEL

‘SJÈNNE OP SJLOT, ONGERNUMMESJ OP DE VOT’

Protestposter
tegen wegafsluiting
SCHINNEN Harry Peerboom uit Schinnen, beeldend kunstenaar, ontwerper, tekenaar en schilder,
heeft een protestaffiche
gemaakt waarin de woede
van veel plaatselijke
ondernemers over een
langdurige wegafsluiting
tussen Schinnen en Puth
op een creatieve manier
in beeld is gebracht. De
poster, zie afbeelding, is
razend populair in Schinnen en Puth en hangt
achter de ramen van een
aantal winkeliers. Peerboom heeft de poster,
met opschrift ‘Sjènne op
sjlot, ongernummesj op de
vot’, zelf rondgebracht. De
Holleweg tussen Schinnen
en Puth is al maandenlang
afgesloten waardoor een
aantal winkels moeilijk
bereikbaar is. Met zijn
protestposter wil Peerboom zijn dorpsgenoten
een hart onder de riem
steken. Illustratie © Harry
Peerboom
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COLUMN

JACQUES

Ver Brech er
Vorige week vrijdag heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in hoger
beroep arrest gewezen in de zaak tegen Jos Brech, die door de Rechtbank in Maastricht veroordeeld was voor het ontvoeren, misbruiken en
doden van Nicky Verstappen in 1998, alsmede voor het in bezit hebben
van een grote hoeveelheid kinderporno. Tijdens het lange, doortimmerde vertoog van senior-raadsheer mr. Arthur Hartmann, fungerend
president van het Hof, draaide de camera in meer dan de helft van de
tijd naar de publieke tribune waar de ouders en zus van Nicky zaten,
alsmede hun advocaat, Royce de Vries en de familierechercheur. Vooral
de emoties die zij tijdens de voorlezing uitten, werden duidelijk in beeld
gebracht door op hun in te zoomen. Een beetje meer discretie en respect
was geboden geweest, lijkt mij, nu was het ongepast voyeurisme. Ik
kreeg plaatsvervangende schaamte. De camera uitsluitend richten op
de spreker wordt saai, maar niet op degene om wie het ging, Jos Brech,
is hypocriet misbruik maken van privacyregels die voorbijgaan aan het
principe van openbaarheid van rechtspraak. Wel zagen we zijn advocaat mr. Gerald Roethof, die door lichaamstaal regelmatig liet blijken
wanneer hij het wel of niet eens was met wat er werd gezegd. Vlak na de
zitting deelde hij aan de pers mee, dat zijn cliënt het met de uitspraak
niet eens was en daarom in cassatie gaat. Hij wil dat de Hoge Raad
kijkt naar het niet gehonoreerde verzoek van de verdediging om extra
DNA-onderzoek en naar het feit dat het Hof er in zijn oordeel eerdere
zedenzaken van Brech uit de jaren 1984/85 bij haalde, zaken die destijds
zijn geseponeerd. De Hoge Raad zal deze verzoeken wegen tegen het
grote maatschappelijk belang dat deze strafzaak heeft gekregen omdat
de rechtsorde ernstig is geschonden. Bij vernietiging van het arrest,
volgt verwijzing naar een ander gerechtshof en dat duurt minstens
één of twee jaar. Ik vraag me werkelijk af in wiens belang dat kan zijn,
noch van Brech die zijn kaken stijf op elkaar houdt, noch van de familie
Verstappen.
Ik heb de zitting via live tv met rode oortjes gevolgd, maar vond de opbouw van het arrest, waarin eerst werd vastgesteld welke rechtsmiddelen niet slaagden (zoals gekwalificeerde doodslag) en waarin vervolgens
de vier ten laste gelegde feiten minutieus werden geanalyseerd, niet
logisch. Tot het eind toe werd de spanning die steeds verder opliep, erin
gehouden, terwijl de methodiek van een slechtnieuwsgesprek volgens
de boekjes toch is: eerst de klap uitdelen en pas daarna toelichten hoe
men daartoe is gekomen. Nu bleven de nabestaanden ruim een uur in
het ongewisse hoe het zou aflopen. Eerst toen president Hartmann
uitsprak, dat een gevangenisstraf van 16 jaar passend en geboden was,
zag je de opluchting op het gezicht van de familieleden. Ik vraag me af
waarom het geduld van deze mensen, die toch al zolang hebben moeten
wachten op de ontknoping in deze zaak, nog langer op de proef moest
worden gesteld. Wellicht was het langdradige betoog voor juristen boeiend, maar de familie Verstappen wilde maar één ding horen, hoe lang
zou Brech moeten zitten. Daar waren ze voor gekomen en nu konden ze
het eindelijk afsluiten.
Toen Brech na afloop naar het cellenblok werd gebracht, beet Peetje
Verstappen, de vader van de vermoorde Nicky, hem hoorbaar toe “Vieze
hond”, een ontlading die begrijpelijk was en die liet zien hoe hoog de
spanning was opgelopen. Maar was het nu echt nodig om
dit zo expliciet in beeld te brengen? Na de uitzending
merkte ik, dat ik zelf ook geëmotioneerd was. In elk
geval blijft Brech, die al vanaf zijn arrestatie in 2018
(twintig jaar na zijn misdrijf) vast zit, nog zeker tot
2032 buiten de roulatie. Wat zich die nacht in
1998 op de Brunssummerheide allemaal heeft
afgespeeld, zal wel nooit meer bekend worden.
De enige die het weet, zwijgt. Het trieste is, dat
Nicky niet meer ouder wordt dan 11 jaar.
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

Diensten en vakmensen
ONDERSTEUNING
IN OF OM HET HUIS NODIG?
o.a. huishoudelijke hulp &
tuin- en/of klushulp Interesse?
06-55.55.50.33
www.uwassistent.nl

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

Claessens

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

media

van Claessens Media. Wij zijn bewust
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 3 t/m zondag 6 februari 2022
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN
VERKRIJGBAAR BIJ
COOP KNOLS TE
SCHIMMERT

Preuf
Varkenshaassate

Hagedoren Abrikozen-,
Linze- of Kersenstukjes
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bakje a 500 gram

per stuk

1.99

1.50

4.99

6.29

Alle gesneden
stamppotgroenten
2 zakken/schalen
à 250-1000 gram
combineren mogelijk

IS*
T
A
R
G
1
+
1
2.18

_

Grote mandarijnen

net 1,5 kilo

4.98

1. 2.
09 _

2.99

3.69
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Verse zalmfilet
op of zonder huid
per pak

Shoarmareepjes

*

RTING
30% KO _

per 100 gram

0.67
0.82

0.

49

Douwe Egberts aroma rood of décafé

MA XAN6T

snelfiltermaling, bonen, koffiepads of oploskoffie
2 pakken à 500 gram, zakken à 54 stuks
of potten à 200 gram
combineren mogelijk

PE R KL

4.11

MAXAN6T
PE R KL

RTING
O
K
%
5
2

OP=OP

Amstel pils

2 STUKS

11.90
13.78
BIERTJE

Bavaria pils
Brand pils

17.99

krat 24 flesjes à 300 ml

Jupiler pils

16.99

krat 24 flesjes à 250 ml

Vanaf 17 januari ontvang
je ook bij elke €10,- aan
boodschappen** een gratis
zakje historische plaatjes!

WEEK
VAN DE

Alle Leffe

per stuk

*

1.95

7.62

krat 12 flesjes à 300 ml

7.

22.99

1.47 _ 17.25

11.40
5.72
13.50
12.75

15.19

krat 24 flesjes à 300 ml

99

RTING
25% KO _

9.99

2. 6.99
88 _
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Schimmert kent een tiental rijksmonumenten.De kerk en
de watertoren naderen beide de leeftijd van 100 jaar en zijn
daarmee de jongsten in het rijtje.

138

Verder zijn er nog de hoeves Hoofdstraat 1 (1709), Hoofdstraat
5 (1820) en Hoofdstraat 97 (18e eeuw) en Kleverstraat 10 (17e
of 18e eeuw).

Verzamel ze
allemaal!

Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.

Billich 1, deel van de herenhoeve
Bockhof.

De bouw van de kerk is gestart in 1924 naar een ontwerp van
Joseph Cuypers, een zoon van de grote Pierre Cuypers. Ze is
gebouwd van natuurlijk materiaal, zandsteen uit de groeve
Nievelstein en mergel uit de omgeving van Valkenburg. De
kerk is in 1932 door Mgr. G. Lemmens geconsacreerd.
De watertoren, de Reus van Schimmert, dateert uit 1927 en
is ontworpen door Jos Wielders (Amsterdamse School). Hij is
38 meter hoog. Het aantal treden is 156. Vóór WO II was er
boven in de toren restaurant Oranje. Na de oorlog is er nog
jaren een café geëxploiteerd.
Ook de Bockenhof is een echt Schimmerts markeringspunt.
Het vierkante torentje van dit wit gepleisterde kasteel dateert
uit 1677. Dit is te lezen op een latei: “arnoldus godefridus
de bock me restauravit 1677”. Hiermee is meteen de naam
verklaard.
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Een bisschopswijding

Gebouwen

Je hoeft de veelvuldig verschijnende verenigingsflyers,
die ondersteund worden door de GOS (Georganiseerde
Ondernemers Schimmert), maar te bekijken om een aantal
markante Schimmertse gebouwen te zien. Zo staan daar
prachtig te prijken: de kerk, de watertoren, de Bockenhof, de
oude molen en twee mooie oude boerderijen.
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Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.
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De bisschop met overige geestelijken
sluiten de stoet af.
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Hoofdstraat 94, 1992.
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140

141

Huis Lemmens (afgebroken), Huis
Herberighs, Groot Haasdal 9.

Huize Vliek, Ulestraten, 2005.

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.
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Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.
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Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.
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De communicanten de Mariameisjesschool worden afgeleid.

De jongens en meisjes met de zusters
passeren Drukkerij Jacobs.

De leliereine bruidjes met witte
handschoenen.
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De meester loopt naast de jongens
van de Remigius-school.

Groepsfoto met de communicanten op
de kerktrappen na de H. Mis.

Vader bisschop geeft kruisje, koster Jan
Jacobs kijkt in de verte toe.
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Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

* De actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.
** Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die bij de folderzit van week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes (foto’s).

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

