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Na twee jaar
mocht ‘het’ weer!
Nuth ‘Veer gaeve gaas’. En
trouwens niet alleen zoals
hier tijdens de optocht in
Nuth maar in alle Beekdaelense kerkdorpen waar
het hele weekend volop werd
gecarnavald. Zie verder pagina 5. Foto Rob Oostwegel

Na twee jaar
mocht ‘het’
weer!

Aanleg glasvezel in
Beekdaelen gestart

Over twee weken
gaan we stemmen

Oekraïense vlag
bij gemeentehuis

Gevaarlijke oprit
A79 bij Hulsberg
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JOS VAN WERSCH

WETHOUDER JOS TIMMERMANS
DOET DE AFRAP IN SCHINVELD

‘Ons Beekdaelen’ (8)
der Gevallenen naast het
gemeentehuis in Nuth, daar
wappert de blauwgele Oekraïense vlag. Iets verderop staat
op de stoep bij Slagerij Jean
Custers een plastic varkentje
met krulstaart dat versierd is
met een roodgeelgroene sjaal.
Twee werelden op honderd
meter afstand van elkaar in
Ons Beekdaelen. Of het kies
is om te carnavallen terwijl in
Ons Europa oorlog wordt gevoerd? Ooit reed ik met vrouw
en kinderen in een desolate
omgeving door Oost-Europa.
Op zeker moment konden we
rechtsaf naar Slowakije of
linksaf naar Oekraïne. Zo ver
weg is dat niet. En dichterbij
dan Irak.

Wethouder Jos Timmermans (r) en Piet Grootenboer van Delta zetten de eerste
schop in de grond in Schinveld. Foto de Beekdaeler

ij

STEM

LOKAAL
LIJST 2 NR 4
LEVIN DE KOSTER

Aanleg
glasvezel
gestart

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

NUTH

Het is 17 januari 1991 als ‘de
coalitie’ een luchtoffensief
tegen het Irak van Saddam
Hoessein begint onder de
naam Operatie Desert Storm.
Dat jaar werk ik bij een krant
in Amsterdam als enige
Limburger tussen veertig
randstadjournalisten. Theo
van Gogh, in 2004 vermoord
door Mohammed B, is onze
columnist. Hoewel hij niks
liever doet dan mij op z’n
Amsterdams te jennen omdat
ik volgens hem een Limbo ben
die niet eens met mes en vork
kan eten kunnen we het goed
met elkaar vinden. Ik stijg van
de ene op de andere dag met
stip in zijn achting en in de redactionele pikorde als de Limburgse vastelaovendsbobo’s
besluiten om alle optochten
af te blazen in verband met de
oorlog in Irak. Eenendertig
jaar later, donderdagochtend
24 februari 2022, valt Poetin Oekraïne aan. Diezelfde
ochtend valt ook het feestprogramma van de plaatselijke
vastelaovendsvereniging
in onze brievenbus: twintig
(20) evenementen binnen zes
(6) dagen, maar dat is dan
wel inclusief de ‘Optoch op
Maondig’. Afgelopen zaterdag houden mijn vrouw en ik
even halt bij het Monument

STEM
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Uiterlijk in augustus
2023 kan heel Beekdaelen beschikken over snel
internet. Verleden week
woensdag is Delta Fiber
begonnen met de aanleg
van glasvezel in Schinveld. CDA-wethouder Jos
Timmermans verrichtte bij
de kruising Brunssummerstraat/Duikerstraat de aftrap door de eerste meters
‘symbolisch’ te graven,
daarbij geassisteerd door
Piet Grootenboer van
Delta Fiber.

STEM

LIJST 2 NR 1
HUGO SCHAFFRATH

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het is de bedoeling dat Delta

dit glasvezelproject in anderhalf
jaar tijd - en aan één stuk door uitrolt. Te beginnen dus in Schinveld. Delta verwacht hier drie
maanden bezig te zijn. Daarna
volgen Amstenrade, Doenrade,
Oirsbeek, Bingelrade, Jabeek en
Sweikhuizen.
Deelnamepercentage
In de kernen van de ‘vroegere’ gemeente Nuth (Nuth, Wijnandsrade, Vaesrade, Schimmert,
Hulsberg) ligt al enkele jaren een
glasvezelnetwerk, het buitengebied uitgezonderd. In Merkelbeek, Puth, Schinnen en het buitengebied rond Nuth is de aanleg
overigens nog niet definitief aangezien het benodigde deelnamepercentage van 35% nog niet is
behaald. Bewoners kunnen zich
nog aanmelden tot 6 maart.
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OVER TWEE WEKEN KIEST BEEKDAELEN
EEN NIEUWE GEMEENTERAAD

Zeven partijen
voeren campagne
om 25 zetels

Verleden week maakte tv-omroep ZO-NWS opnamen bij o.a. het gemeentehuis
in Nuth in verband met een commercial (‘promo’) over de verkiezingsavond op 16
maart. Dat programma wordt gepresenteerd door Kris Németh van ZO-NWS (links)
en Jos van Wersch (hoofdredacteur de Beekdaeler). Eigen foto

Met nog twee weken tot de
gemeenteraadsverkiezingen op 14,15 en 16 maart
is de campagne in Beekdaelen, met als inzet 25
raadszetels, in de eindfase
beland. Dat betekent: nóg
meer verkiezingsposters,
je ziet ze in hele gemeente,
of je nu wilt of niet. Niet
alleen opgeplakt op de
daarvoor bestemde gemeentelijke borden, maar
ook op lantaarnpalen, ramen, gevels en niet te vergeten: in weilanden. Want
daar hebben we er héél
veel van in plattelandsgemeente Beekdaelen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Volgende week verschijnt bij de
Beekdaeler een speciale Verkiezingsbijlage Met daarin praktische informatie over de ver-

kiezingen, interviews, feiten &
weetjes en een analyse over de afgelopen raadsperiode, anders gesteld: wat ging (tamelijk) goed en
waar kwam weinig van terecht.
TV-uitzending op 16 maart
Op woensdagavond 16 maart
(vanaf 21.30 uur) verzorgt de
regionale tv-omroep ZO-NWS
een live tv-uitzending over de
gemeenteraadsverkiezingen in
Beekdaelen, Voerendaal en Brunssum. Het programma wordt
rechtstreeks uitgezonden vanuit
de studio van ZO-NWS aan de
Schoolstraat in Schinveld. De
presentatie is in handen van Kris
Németh (ZO-NWS). Jos van Wersch (hoofdredacteur de Beekdaeler) verzorgt de 'duiding’ bij het
verkiezingsnieuws en de - uitslagen. De hele avond door wordt
geschakeld met verslaggevers op
locaties in Beekdaelen, Voerendaal en Brunssum. Meer daarover
volgende week in de Verkiezingsbijlage van de Beekdaeler.

ACTUEEL

IN OIRSBEEK, SCHINNEN EN AMSTENRADE

Verzakkingen
aan woningen
De Vernieuwingsgroep zegt
informatie van inwoners van
Beekdaelen ontvangen te
hebben dat er op meerdere
locaties in onze gemeente
scheurvorming en/of verzakkingen aan woningen zijn
ontstaan.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Onlangs zijn er al noodzakelijke
maatregelen genomen aan zowel
een pand aan de Vonderstraat

in Schinnen als aan meerdere
woningen aan de Heiberg en
Veldgaard, beide in Amstenrade.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath van de Vernieuwingsgroep
heeft aan het college van B&W
vragen gesteld of er meerdere
klachten zijn en/of bekend is wat
de oorzaken zijn. Ook vraagt hij
aan de burgers om dit bij de gemeente te melden zodat er meer
inzicht komt in de problematiek.
Ook wil Schaffrath dat de gemeente een informatieavond organiseert voor gedupeerden.
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IN HET KORT

Kunstcursus bij
KBO Schinnen
Schinnen
Seniorenvereniging/
KBO Schinnen start in maart een
kunstcursus met als thema ‘Beweging in de kunst na de Tweede
Wereldoorlog’. De cursus wordt
gegeven door beeldend kunstenaar Arjen van Prooijen en vindt
plaats in gemeenschapshuis Noeber Beemden. Volgen kan op 17,
24 en 31 maart, aanvang telkens
om 19.30 uur. Deelname kost
32,50 euro voor leden, niet-leden
betalen 37,50 euro. Meer informatie en aanmelden via infoblad@
seniorenschinnen,

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 7 maart van
14.00 tot 16.00 uur in de Hoeskamer in Arensgenhout. Aanmelden
is niet nodig. Wie vervoer nodig
heeft moet voor 4 maart bellen
met 06-25012415.

Verenigingscafé in
Beekdaelen
Beekdaelen Beweegdaelen houdt
op maandag 7 maart een zogeheten ‘Verenigingscafé’ in de kantine van sportpark Waterkoel
in Schimmert. De bijeenkomst
is bedoeld om met (sport)verenigingen te ‘sparren’ over actuele
onderwerpen. De avond begint
om 19.00 uur en duurt tot 20.30
uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via ken@negen.nl.

Nuth De vogelwerkgroep van
IVN Beekdaelen afdeling Nuth
houdt zondag 6 maart een vogelexcursie in natuurgebied Ingendael bij Houthem St. Gerlach. Het
vertrek is om 07.30 uur vanaf de
Markt in Nuth. Stevige schoenen
worden aangeraden. Opgeven is
verplicht en kan via ivnnuth @
gmail.com. Deelname is gratis en
er is mogelijkheid tot carpoolen.

WIJNANDSRADE De Beekdaeler is op zoek naar een
nieuwe bezorger voor een
krantenwijk in Wijnandsrade. Wil jij meer informatie
over de verdiensten, etc.
dan kun je contact opnemen via 06-42677006 of
mail: info@beekdaeler.nl.

NUTH

Vroege vogels
op pad met IVN

De Beekdaeler
zoekt bezorger in 		
Wijnandsrade
STEM

LOKAAL
STEM

STEM
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HUGO RAES

JOS PIEPER
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CAFÉDRUKTE EN UITBUNDIGE OPTOCHTSFEER BIJ STRALEND WEER

Zo vierden ‘we’ in
Beekdaelen carnaval

Jong & oud(er) trok er in heel Beekdaelen bij stralend weer op uit, zoals hier in Nuth. Foto Rob Oostwegel

Bij stralend gingen carnavallende Beekdaelenaren
al vanaf zaterdag de straten op om vastelaovend te
vieren. Want ‘het mocht
weer’ na twee coronajaren, óók van de gemeente Beekdaelen. Die gaf
twee weken geleden groen
licht voor ‘verantwoorde
carnavalsvieringen’. Het
begon zaterdag in Sweikhuizen toen de zogeheten
‘Bergaaftocht’ door het
dorp trok, georganiseerd
door carnavalsvereniging
de Sjwenskes.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het leek soms wel op een onderling wedstrijdje tussen Beekdaelense dorpen met als inzet: ‘Welk
dorp kan binnen veertien dagen
het meeste organiseren?’ Nee, de
redactie van de Beekdaeler waagt
zich er niet aan om één van de
15 kerkdorpen tot winnaar uit te
roepen, we kijken wel uit. Wie
carnaval wilde vieren kon in ieder
geval op vele plaatsen terecht.
‘De Sjwenskes’ uit Sweikhuizen
deden de aftrap en maakten er
meteen een mooie ouverture van,

samen met de Pedaalridders uit
Doenrade, de Parkuule uit Amstenrade en de Sjepene van Oirsbeek. Veel verenigingen hadden
de handen in elkaar geslagen om
de vastelaovend te organiseren.
Compliment voor
samenwerking
Dat bleek ook zondag, tijdens de
optocht van Oirsbeek naar Amstenrade. De stoet telde niet alleen veel deelnemers maar trok
ook veel kijkers. Geen wonder
bij zulk stralend carnavalsweer
dat trouwens nog de hele week
duurt (het weer welteverstaan,
hoewel in Schimmert de vaste-

laovend dit keer zelfs duurt tot
en met het ‘Hiëringe biete op
goonsdig’). Optochten, kleine en
grote, in Nuth - uiteraard, laat
dat maar aan de Nachuule over!
- maar ook in Hulsberg, Schimmert, Wijnandsrade, waar níét
eigenlijk? Je vraagt je af hoe ‘ze’
dat allemaal in twee weken voor
mekaar hebben gekregen. Alleen
daarom al een compliment voor
alle carnavalisten in Bèngelder,
Jaobik, Merkelbek, Sjilvend,
Awstroa, Doonder, Oeësjbik,
Pöt, Sjènne, Zjweikese, Hölsberg, Nut, Sjömmert, Vaosje en
Wienesrao.

Beekdaelenblijft
blijftgoed,
goed, wordt
wordt beter!
Beekdaelen
beter.
Beekdaelen heeft veel moois te bieden aan haar inwoners.

Beekdaelen heeft veel moois te bieden aan haar inwoners.

Van de landelijke omgeving en mooie natuur die onze gemeente rijk is, tot aan de
gezellige
metomgeving
het bruisende
Vandorpskernen
de landelijke
enverenigingsleven.
mooie natuur die onze gemeente rijk
Beekdaelen
is een
gemeente
om in te wonen.
gaatbruisende
veel goed en daar mogen
is, tot aan
demooie
gezellige
dorpskernen
metErhet
we soms
best een beetje trots op zijn, maar er kan nog heel veel beter!
verenigingsleven.

Als lokale VVD afdeling zijn wij vertegenwoordigd in vrijwel alle kernen van onze gemeente.
WaarBeekdaelen
lokaal al snel over
(enkele)
kernengaat,
staanom
wij voor
is een
mooie
gemeente
in teBeekdaelen
wonen. als geheel.

Er gaat
veel
goed
en daar
we
soms best
een
beetje trots
Zo staan
wij voor
meer
veiligheid,
vanmogen
in de kern
Schinveld
tot in de
buitengebieden
van Arengenhout
en alles
ertussen.
op zijn, maar
er kan
nog heel veel beter!
Daarnaast zien wij onze inwoners niet als pinautomaat voor de gemeente, maar mag
de gemeente
welVVD
zorgen
voor pinautomaten
voor onze inwoners en
Als lokale
afdeling
zijn wij vertegenwoordigd
inondernemers.
vrijwel alle

kernen
van niet
onze
gemeente.
Waar
lokaal
snel
over
Wij willen
bouwen,
alleen
huizen voor
jong en
oud, al
maar
aan
een (enkele)
duurzamerkernen
gaat, staan
wij voor
Beekdaelen
en betaalbaar
Beekdaelen
voor
alle inwoners.als geheel.

Aan
slag
voor
een
nóg beter
Beekdaelen!
Zode
staan
wij voor
meer
veiligheid,
van in de
kern Schinveld tot in de
buitengebieden
enBeekdaelen
alles ertussen.
Beekdaelen
blijftVVD
goed,
wordt beter.
Stem
14, 15 of van
16 Arengenhout
maart
Daarnaast zien wij onze inwoners niet als pinautomaat voor de
gemeente, maar mag de gemeente wel zorgen voor pinautomaten
voor onze inwoners en ondernemers.
Wij willen bouwen, niet alleen huizen voor jong en oud, maar aan
een duurzamer en betaalbaar Beekdaelen voor alle inwoners.

Aan de slag voor een nóg beter Beekdaelen!
Stem 14, 15 of 16 maart VVD Beekdaelen

Meer weten of contact?
Scan de QR-code of ga naar:
Meer
weteneen
of contact?
Scan de QR-code
Voor
#beterbeekdaelen
https://beekdaelen.vvd.nl

of ga naar: https://beekdaelen.vvd.nl

Voor een #beterbeekdaelen

kies

kies
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HENK DONNERS VERLIET OEKRAÏNE VLAK VOOR UITBREKEN OORLOG

Veilig thuis in Nuth
Eind januari van dit jaar
was Henk Donners uit
BEEKDAELEN
Nuth nog in Oekraïne waar
VAN ONZE VERSLAGGEVER
hij enkele maanden per
jaar lesgeeft op universiteiten in en rondom Kiev.
“Het is niet te bevatten
wat zich daar momenteel
afspeelt”, zei hij zaterdag
tegen de Beekdaeler.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Henk en Linda Donners, sinds
begin jaren negentig woonachtig
in Nuth, kennen Oekraïne op hun
duimpje, ze hebben er een groot
deel van hun leven al dan niet
beroepshalve doorgebracht. Bij
de omstreden verkiezingen in de
Oekraïne in 2014 waren ze beiden
waarnemers namens de OVSE,
de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa.

Blijven of toch vertrekken?
Naarmate de dreiging van een
Russische aanval op Oekraïne
de voorbije weken toenam stonden ook Nederlanders, onder
wie Donners, voor het dilemma:
blijven, of toch nu al vertrekken?
“Als het nodig is, ben ik binnen
tien minuten op het vliegveld",
zei Donners nog maar een paar
weken geleden. Mocht Rusland
inderdaad tot een aanval overgaan, ‘dan vertrek ik direct’, vertelde hij op dat moment vanuit de
Oekraïense hoofdstad tegen RTL
Nieuws. “Ik ben van binnen toch
wel een beetje nerveus. Als het
moet, dan heb ik mijn koffer zo
gepakt.” Dat heeft de jurist Donners, specialist in financiële en
belastingtechnische zaken, dan
ook tijdig gedaan.
Met zijn gedachten in Oekraïne
Terwijl ‘Beekdaelen’ zich op zaterdag 26 februari opmaakt voor

GROEN&SOCIAAL
JUIST NU!

Henk Donners in gesprek met studenten van de ‘National University of Life’ in
Kiev.. Fotoarchief Universiteit Kiev

het carnavalsweekend, is Donners niet alleen met zijn gedachten bij zijn vele vrienden en kennissen in Oekraïne, hij heeft er
ook contact mee. Zoals eerder die
dag. “Een vrouw zei dat ze heel
erg bang is.” Eén van de velen.
Terwijl in zijn ‘tweede vaderland’
Oekraïne hevig gevochten wordt,

#1

ONZE KANDIDATEN IN BEEKDAELEN

ONS PROGRAMMA IN 4 DELEN
1 Iedereen doet mee!

Woningmarkt, gelijke behandeling, armoede,
jongeren en toegankelijkheid.

2 Geluk: groen, leefomgeving & zorg
Natuur, mobiliteit, ruimte, verenigingsleven,
inclusiviteit en veiligheid.

3 De mens staat centraal

Vertrouwen, menselijke maat, zorg & welzijn,
cultuur, voorzieningenniveau en mantelzorg.

4 Klimaat & duurzaamheid

Betaalbare oplossingen, lokale energie- &
warmtetransitie, klimaatverandering &
circulaire economie.

BEEKDAELEN.GROENLINKS.NL

CLASINA DEBETS
We wonen in een prachtige groene
omgeving. Voor die groene
omgeving, waarvan iedereen kan
genieten, wil ik me graag inzetten
door met inwoners in gesprek te
gaan.
Ik ga met flair voor een veilige en
gezonde gemeente, waarin iedereen
zichzelf mag zijn! Duidelijk te
begrijpen en eerlijke politiek leidt
hopelijk tot vertrouwen in beleid!

#3
YVONNE DREESSEN

"

Ik vind het belangrijk dat alle
inwoners van Beekdaelen mee
kunnen doen, ongeacht leeftijd,
financiële situatie, huidskleur,
seksuele geaardheid of
leervermogen. Met
enthousiasme wil ik dit weer
doen als fractievoorzitter!

"

#2
DICK POELSMA

STEM OP 14, 15 OF 16 MAART

zit hijzelf op carnavalszaterdag
veilig thuis in ’zijn’ Nuth. Wat
zich op dit moment in Oekraïne
afspeelt, laat zich niet samenvatten in een telefonisch interviewtje, zegt hij tegen de Beekdaeler. “Kom gerust eens langs,
er is veel te vertellen.” Die toezegging hebben we hem gedaan.

De Beekdaeler
zoekt twee
nieuwe bezorgers
in Schinveld
SCHINVELD De Beekdaeler
is op zoek naar twee nieuwe
bezorgers voor een krantenwijk in Schinveld. Het gaat
om een wijk in de omgeving
van de Ter Hallen/Jabeekerstraat/Kievit/Merkelbeekerstraat. En een wijk
in de omgeving A ge Water/
Pastoor Greijmansstraat/
In de Kweddel/Kannunik
van Nuijsstraat/President
Rooseveltstraat. 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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KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 5 maart. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. Gelegenheidskoor.
Zondag 6 maart. 11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. Gelegenheidskoor. Intenties: zielendienst Jo
Delahaije; zeswekendienst Niek
Bessems. Woensdag 9 maart.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Intenties:
Tiny
en
Thei
Meijers-Veldman. Donderdag
10 maart. 10.00 uur: H. Mis in
het klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het
klooster.

Zondag 6 maart. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: zeswekendienst Ria Waltmans-Verstappen; Jo Sijben; jaardienst.
Zef en Hella Gerards-Peters;
Louise Beckers (verjaardag),
tevens voor overleden familie;
Wim Simons; Lei Janssen en Marie Janssen-Ploumen; jaardienst
Harrie Quicken, tevens voor
Miets Quicken-Jamin. Maandag
7 maart. 09.00 uur: H. Mis. Intentie: ouders Frijns-Eichhorst.
Vrijdag 11 maart. 09.00 uur: H.
Mis. 15.00 uur: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 5 maart. 19.00 uur: H.
Mis, ppgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. Intenties: Elly en
Jo Heiligers-Corten. Zondag 6
maart. 11.00 uur: H. Mis. Intenties: echtpaar Bisschops-Austen;
Tonnie Kurvers-Lahaye; Philomena Eijssen.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 6 maart. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: Hein Brassé (verjaardag); Gerrit ten Oever (verjaardag).

dinsdag 1 maart 2022

Dankbetuiging
Wij bedanken iedereen voor de hartverwarmende
belangstelling, fijne brieven en kaarten, mooie woorden,
lieve telefoontjes en bezoeken die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze trotse en zorgzame moeder,
schoonmoeder en allerliefste oma

Ria Waltmans-Verstappen
De 'zeswekendienst' is op zondag 6 maart a.s. om 9:30 uur
in de H. Bavokerk te Nuth.
Kinderen en kleinkinderen

Little Women - Filmcafé in Bibliotheek Nuth

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 5 maart. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: 3e jaardienst Lei
Kleintjens; Jeu Selder. Dinsdag 8
maart. 09.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Lambertus
Oirsbeek
Woensdag 2 maart. 09.30 uur:
H. Mis. Aansluitend uitstelling
en aanbidding van het H. Sacrament.

Little Women is een Amerikaans
kostuumdrama uit 2019 (Greta Gerwig) naar het gelijknamige boek uit
1868 van Louisa May Alcott. Deze
remake is een visueel sterke film,
hedendaags met een feministische
boodschap. Vanaf het jaar 1860
volgen we 4 zussen op hun levenspad terwijl ze opgroeien onder de
hoede van hun moeder Marmee.
Met ambities en onzekerheden,
verliefdheden, zorgen over hun
vader aan het front (Amerikaanse
Burgeroorlog) en de ziekte van zus
Beth. Elk van deze zussen vindt terwijl het verhaal vordert haar eigen
weg in de maatschappij en ontdekt
de liefde. Hun rijke buurjongen Laurie heeft een belangrijke rol in hun

bestaan, evenals hun tante March.
Het populaire kostuumdrama Little
Women is en blijft een tijdloos
verhaal over liefde, vriendschap en
trouw. Met o.a. Laura Dern, Meryl
Streep, Saorse Ronan en Emma
Watson.
Activiteit: Little Women - duur 131
min.
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: Do 17 mrt. 19.30u
Deelname: € 5,00 voor leden (op
vertoon bibliotheekpas), € 7,50 voor
niet leden (incl. koffie/thee).
Contante betaling (liefst gepast)
op 17 mrt.
Aanmelden: vóór 12 mrt. via
contact@bibliotheeknuth.nl, tel.
045-5244000 of aan de balie.

JEAN-KE

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

Heeft vastentijd
geen zin?
Dan vastenavond
evenmin!
©Jean Keulen

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

Reacties: jkeulen@ziggo.nl

9
ADVERTORIAL

Wij beloven niks. Wij leveren. Ook de komende vier jaar.

Beste Beekdaelers,
Over twee weken gaan jullie
naar de stembus. Jullie stem bepaalt wie gaat regeren (coalitie)
en wie in de oppositie terecht
komt. In 3 afleveringen (dit is
de tweede) vertel ik waarom
Beekdaelen Lokaal uw stem
nodig heeft.
Kartrekkers van aantoonbare
prestaties
Vóórdat Nuth, Onderbanken en
Schinnen in 2019 samensmolten
waren wij kartrekkers van aantoonbare prestaties. Zoals de
Hoeskamer in Arensgenhout. De
Brede School, Gemeenschapshuis
De Lange Berg, accommodatie
VV Hulsberg met tenniscomplex

én een vernieuwd marktplein, allemaal in Hulsberg. Verbouwing
kerk in Vaesrade. Zorgcentrum
Op den Toren, tweede kunstgrasveld hockeyclub en recreatiepark
Nierhoven met visvijvers in Nuth.
Vijver in de kern van Wijnandsrade. Herinrichting begraafplaatsen in meerdere kerkdorpen. Enzovoorts.
Waar wij fel op tegen zijn?
Op de bouw van een nieuw, peperduur gemeentehuis. Met de
bestaande locaties in Nuth en
Schinnen kunnen we namelijk
prima vooruit.
Wat zijn onze speerpunten voor
2022-2026?
* Woningen bouwen en leegstaand onroerend goed herbestemmen voor woningbouw.
* Onder ‘kernenbeleid’ verstaan
wij dat inwoners niet alleen mogen zéggen wat ze belangrijk vinden maar dat daar ook iets mee
wordt gedáán.

Fons Heuts, voorzitter Beekdaelen Lokaal en lijstduwer Lijst 3, plek 24. Foto Ruud
Koek

* Wij streven naar het behoud
van een rijk verenigingsleven.
Wij willen met verenigingen in
gesprek om vast te stellen wat zij
nodig hebben.
* Armoedebestrijding in Beekdaelen. De politiek moet hier een
steentje aan bijdragen. De besparing door het inleveren van 1 wethouder (5 i.p.v. 6) kan geoormerkt

worden voor de bestrijding van
armoede.
Volgende week, in aflevering
3, gaat het over onze kandidaat-raadsleden. Zij staan in de
startblokken om de komende vier
jaar aantoonbare prestaties te leveren voor de inwoners van Beekdaelen.

De Beekdaeler
zoekt twee
nieuwe bezorgers
in Schinveld

ACTUEEL

WETHOUDER JOHN ESSERS HIJST OEKRAÏENSE VLAG

Blauw-geel uit solidariteit
Nuth Namens de gemeente Beekdaelen heeft wethouder John Essers (GroenLinks) uit solidariteit de
blauw-gele Oekraïense vlag gehesen. Hij deed op het Deweverplein bij het gemeentehuis in Nuth op
vrijdagochtend 25 februari, de dag na de aanval van Rusland op Oekraïne. Essers: ”We willen meteen onze
solidariteit met de mensen in Oekraïne tonen. Met een geleende vlag van een van onze inwoners.” Ook
in de Limburgse hoofdstad Maastricht werd vrijdag de Oekraïense vlag gehesen bij het stadhuis. Foto
Gemeente Beekdaelen

SCHINVELD De Beekdaeler is op zoek naar twee
nieuwe bezorgers voor een
krantenwijk in Schinveld.
Het gaat om een wijk in
de omgeving van de Ter
Hallen/Jabeekerstraat/
Kievit/Merkelbeekerstraat. En een wijk in de
omgeving A ge Water/
Pastoor Greijmansstraat/
In de Kweddel/Kannunik
van Nuijsstraat/President Rooseveltstraat. Wil
jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

VERKIEZINGSSPEL
VOORSPEL EN WIN!
De Beekdaeler wil graag weten welke
lezer het best in de glazen bol kijkt met
betrekking tot de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 in
Beekdaelen. Onder de naam ‘de
Beekdaeler Verkiezingsspel’ is een spelletje
opgezet waarbij het aantal zetels van alle
deelnemende partijen wordt voorspeld.

ZETELVERDELING
CDA
Vernieuwingsgroep
Beekdaelen Lokaal

In de gemeente Beekdaelen zijn
vijfentwintig zetels beschikbaar. Er doen
zeven partijen mee aan de verkiezingen:
CDA, Vernieuwingsgroep, Beekdaelen
Lokaal, VVD, GroenLinks, PvdA, D66.

VVD
GroenLinks

Vraag: hoeveel leden van welke partijen
gaan die vijfentwintig raadszetels
innemen ná de verkiezingen?

PvdA
D66

Denk jij het te weten? Doe mee en maak
kans op een leuke prijs!
Voorspel met het deelnameformulier de
juiste zetelverdeling van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De
deelnemende partijen staan op volgorde van
lijstnummer. Meedoen kan tot en met
13 maart 2022. De winnaar ontvangt
automatisch bericht. Bij meerdere juiste
inzendingen beslist het lot.
Stuur uw voorspelling door middel van
bijgaand formulier naar:
info@beekdaeler.nl of per post:
Valkenburgerweg 3, 6361 EA Nuth

25 TOTAAL
NAAM:

ADRES:

PC/PLAATS:

beekdaeler.nl
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PRIJS-PUZZEL

Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon

Beekdaelen
blijft goed
wordt beter.

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

kies

€10,-erd met

Gefelicite
n!
jouw cadeaubo

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.
Oplossing van de vorige editie:
KIKKER

Ed Slangen

#24

De winnaar is:
Mevr. van Vlimmeren (Merkelbeek)

"Sociaal, Lokaal en Liberaal!
Stem Lijst 4 - Plek 24!"

3

Uw stem in de raad!

2
1
1 5 3
4

Oplossingen van de vorige editie
Sudoku vijfling
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Zlim Bodystyling Nuth
Alleen
deze
avond

18.00u
tot
21.00u

T
R
A
A
M
23

23 maart
2022

€ 100,Actie

ELIJK
D
N
IE
R
V
W
VROU
N
AFSLANKE

KORTING

Je bent van harte welkom op woensdag 23 maart 2022 vanaf
18:00 uur tot 21.00 uur. Alleen op onze Ladies Night krijg je
€100,- korting op de zlimme lentekuur! Laat je verrassen
dames, het wordt een informatieve en gezellige avond. Neem
gerust je vriendinnen, tantes, nichtjes, zusjes of collega’s mee
Ladies Only ;-)
Stationstraat 67a te Nuth | Tel: 045-524 5776 | Vlak aan afslag autoweg

beekdaeler.nl
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ACTUEEL

GEMEENTE: ‘RIJKSWATERSTAAT IS VERANTWOORDELIJK VOOR WEGVAK EN BEBORDING’

Bestuurlijke bureaucratie
frustreert Hulsbergenaar
De in Hulsberg woonachtige Thijs Has zette
BEEKDAELEN
de ONZE
Beekdaeler
op het
VAN
VERSLAGGEVER
spoor van een gevaarlijke
verkeerssituatie in onze
gemeente. Het betreft de
oprit vanaf de Klimmenerweg (dat is de weg tussen
Hulsberg en Klimmen)
naar de snelweg A79 richting Maastricht. Hier is
na de wegrenovatie geen
bord meer geplaatst dat
aangeeft dat je de snelweg
opgaat. Ook ontbreekt
een verbodsbod voor
voetgangers.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Je kunt hier als fietser of wandelaar gewoon de snelweg op lopen”,
zegt Has. “Pas een kilometer verderop kom je het eerste bord tegen dat je verkeerd zit, maar tegen die tijd ben je al lang van de
sokken gereden.” Deze gevaarlijke situatie duurt al maanden.
“Ik heb het in oktober 2021 aan
de gemeente gemeld via Fixi.” Zo
heet het meldsysteem waarmee
inwoners meldingen aan gemeenten kunnen doorgeven. Has weer:
“Helaas kreeg ik geen reactie.
Onlangs heb ik deze verkeerssituatie bij Rijkswaterstaat gemeld
maar daar verwijzen ze mij weer
terug naar de gemeente. Ik ben,
kortom, van het kastje naar de
muur gestuurd. Spijtig dat niemand z’n verantwoordelijkheid
pakt en gewoon twee borden ophangt. Met het wielerseizoen in
aantocht is het wachten op het
eerste groepje wielrenners dat
tussen Hulsberg en Valkenburg
van de snelweg wordt geplukt.”

Dit is de oprit vanaf de Klimmenderweg (de weg tussen Hulsberg en Klimmen) naar de snelweg A79 richting Maastricht. Hier
is na de wegrenovatie geen bord meer geplaatst dat aangeeft dat je de snelweg opgaat. Ook ontbreekt een verbodsbod voor
voetgangers. Eigen foto

Ik ben, kortom, van
het kastje naar de
muur gestuurd. Spijtig
dat niemand z’n
verantwoordelijkheid
pakt en gewoon
twee borden ophangt.
- Thijs Has

Als bezorgde burger is hij onderhand wel klaar met deze bestuurlijke bureaucratie. “Dan rest
helaas niets anders dan de Beekdaeler in te seinen, in de hoop dat
er dan wél iemand wakker wordt
en iets onderneemt.”
Rijkswaterstaat is wegbeheerder
Navraag bij de gemeente Beekdaelen leert dat Rijkswater-

staat (RWS) over dit wegvak
gaat. “Heel vervelend dat deze
melder (doelend op Thijs Has,
red.) door Rijkswaterstaat naar
de gemeente verwezen wordt,
want RWS is de beheerder van
dit wegvak”, zegt communicatieadviseur Nicole Vaessen namens
de gemeente Beekdaelen, en ze
vertelt er meteen bij hoe een en
ander is gegaan. De Fixi-melding
waaraan wordt gerefereerd is
meteen, op 18 oktober 2021, door
de gemeente opgepakt door melding te doen bij Rijkswaterstaat.
RWS antwoordde enkele dagen
later dat ‘dit niet bij hen in beheer’ was. “Dat is incorrect”, stelt
Vaessen. “Het betreffende wegvak is een verantwoordelijkheid
van RWS. Dat betekent dat RWS
ook verantwoordelijk is voor de
bebording en bijbehorende verkeersbesluiten. Wij hebben RWS
hier –nogmaals- op gewezen.”

‘Frustrerend voor bezorgde
inwoner’
De gemeente heeft Thijs Has
destijds – naar aanleiding van
de Fixi-melding – laten weten
dat zijn melding is doorgestuurd
naar RWS. Vaessen: “RWS is
immers de aan te spreken partij.
Wij begrijpen nu dat RWS hem
terugverwijst naar de gemeente. Wij snappen dat het frustrerend is voor deze bezorgde en
betrokken inwoner. Maar anders
dan RWS aanspreken op haar
verantwoordelijkheid - hetgeen
we meermaals gedaan hebben en
ook nogmaals gáán doen - kunnen wij in dit soort gevallen niet
doen. Het wegvak, bebording
en verkeersbesluiten ter plekke is een verantwoordelijkheid
van RWS.” De gemeente gaat
opnieuw contact opnemen met
RWS om aan te dringen op een
oplossing.

Beekdaelen mag
wat minder praten
en meer aanpakken!

Wij zoeken
bezorghelden
in Schinveld

Het is tijd voor meer
actie, vanuit de gemeente
en vanuit de raad.

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.

Zaken die actie behoeven?
-

Zorgen voor (ter)echte zorg
Aandacht voor onze verenigingen
Onderhoud van onze begraafplaatsen
De markt van (bijvoorbeeld) Amstenrade
Onderhoud van ons groen, wegen en fietspaden, e.d.

Bert Heggen
#2
Schinnen

2

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
DINSDAG 11 JANUARI

2022

2931
week 2 jaargang 63 nummer

beekdaeler.nl

BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN
IN JE €EIGEN BUURT

€

€ GOEDE VERDIENSTEN
€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

Vers van
de pers!

Dit
Beekdaelen Alsjeblieft!
comis ‘m, de Beekdaeler op
verpacter formaat inclusief
is
nieuwde opmaak. Daphne
een van onze 60 bezorgers
iedere
die de Beekdaeler
n
week in de brievenbusse
stopt in alle 15 dorpskernen
van de gemeente Beekdaeook:
len. Digitaal lezen kan
leesplebeekdaeler.nl. Veel
zier! Foto Rob Oostwegel

Interesse?
Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl

TONEELVERENIGING ST. DONATUS BEDANKT
alle sponsoren en dienstverleners
voor hun bijdrage aan 2021:

Cultureel
Trefcentrum
Nuth

FRANK
HOVESTADT
Turnaround &
Project Management

Nieuwe,
productie

De Osseploeg Tuincentrum | Hondenkapsalon Anita | Jacobs Vormgving | Fysio Jopie Diederen | Kapsalon Belinda Brassee |
Pennino Advocaten | Petit Verbindt | Rijschool Roger | Harry & Emilie Louvenberg | Takelbedrijf Grootveld

De voorstelling Langk & Mislukkig (rechts) wordt deels door andere sponsoren mede mogelijk gemaakt.
Deze bedankt de vereniging op een later, apart moment.

2022!

beekdaeler.nl
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beekdaelen

Wij laten iedereen vrij,
maar niemand vallen!
Duurzaamheid
In het regeerakkoord zijn miljarden voor verduurzaming
uitgetrokken. We willen lokale subsidieregelingen voor
burger en ondernemer om de klimaatdoelstellingen
samen met het Rijk te realiseren. Voor onze kinderen en
kleinkinderen!

Vanaf 17Vanaf
januari 17
spaar
Vanaf
je
17
janu
In de afgelopen jaren hebben we vanuit de oppositie
ij Coop
Knols
Schimmert
bij Coop K
Knol
een bijdrage proberen te bij
leveren
aan een beter Coop

r

Beste inwoners en ondernemers,

gemeentebestuur en aan een beter Beekdaelen.
De invloed van D66 Beekdaelen
reikt daarbij verder
prachtige
historische
foto's van
Schimme
voor prachtige his
voor
prachtige
historisch
dan onze gemeentegrenzen. We stellen op provinciaal
Onderwijs
en landelijk niveau onze lokale problemen aan de orde.
Wij willen nieuwe scholen voor Amstenrade, Puth, Nuth
Zo zijn er met steun van D66 omvangrijke investeringen
en voor het gebied Merkelbeek-Doenrade-BingelradeEen bisschopswijding
vanuit Den Haag voor onze regio vastgesteld.
Jabeek. Met de hoogste kwaliteitseisen
voor ventilatie.
Dit heeft geleid tot een verbeterde infrastructuur en tal
Corona heeft ons geleerd dat dit noodzakelijk is!
van mooie projecten op en langs de Beekdaelenroute
zoals de Reus van Schimmert. Ook is inmiddels een
Wonen
miljoenen-rijksbijdrage verkregen voor het opwaarderen
We willen meer woningen voor starters en senioren.
van de Nuinhofwijk in Nuth. Deze invloed in Den Haag
Maar het houdt niet op bij het aantal woningen.
is ons voordeel ten opzichte van de zelfbenoemde
Een levendige woonomgeving die uitnodigt om te
‘lokale partijen’. Daarbij blijft ook onze oriëntatie
sporten en inspireert tot culturele beleving maakt van
uiteraard lokaal en onze lokale mensen willen vanuit
Beekdaelen een moderne samenleving waarin de
een sociaal-liberaal gedachtegoed met uw steun op
jongeren en ouderen niet alleen een huis kunnen
de navolgende 3 punten het verschil maken:
vinden maar zich er ook thuis blijven voelen!
10

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-189
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot b
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland,
daar de eerste aartsbisschop.

27

28

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

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

Vl

30

31

32

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.

10

Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-18
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot b
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland,
daar de eerste aartsbisschop.

27

28

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

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

V

30

31

32

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

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

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

Ontvang een gratis zakje plaatjes
bijhet
elke
€10,aan
boodschappen!
van
dorp
en de
omgeving,
oudehet
tradities
Verzamel
foto's van
Verzamel
foto's
van
dorp

Verzamel foto's
en opmerkelijke personenen
in een
mooi verzamelalbum.
en opmerkelijkei
opmerkelijke
personen

ie loopt van 17 januari
t/m 27 maart 2022.
Het
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Spaaractie 2022.
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* Spaaractie
loopt
van
17isjanuari
t/m
27met
maart
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€ 10,- met
boodschappen
o

mert

Knols Schimmert
Weidestraat 3

Knols Schimmert
Weidestraat 3

EEN PAAR VAN ONZE SPEERPUNTEN
VOOR DE KOMENDE VIER JAREN:
• Meer mogelijkheden om te bouwen in de dorpskernen
• Beter beheer van onze groene omgeving
• Het verbeteren van onze wegen, trottoirs en ﬁetspaden
• Realisatie van toekomstbestendige voorzieningen voor ontmoeting, sport of onderwijs
• Het doelmatiger oppakken van de wateroverlast
• Veiligere verkeerssituatie in en om de dorpen
• Duurzaamheid hoog op de agenda
• Onze verenigingen tegemoetkomen, zeker na deze lastige periode

Beekdaelen

• De ondernemer dient ondersteuning te krijgen waar nodig
• Een ﬁnancieel solide meerjarenbegroting

Mit uch, veur uch

Midden in de gemeenschap
KIJK VOOR MEER INFORMATIE WWW.CDABEEKDAELEN.NL OF
BEKIJK ONS OP FACEBOOK OF INSTAGRAM.

beekdaeler.nl
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ACTUEEL

HOOGSTE BOD OP ‘VACATURE CARNAVALSPRINS’ SCHINNEN

Rob I kortst regerende
prins in Schinösterriek
ij Wat doe je als je door
onvoorziene omstandigheden geen Prins Carnaval hebt? Dan plaats je
‘gewoon’ een vacature.
En wie het meeste (geld)
biedt, die mag zich maximaal één weekend Prins
Carnaval noemen van CV
de Schinöster in Schinnen. Rob Passage bleek de
hoogste bieder, hij lapte
€ 1.111,11 (elfhonderd euro
elf en elf cent).

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Een week vóór carnaval ging het
als een lopend vuurtje: bij gebrek
aan een ‘officiële’ prins zocht carnavalsvereniging de Schinöster
een ‘stagiair’ prins of prinses. Via
een advertentie op Marktplaats
kon je een bod doen op die zeer
tijdelijke functie. Rob Passage,
eigenaar van Ristorante-Pizzeria Barbarossa in Nuth en zelf
woonachtig in Schinnen, bracht
uiteindelijk het hoogste bod uit,
zo bleek vrijdagmiddag.

Rob I stelt zich voor aan de carnavallende Schinöster, met naast zich hofnar Math Rademakers. Foto de Beekdaeler

Prinsenkledij passen
En dus moest zaterdagochtend
in allerijl nog een hoop worden
geregeld. In zijn eigen Italiaanse
spijshuis werd zaterdagochtend
in het diepste geheim minutieus
de invulling van het prinselijke
weekendprogramma doorgespro-

ken, inclusief het passen van de
prinselijke kleding waaronder de
prinsencape met steek. Rob was
kortom helemaal klaar om er drie
dagen lang vol tegenaan te gaan
als de ‘kortst regerende prins
ooit’ over het Schinösterriek. Zaterdagavond om exact 19.11 uur

werd hij in het Schinnense café
’t Centrum onder luid applaus
aan het publiek gepresenteerd
als ‘stagiaireprins’ Rob I, geflankeerd door zijn trouwe hofnar
(voor maximaal drie dagen) Math
Rademakers.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ben ik
geen kandidaat meer.
Na 41 jaar ben ik met de
politiek gestopt bij mijn partij
Beekdaelen Lokaal. Ik wil aan
degenen die mij altijd gesteund
hebben, vragen om nu hun
stem te geven aan Annie
Goossens-Souren uit
Schimmert, die ook lid is van
Beekdaelen Lokaal en zittend
raadslid is.

Zij heeft in de afgelopen jaren
veel gedaan in het belang van
de burgers. Niet alleen wist zij
steeds de juiste weg te vinden als
er een probleem moest worden
opgelost, maar ook kwam zij op
voor mensen in de buitengebieden van onze gemeente, die vaak
buiten het zicht van het gemeentebestuur blijven. Door haar vele
contacten ondersteunt zij het
verenigingsleven op een rustige
manier. Zij geeft de moed niet

gauw op en blijft hameren op
zaken, die zij van belang acht.
Zij doet niet mee met miljoenen verslindende projecten, zoals een nieuw gemeentehuis. Zij
is een verbinder zonder steeds
voorop te lopen. Ik vind dat
zij haar zetel in de raad dient
te behouden en daarom wil ik
hier een lans voor haar breken.
Stem op Lijst 3 Beekdaelen Lokaal en in het bijzonder op nr. 4
Annie Goossens.

ADVERTORIAL

Oproep

Jack Jetten uit Wijnandsrade
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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,-

Beekdaelen
blijft goed
wordt beter.
kies

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.

Vacatures & personeel

#1

Marco Sturmans
"Samen voor een beter, schoner en
veiliger Beekdaelen!"

VACATURE
Wij zoeken een begeleider
voor een vrolijke man van
55 jaar met geheugenverlies
ontremd gedrag en grote
bewegingsbehoefte.
TAAK: een wandeling maken
van 2½ uur in de omgeving,
totale werktijd is 3 uur.
PROFIEL: wij zoeken m/v met
ervaring in de zorg en inzicht
in probleemgedrag door NAH.
WERKTIJD: 10-13 uur of 15-18
uur voor 1 of 2 dagen per week.
OMGEVING: Beekdaelen-oost.
INFO: 06-36085597 17-21 uur.

INGEZONDEN

‘Draaien aan de knoppen’
>Echt spannend werd het niet.
(De Beekdaeler 22-02-2022)

Twee keer per jaar een verre reis’, zei de heer Sturmans
tijdens de opnamen van het
lijsttrekkersdebat voor de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Helaas werd
mijn reactie hierop dat deze
uitspraak totaal niet klopte,
niet uitgezonden, want de
knoppen van mijn geluid werden naar beneden gedraaid
tijdens het editen. Jammer,
want ook de Beekdaeler nam
deze foutieve uitspraak vorige
week nietsvermoedend over.
Zo krijgen kijkers en lezers
een verkeerd beeld. Wat wel
duidelijk werd, is dat de heer
Sturmans op de persoon speelt
en niet op de inhoud (oftewel
op de vrouw en niet op de bal).
Iets waar kiezers al helemaal
niet op zitten te wachten,

volgens mij. Als we dan toch
naar de inhoud kijken van dit
debat (thema: het opwekken
van energie) dan zitten onze
inwoners volgens de VVD niet
te wachten op het voorstel van
GroenLinks: zonnepanelen op
daken, bushokjes of overdekte parkeerplaatsen en geïsoleerde huizen. Manieren om
de hoge energierekening van
onze inwoners direct te laten
dalen en goed voor de natuur
en tegelijkertijd uw portemonnee. Nee, volgens de VVD zitten onze inwoners te wachten
op kernenergie. Ú kunt ook
aan de knoppen draaien op 14,
15 en 16 maart aanstaande. Ik
wens iedereen veel wijsheid
toe in het stemhokje.
Clasina Debets Lijsttrekker
GroenLinks Beekdaelen

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
BEZORGERS IN SCHINVELD.
Uitstekende verdiensten! Meld je
aan via info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006.
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
BEZORGER IN WIJNANDSRADE.
Uitstekende verdiensten! Meld je
aan via info@claessensmedia.nl

TE HUUR
TE HUUR: KLEINE WERKUNITS,
modern, sfeervol, geschikt voor
ZZP'r, atelier, werkplaats,
workshops, creativiteit,
distributie, en/of hobbyruimte.
Oirsbeek, Dorpstraat 33A,
tel. 06-53941182

Vraag en aanbod
IETS TE KOOP?
Een particuliere piccolo plaatsen
is helemaal gratis! Lever je piccolo
(maximaal 8 woorden) aan via
info@beekdaeler.nl. Voor 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

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.

Cursus en Opleiding
AL VAKER WILLEN LEREN OM
BETER MET UW COMPUTER OF
GSM OM TE GAAN? Nu gaat het
ook U lukken. Ouder persoon met
veel geduld helpt tijdens prive les
bij u thuis graag met al Uw vragen
over computer en gsm. Wacht niet,
zet nu die stap en bel 0651793218.
Ook U kunt het leren, dat is zeker!

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.
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JACQUES

De Grote Poort van Kiev
De Russische componist Modest Moessorgski bezocht in 1874 een tentoonstelling
met schilderijen van de een jaar eerder
overleden kunstenaar en architect Viktor
Hartmann. Hij raakte daarvan zo onder
de indruk, dat hij een compositie maakte,
waarin tien werken werden verklankt en
met elkaar verbonden door een zogeheten promenade, een thema dat
het wandelen van het ene schilderij naar het andere weergaf. Het was
geschreven voor piano, maar al gauw waren er andere componisten
die het werk van een orkestratie voorzagen. De bekendste was van de
Franse componist Maurice Ravel en dat werk wordt vaak en graag uitgevoerd door de meeste orkesten. Moessorgski had feitelijk geen schilderijen van Hartmann als object gebruikt, maar ontwerptekeningen.
Zo ook het laatste deel, dat het langste en meest imposante is en de titel
draagt “De grote poort van Kiev”. Hartmann had een ontwerp getekend
van een grote poort, de kleurrijke en fantasievolle reconstructie van de
vroegmiddeleeuwse stadspoort van Kiev, die ooit de bakermat van het
Russische rijk sierde. Na een mislukte aanslag op Tsaar Alexander II in
1864 was een prijsvraag uitgeschreven. Hartmanns ontwerp baarde het
meeste opzien, maar de poort is nooit gebouwd, omdat omdat Alexander van het project afzag wegens geldgebrek, maar ook omdat de poort
meteen zou verzakken, zo zwaar was hij. Moessorgski verbeeldde in
zijn muziek een heilige processie met klaterende cimbalen, klokgebeier
(men hoort vaak klokken in Russische muziek) en zingende priesters.
Naast het thema van de promenade verschijnen twee Russische melodieën: een krachtige en een zachte. De laatste was geïnspireerd op een
oude Byzantijnse hymne “het lied van Znamenni”. Die combinatie roept
emoties op en blijft lang hangen.
Ik heb dit gedeelte van het muziekstuk de laatste dagen diverse malen
beluisterd. Wat een geweldige uitbeelding van de ware Oekraïense
ziel. Enerzijds de moed en de trotse kracht om zich te handhaven en
om overeind te blijven in weerwil van alle tegenslagen en anderzijds
het intense Byzantijnse geloof en gevoel dat bergen kan verzetten.
Het oppermachtige Russische leger, dat zo tegen alle regels van het
internationale recht in het autonome Oekraïne is binnengevallen, moet
het opnemen tegen die taaie bezieling van een zelfbewust volk. Het is
natuurlijk David tegen Goliath, maar in de komende dagen zal duidelijk
worden of David het ook in deze strijd kan winnen tegen de Russische
beer. Poetin is fysiek een klein mannetje, net zoals Napoleon dat was
en die lijden vaak aan zelfoverschatting. Nu bijna de gehele beschaafde wereld zich tegen deze ongeoorloofde oorlog keert en wel met de
grootst mogelijke weerzin en ergernis, want het brengt de wereldvrede
onnodig in gevaar, is het wachten op de ondergang van dit gefrustreerde
en zielige mannetje. De sancties die tegen de Russische bestuurders en
economie zijn ingesteld, hoeven niet het Russische volk te treffen, want
dat lijdt ook al vele jaren onder de knoet. Het mooiste zou zijn als de
ondergang zou geschieden vanuit een binnenwaartse
beweging, zodat het ingebeelde tsarenrijk van Poetin
inzakt als een plumpudding. En dan kunnen Poetin,
Lavrov en de oligarchenkliek hun opmars maken
richting het Haagse Internationale Strafhof waar
ze vervolgdgaan worden wegens oorlogsmisdaden
en genocide. In naam van Oranje doe open
de poort!
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

SPORT

Titel Sterre Slosser
Oirsbeek Sterre Slosser (7) uit Oirsbeek is in Nederweert met haar
pony Krien’s Dion Limburgs kampioen dressuur geworden in de
klasse BL1. De jonge dressuuramazone mag nu in april meedoen aan
de Nederlands kampioenschappen in het Gelderse Ermelo. Eigen foto

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

Spaar nu voor glazen vacuüm bewaardozen
en luxe keukenmessen van ZWILLING

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 3 t/m zondag 6 maart 2022

Verse zalmfilet
op of
zonder huid

Hagendoren
Kruisbessen
Schuimvlaai

per pak

*

RTING
30% KO _

middelgroot

10.

99

7.

95

4.11

9.99

2. 6.99
88 _

Ananas per stuk
Mandarijnen net 1 kilo
Conference peren bak 500 gram
Royal Gala appeltjes zak 1 kilo
Pitloze rode druiven
bak 500 gram , combineren mogelijk

Shoarmareepjes,
kebab of gyrosvlees

*
3 STUKS

5.97
8.97

per 100 gram

5.-

0.67
0.82

0.49
Coop
borrelhapjes

combineren mogelijk

Verse friet
of rustique friet
met schil

ALTIJD
2 STUKS

zak 700/1000 gram

1.45
1.59
N
ENNEN AA
TE HERK TIESTICKER
AC
DERODE

0.

99

Coop borrelhapjes of
buitenlandse kazen
combineren mogelijk

ALTIJD
3 STUKS

5.67
10.50
BIERTJE

6.00

5.-

MAXAN6T
PE R KL

OP=OP

5.RTING
25% KO

WEEK
VA N DE

Alle Duvel, Vedett
of Brouwerij 't IJ
per stuk

25%

*

KORTING
1.45

_

8.39

1. 6.
09 _

30

Bavaria pils

5.
11.40

krat 12 flesjes
à 300 ml
7.62

Amstel pils

krat 24 flesjes
à 300 ml 15.19

72

Warsteiner pils

krat 24 flesjes
à 300 ml
16.99

Jupiler pils

krat 24 flesjes
à 250 ml
16.99

12.75
12.75

* 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

Noteer alvast in uw agenda: zondag 20 maart
Ruilmiddag plaatjes COOP verzamelabum Sjömmert wie ’t waor.

