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Tim (Nuth) schittert
in tv-serie Puberruil

Minor pakt
eindelijk punt

Tim Frijns (17) uit Nuth is op 3
mei te zien in het veelbekeken
tv-programma Puberruil (KRONCRV).

Na zeven nederlagen op rij pakte hoofdklasser Minor zondagmiddag eindelijk weer eens een
punt.

Lees verder op pagina 13

Lees verder op pagina 19

ACTUEEL

Jeugd helpt bij
ruilbeurs vol
nostalgie
Schimmert Tijdens een zogeheten ‘Compleet-Maak-Middag’ kwamen zondag tientallen verzamelaars naar café-zaal ’t Weverke in Schimmert
om plaatjes te ruilen voor het verzamelalbum ‘Sjömmert wie ’t waor’. Deze actie van de plaatselijke supermarkt in samenwerking met de
Heemkundevereniging bleek een voltreffer. Op zeker moment zat het halve dorp nostalgische plaatjes te verzamelen en te ruilen. De jeugd
hielp zondagmiddag een handje tijdens de drukbezochte ruilmiddag. Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

VERNIEUWINGSGROEP, BEEKDAELEN LOKAAL EN CDA HEBBEN 18 VAN 25 ZETELS

Brede coalitie, D66 en PvdA woedend
De gemeente Beekdaelen
krijgt een brede coalitie die
bestaat uit de Vernieuwingsgroep (7 zetels), Beekdaelen Lokaal (6) en CDA (5).
GroenLinks (3) en PvdA (1)
verdwijnen naar de oppositie, VVD (2) en D66 (1) zaten
al in de oppositie.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Zaterdag was er witte rook in
Beekdaelen. Informateur Hugo
Schaffrath van de Vernieuwingsgroep (VG) liet ’s middags via griffier Bibian van der
Wijst-Triepels weten dat VG,
Beekdaelen Lokaal (BL) en

CDA de nieuwe coalitie gaan
vormen. “Deze optie bleek de
meeste gedragenheid en ook de
meeste kans van slagen te hebben”, schrijft Schaffrath in zijn
toelichting. De zittende wethouders wordt gevraagd om tot
aan de installatie van het nieuwe college in functie te blijven.
GroenLinks, de partij die op 16

maart van 2 naar 3 zetels steeg,
wil ‘inhoudelijk’ nog niet reageren. PvdA en D66 zijn alvast des
duivels over de wijze waarop de
coalitievorming tot stand is gekomen. De VVD is bereid de coalitie te steunen ‘op voorwaarde
van een goed coalitieakkoord’ .
Zie verder pagina 8/9
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

ACTIE VOOR GLASVEZEL OP
BEDRIJVENTERREINEN

‘Ons Beekdaelen’ (14)
Zaterdagmiddag belde een
alleraardigste meneer uit
Beekdaelen onverwachts aan
bij onze voordeur en overhandigde mijn vrouw het vuistdikke boek ‘Wijnandsrade
Binnenste Buiten’. Hij sloeg
het open en attendeerde haar
op pagina 221, daar begint het
hoofdstuk ‘Bedevaart vanuit
Wijnandsrade naar Sittard’.
Nu kun je mijn vrouw met
alles blij maken maar niet met
een bedevaart of een weekendje eropuit naar Banneux
of Kevelaer. Ook verhalen
over vroeger zijn aan haar
niet besteed. ‘Niet wéér van
die ouwe meuk hè?’, zegt ze
dan. Moet je net in óns dorp
wonen! Dat is al sinds januari
compleet ontregeld doordat
de plaatselijke supermarkteigenaar het verzamelalbum
‘Sjömmert wie ’t waor’ als
marketingtool onder z’n klanten heeft verspreid. Ik wéét
hoe Sjömmert waor - en dan
heb ik het over plakplaatje
nr. 178: het kloostergebouw
Ste. Marie van de Paters
Montfortanen. Daar ging ik,
gepakt en gezakt en gebracht
door mijn ouders in een VW
Kever, in september 1963
op 11-jarige leeftijd naar toe
om voor priester te leren. De

eerste avond op de slaapzaal
was het feest, we gooiden met
kussens naar elkaar. Totdat de
slaapzaal-pater bromde dat
’t welletjes was. Ik had nooit
eerder een nacht elders geslapen dan thuis bij mijn ouders.
“Nog maar vier maandjes, dan
is ‘t kerstvakantie’, zei pater
prefect toen ik op de eerste
avond huilend door de gangen
dwaalde, naar huis bellen
mocht niet – thuis hadden
we trouwens geen telefoon.
Waar ooit mijn klooster stond
staan nu poepchique villa’s,
ik kom er wekelijks voorbij.
‘Sjömmert wie ’t waor’ is voor
mij albumplaatje nummer 178.
Ik laat er nu geen traan meer
om.

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Bedrijven in
Beekdaelen
krijgen kans
op snel internet
Ondernemers en bewoners op
een aantal bedrijventerreinen
in Beekdaelen krijgen de kans
aan te sluiten op het glasvezelnet van Delta Fiber Netwerk. Wie in aanmerking komt
en interesse heeft, kan zich
melden tot 4 juni.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het aanbod ligt er voor de terreinen De Horsel in Nuth, De
Breinder in Schinnen en De Steeg

in Schimmert. Als vijfentwintig
procent van de bedrijven en bewoners ‘ja’ zegt, dan rolt Delta
het netwerk helemaal uit, zo laat
een woordvoerder weten. Wie
voor 4 juni een abonnement afsluit bij een van de aanbieders
waarmee Delta samenwerkt, betaalt geen aansluitkosten. Wie
later aanhaakt moet daar rond
de 1500 euro voor neerleggen.
Belangstellenden kunnen zich
tot 4 juni aanmelden via de
website www.gavoorglasvezel.
nl/zuid-limburg.

Wat een mooie auto!
Wist je dat je deze op kan
laden bij Coop Knols
in Schimmert? Je kan 24 uur
per dag, 7 dagen per week
terecht op onze parkeerplaats.
Hieronder zie je nog onze
openingstijden, mocht je nog
binnen willen lopen voor een
boodschap!

ZijActief Doenrade viert 90-jarig jubileum
met 90 (!) leden
DOENRADE ZijActief Doenrade viert zaterdag 30 april
het 90-jarig jubileum. De
feestdag begint om 15.00
uur met een heilige mis in
de St. Jozefkerk. Vervolgens
schuiven de leden aan voor
een feestdiner in gasterie
Dobbelsteyn. Daarna
worden acht jubilarissen
van de Doenraadse vrouwenbeweging in het zonnetje gezet, gevolgd door
een receptie vanaf 19.00

dinsdag 12 april 2022

uur. Aansluitend is er een
feestavond.
ZijActief afdeling Doenrade
werd in 1932 opgericht en
komt voort uit de boerinnenbond van vroeger. De
Doenraadse afdeling van
ZijActief telt momenteel
precies 90 (!) leden. De
vrouwenbeweging biedt
een pakket activiteiten
aan waarin gespreks- en
ontspanningsavonden de
boventoon voeren.

Openingstijden
maandag t/m zaterdag
zondag

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

Coop

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

25-10-21 12:08
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WEEKBLADUITGEVER: ‘NOOIT EERDER
MEEGEMAAKT IN 63 JAAR’

Krantendief
steelt 200
Beekdaelers
in Schinveld
Dat er op straat fietsen
worden gestolen verbaast
niemand meer. Maar in
Schinveld maakte een dief
het verleden week woensdagmiddag wel heel erg
bont door een grote stapel
‘Beekdaelers’ te stelen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De krantenboef sloeg toe tussen kwart voor één en half twee
’s middags. De bezorgster was
net bezig met het rondbrengen
van maar liefst 400 kranten die
zij in twee etappes door de brievenbussen duwt in de wijk A ge
Water/Aan het Broek/Kanunnik
van Nuijsstraat. Tijdens haar bezorgronde had ze de helft van de
stapel kranten buiten neergelegd
in de Broekstraat. Toen de toegewijde bezorgster die stapel kranten wilde rondbrengen, bleek

het drukwerk verdwenen. De
meeste bewoners aan de Kanunnik van Nuijsstraat, Beekstraat,
President Rooseveltstraat, In de
Meigraaf en (deel) Kloosterlaan
hebben daardoor verleden week
woensdag helaas geen Beekdaeler ontvangen.
Week zonder weekblad
Richard Claessens, uitgever van
de Beekdaeler (voorheen: Nuth
& Omstreken) kan er met z’n
verstand niet bij. “Wie heeft er
nou belang bij om de Beekdaeler
te stelen? In de 63 jaar dat onze
uitgeverij de krant wekelijks
huis-aan-huis verspreidt is ons
dat niet eerder overkomen.” Niet
alleen voor een aantal bewoners
in Schinveld is het vervelend
want zij hebben verleden week
de Beekdaeler niet ontvangen,
‘de bezorgster die ‘het’ overkwam
was compleet overstuur’, voegt
Claessens er aan. Hij heeft bij
de politie aangifte van diefstal
gedaan.

MILJOENEN MENSEN
UIT OEKRAÏNE OP DE VLUCHT
Uw hulp is nu nodig

Doneer via unhcr.nl

De Beekdaeler
zoekt twee
nieuwe bezorgers
in Schinveld

Benefietconcert
in Schinveld
voor Oekraïense
vluchtelingen

SCHINVELD De Beekdaeler is op zoek naar twee
nieuwe bezorgers voor een
krantenwijk in Schinveld.
Het gaat om een wijk in de
omgeving van Ter Hallen/
Jabeekerstraat/Kievit/
Merkelbeekerstraat. En
een wijk in de omgeving Kerkstraat/Pastoor
Brounsstraat / Mariabergstraat/Doctor Poelsstraat.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

SCHINVELD Clarinetchoir,
dameskoor Pro Musica
en zangvereniging Oranje
uit Schinveld geven op
zondag 24 april een benefietconcert in FaSiLa. De
opbrengst van het concert
komt volledig ten goede
aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in
Brunssum. Medewerking
wordt verleend door
Martin Hurkens en pianiste Margreet Wesseling.
Het concert start om 14.30
uur. De toegang is gratis,
donaties zijn welkom.
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Lezing over klimaat
en landschap
in Schinnen
Schinnen Klimaatveranderingen
en het landschap staan centraal
op een avond van de Milieugroep
Schinnen-Spaubeek, 20 april in
het IVN-gebouw aan de Burgemeester Pijlsstraat 1d in Schinnen. Fysisch geograaf Marco de
Redelijkheid, tevens bestuurslid
van de milieugroep, zal zijn publiek trachten te boeien met een
lezing over dit thema. De lezing
start om 20.30 uur, aansluitend
op de algemene ledenvergadering van de Milieugroep Schinnen-Spaubeek, en duurt tot ongeveer 21.15 uur. Na de lezing is
er een discussie. De toegang is
gratis.

Repair Café
in Jabeek
Jabeek Het Ontmoetingscentrum in Jabeek is zaterdag 16
april toneel voor het Repair
Café. Zoals altijd op de derde
zaterdag van de maand staan
de reparateurs weer klaar om te
helpen bij het fiksen van kleine
electronica, slijpen van messen,
herstellen van haperende ritsen
of het aan de praat krijgen van
uitgetikte klokken. Tevens kunnen er boeken geruild worden.
De reparaties zijn gratis, een
vrijwillige bijdrage is gebruikelijk. Het Repair Café is van 10.00
tot 13.00 uur.

Paasconcert
in Schinveld
SCHINVELD Fanfare Sint
Lambertus uit Schinveld
en Instrumentalverein St.
Caecilia Tüddern geven
maandag 18 april een
gezamenlijk paasconcert in cultureel centrum
FaSiLa in Schinveld. Beide
orkesten zullen een afwisselend programma ten gehore brengen. Het concert,
dat als titel ‘Island Hopping’ heeft meegekregen,
begint om 14.00 uur. De
toegang is een vrije gift.

beekdaeler.nl
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Lentetocht in
Wijnandsrade

ACTUEEL

KBO Nuth huldigt twee jubilarissen
Nuth Mia Ploeg-Haagmans (rechts) en Leentje Ruiter-Jansen kregen bij de jaarvergadering van KBO Nuth
onlangs extra aandacht, omdat zij beiden 25 jaar lid zijn van de afdeling Nuth van de KBO. Daarnaast
werd Mia ook nog eens gehuldigd vanwege 16 jaar penningmeesterschap. De dames werden in de bloemetjes gezet door voorzitter Wiel van Goethem. Eigen foto

ACTUEEL

16 KM LANGE VOETTOCHT
OP ZONDAG 1 MEI

147ste Pelgrimage
Wijnandsrade-Sittard
‘De Vrienden van Wijnandsrade’ organiseren op zondag
1 mei een pelgrimage (bedevaart) van Wijnandsrade
naar Sittard. De voettocht
voert naar de basiliek van
O.L. Vrouw van het Heilig
Hart in Sittard.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Deze Wijnandsrader traditie is
zeer oud: dit jaar voor de 147ste
(!) keer. Het is een mooie route
en altijd gezellig. Aanmelden
kan tot vrijdag 30 april bij Louis Cordewener, tel. 06–83377407
(louiscordewener@ziggo.nl) of
Jo Luijten, tel. 06-55896980
(jam.luijten@ziggo.nl) of Es-

ther Steins, tel. 06-23454919
(esthersteins@hotmail.com)
Aan deelname zijn geen kosten
verbonden. De Vrienden van
Wijnandsrade zorgen voor water
en fruit, de deelnemers nemen
zelf proviand mee. Halverwege
de voettocht wordt gepauzeerd
(De Trefput, Kerkweg 117, Puth),
De Vrienden van Wijnandsrade
zorgen voor koffie en thee.
Programma op 1 mei
Om 6.00 uur vertrek bij de kerk
in Wijnandsrade (de voettocht
is 16 km); 9.30 uur aankomst in
Sittard, sanitaire stop Dominicanenwal 2, Sittard, opstellen
bij het station. Om 9.45 uur processie door Sittard naar de basiliek met fanfare St. Caecilia. Om
10.30 uur is de H. Mis in de basiliek in Sittard.

Toneelvereniging
Ongeros speelt
‘Super Super’
AMSTENRADE Toneelvereniging Ongeros uit Amstenrade start op 15 april
een serie uitvoeringen van
de klucht ’Super Super’.
Negen keer wordt het stuk
opgevoerd. De voorstelling
beleeft op vrijdag 15 april
zijn première in Bie de
Veldwachter in Amstenrade. Daarna zijn hier
uitvoeringen op 16, 17, 22,
23 en 24 april. Verder volgen er nog uitvoeringen op
vrijdag 29 april, zaterdag
30 april en zondag 1 mei in
partycentrum de Oirsprong
in Oirsbeek. De voorstellingen op vrijdag en zatedrag beginnen om 20.00
uur. De voorstellingen op
zondag zijn om 19.00 uur.
Kaarten à 10 euro zijn te
koop bij sigarenspeciaalzaak Twan Senden of via
www.ongeros.nl. Via 0628298606 zijn er kaarten
te reserveren. Dat kan op
werkdagen na 18.00 uur en
op zaterdag en zondag de
hele dag.

Wijnandsrade Wandelcomité De
Minstreel uit Wijnandsrade
houdt zondag 24 april de jaarlijkse lentetocht. Voor de vier
uitgestippelde afstanden van de
tocht kunnen de wandelaars tussen 8.00 uur en 14.00 uur op pad
gaan vanuit het gemeenschapshuis aan de Oudenboschstraat.
Zij kunnen kiezen uit een parcours van zeven, veertien, eenentwintig en achtentwintig
kilometer. De tochten voeren
veelal over bospaden en veldwegen die de wandelaars langs
onder andere gehuchten, oude
boerderijen en kapelletjes leiden.
Meer info via 045-5242984 of
www.fanfarewijnandsrade.nl.

Fanfare St. Clemens
Arensgenhout verzorgt
beoordelingsconcert
Geulvallei
Hulsberg Fanfare St. Clemens
uit Arensgenhout organiseert op
zaterdag 23 en zondag 24 april,
onder auspiciën van muziekfederatie De Geulvallei, het jaarlijkse
beoordelingstconcert. Acht muziekkorpsen, waaronder fanfare
St. Clemens, worden door de jury
beoordeeld. Het concert, in gemeenschapshuis De Lange Berg
in Hulsberg, begint zaterdag 23
april om 18.00 uur en zondag 24
april om 14.00 uur. Het optreden
van de fanfare uit Arensgenhout staat gepland voor zondag
24 april en begint om 14.00 uur.
Publiek is van harte welkom, de
toegang is gratis.

Lege flessen
bij de voordeur
in Merkelbeek
Merkelbeek Leden van fanfare Sint Joseph gaan zaterdag 16
april vanaf 10.00 uur langs de
huizen in Merkelbeek om lege
statiegeldflessen in te zamelen.
De opbrengst komt ten goede
aan diverse activiteiten van de
vereniging. De flessen kunnen
bij de voordeur worden gezet.
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KERKDIENSTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 16 april. 19.00 uur:
Plechtige Paaswake m.m.v. het
Gelegenheidskoor.
Intenties:
Frans Roebroek; jaardienst
Bert van Soest en ouders Neven-van Spanje. Zondag 17 april.
Paaszondag. 11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC. Intenties:
Guus Huntjens en Philomena
Huntjens-Lemmerling; ouders
Janssen-Schrouff en zonen Wiel
en Lei en dochter Mia; overleden leden buurtvereniging Het
Goede Doel; zielendienst Jo Delahaije; ouders Rouwette-Souren, Paul Souren en overleden
familie; zeswekendienst Miets
Geurten-Schiffelers; jaardienst
Huub Dreessen; jaardienst ouders Gijzen-Schoffelen en dochter Hubertina; jaardienst ouders Lia Crijns-Gijzen en Sjeng
Crijns; zielendienst Zef Loijens
Maandag 18 april. Paasmaandag. 11.00 uur: Gezinsmis met
Kinderwoorddienst. Woensdag
20 april. 19.00 uur: H. Mis in
het klooster. Intenties: Tiny en
Thei Meijers-Veldman; ouders
Frissen-Haagmans en familie.
Donderdag 21 april. 10.00 uur:
H. Mis in het klooster. 16.00 uur:
Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster. Vrijdag 22 april:
16.00 uur: H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.

Eichhorst. Vrijdag 22 april.
09.00 uur: H. Mis. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 14 april. Witte
Donderdag. 19.30 uur: H. Mis,
opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. Vrijdag 15 april.
Goede Vrijdag. 15.00 uur:
Kruisweg. 20.00 uur: Goede
Vrijdagviering,
opgeluisterd
door Dameskoor Schimmert.
Zaterdag 16 april. Paaszaterdag. 20.30 uur: H. Mis. opgeluisterd door de Gregoriaanse
Schola. Intenties: overleden ouders Toonen-Speetjens; Hubert
Roks en Maria Roks-Speetjens
(jaardienst); Harry Bonekamp
en overleden familie Bonekamp- Ramaekers; Miny en Wiel
Hübecker-Houben; Rosita Verkoulen-Goossens. Zondag 17
april. Paaszondag. 11.00 uur:
H. Mis, opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Sint Remigius. Intenties: overleden ouders Provaas-Mobers,
Maria Goltstein-Provaas, Hub

Provaas, Odiel Schneiders-Provaas; Rosalie Voncken-Rouwette; Stefanus en Leida Van
Oss-Dekkers en overleden familie (gestichte jaardienst);
Jacques Laeven (gestichte jaardienst); Louis Ghijsen; Maria
Moonen-Quadakkers; Jo en Elly
Heiligers-Corten; Wil en Beppie
Kersten- Op den Camp; Tilke
Selder-Jongen (zeswekendienst);
Anneke de Veen-Pruppers (zeswekendienst) Cor, Hub, Janneke
en Wilma; Bertien Houtvast-Eurelings (1e jaardienst); Harry en
Gerda Soons-Kuipers; overleden
ouders Vankan-Bruls en zoon
Ruud. Maandag 18 april. Paasmaandag. 11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door jeugdkoor DievanOss. Intenties: Noud Beusen
(jaardienst) en Hub Boosten.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Donderdag 14 april. Witte
donderdag. 19.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 15 april. Goede Vrijdag. 19.00 uur: Kruisverering.
Zondag 17 april. Paaszondag.
11.00 uur: H. Mis met Gemengd
Kerkelijk Zangkoor. Intenties:

2e jaardienst Paula SourenSteins, tevens voor Hub Souren; Lies Bemelmans en ouders
Bemelmans-Erens; jaardienst
ou-ders Sjir Starmans en Mia
Starmans-Heijens. Maandag 18
april. Paasmaandag. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst
Johannes Hupperichs en Maria
Bex en zonen Jan en Wiel. Dinsdag 19 april. 09.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Vrijdag 15 april. Goede vrijdag.
Kruisweg. 15.00 uur: H. Mis.
Zondag 17 april. Paaszondag.
09.30 uur: H. Mis. Intenties:
Gerrit ten Oever; Piet Laeve.
Maandag 18 april. Paasmaandag. 13.30 uur: H. Mis, St. Martinusviering. Intenties: levenden
en overleden leden schutterij St.
Martinus, levenden en overleden
leden van de Vrung en Eregilde
schutterij St. Martinus; levenden en overleden leden van het
damescomité en dames schutterij St. Martinus; Zef Knubben
en Marieke Knubben-Boss; Wiel
Boss en Mia Boss-Debije; Hub
Zeijen; Annemoon Boss-Basten.

Parochie St. Bavo
Nuth
Vrijdag 15 april. 15.00 uur: Kruisweg. Zaterdag 16 april. 19.00
uur: Paaswake (livestream).
Zondag 17 april. Paaszondag.
09.30 uur: H. Mis opgeluisterd door Gemengd Bavokoor
met paasspel en na de viering
paaseieren zoeken (livestream).
Intenties: Jeanne Cobben-Frissen (verjaardag); Leonie Souren-Senden; Martin Bemelmans,
ouders Soons-Pijls en ouders Bemelmans-Crijns. Maandag 18
april. Paasmaandag. 09.30 uur:
H. Mis. Intenties: ouders Frijns-

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

Je land
is
je leven

Je land
is
je leven
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FAMILIEBERICHTEN

't verlees woar al eerder,
nog veurdat't aafsjied keem,
langzaam brendde uch kaerske op.
Wat geer achterloat zint sjpoare van leefde,
die zulle os veur altied verbinje,
oog noe uch vlemke gedoofd is.

Veër hubbe mit verdreet aafsjied genomme van
ozze allerleefste pap, sjoënpap, trotse opa en opa-opa

Frits Dohmen
Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar.

weduwnaar van

Lenie Dohmen-Smeets
		 In dankbare herinnering:

Je land
is
je leven

Oirsbeek: Jeanny en Arno Buscher-Dohmen
			Bob en Lana
			 Britt en Bas, Saar
			Ruud
Wijnandsrade: Tjeu en Désirée Dohmen-Munnecom
			Bas en Maxime
			Rik
Doenrade: Jacqueline en Melvin Lendfers-Dohmen
			Sanne
			Daan
			Job
Amstenrade-Beekdaelen, 8 april 2022
Correspondentieadres:
Bellenkampweg 17, 6438 KE Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 16 april
om 10.30 uur in de H. Jozefkerk te Doenrade.
Overtuigd van uw medelevenis er geen schriftelijk condoleren.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats aldaar.

IBAN: NL21 INGB 000 300 0046
Je land
IBAN:
is
je leven

www.vas

NL21 INGB 000 300 0046 www.vastenactie.nl
Even minderen voor een ander

Even minderen voor een ander
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046

www.vastenactie.nl

Even minderen voor een ander

IBAN: NL21 INGB 000 300 0046
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046
www.vastenactie.nl
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 www.vastenactie.nl
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046

www.vastenactie.nl

www.vas
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CDA: ‘Het voelt goed
om er weer bij te zijn’

dinsdag 12 april 2022

VVD: ‘We
steunen
een goed
akkoord’

Marco Sturmans. Foto de Beekdaeler

Twan Schrevers: “We hebben ons in de onderhandelingen constructief opgesteld en zijn een stabiele partij gebleken.”
Foto de Beekdaeler

“Het voelt goed om er
weer bij te zijn.” Aldus
lijsttrekker en fractievoorzitter Twan Schevers van
het CDA als reactie op de
coalitiedeelname van zijn
partij. “Het verlies dat het
CDA heeft geleden hopen
we de komende jaren te
herstellen. Ondanks dit
verlies zijn we met vijf
zetels nog steeds een
stabiele factor binnen het
bestuur van Beekdaelen.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“We hebben ons in de onderhandelingen constructief opgesteld
en zijn een stabiele partij gebleken”, zegt Doenradenaar Schevers. “Met de Vernieuwingsgroep
hebben we goede ervaringen omtrent bestuursverantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid

gaan we ook nu zeker niet uit de
weg. Er wachten ons nog veel
uitdagingen. Ook staan er veel
projecten op de rol. Wij moeten
er de komende jaren voor zorgen
dat de 'parel Beekdaelen' méér
kan schitteren, voor nu en de
toekomst.”
18 van de 25 zetels
Dat betekent dat 'de basis op
orde' moet zijn, stelt Schevers.
Aanpak van wegen en trottoirs,
groenbeheer, effectieve ondersteuning van onze verenigingen,
veiliger verkeer, meer aandacht
voor de sociale cohesie, nieuwe
scholen in de vorm van Integrale Kindcentra, het nieuwe gemeentehuis. Dat alles met een
gedegen financiële situatie als
randvoorwaarde. Want we willen de lasten voor onze inwoners
en bedrijven uiteraard niet drastisch gaan verhogen. We hebben
met deze coalitie een mandaat
van 18 van de 25 zetels. Lijkt
me stabiel genoeg. Dat wij dit

als CDA moeten doen met één
wethouder, is voor ons geen issue. Uiteraard hebben we meer
bestuurders die deze klus zouden
kunnen klaren. Maar er is in de
onderhandelingen bewust gekeken naar een werkbare situatie
en een overzichtelijke verdeling
van de collegetaken. En dan is
deze verhouding, mede gezien
de verkiezingsuitslag, te verantwoorden.”
'Beekdaelen maken we samen'
De komende weken gaan we aan
de slag om een goed coalitieakkoord op te stellen voor de komende vier jaar, zegt Schevers.
“Een akkoord waarin alle partijen van Beekdaelen hun inbreng
kunnen leveren. Want ook voor
de komende periode blijft het
adagium: 'Beekdaelen maken we
samen'. Laten we dat uitgangspunt altijd voorop stellen. Ik
wens in dat verband alle lezers
van 'de Beekdaeler' mooie en gezegende Paasdagen toe.”

Of de VVD in de gaten had dat
er ook in de komende bestuursperiode voor de liberalen geen
plaats is aan de coalitietafel?
“Na de eerste gesprekken is
alleen gecommuniceerd dat
de Vernieuwingsgroep verder
wilde met Beekdaelen Lokaal
en een derde partij.” Dat zegt
VVD-lijsttrekker en fractievoorzitter Marco Sturmans uit
Schinveld.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Men wilde een stabiele meerderheid van tenminste 16 zetels
en men ging het gesprek aan met
het CDA en GroenLinks”, aldus
Sturmans. “Tot zaterdag was
volstrekt onduidelijk met welke partij men verder wilde. Er is
tussentijds geen informatie verstrekt. Dus in die zin is het wel
verrassend aangezien een coalitie met GroenLinks óók mogelijk
was.” Kan de VVD zich vinden in
de keuze voor een coalitie VGBL-CDA? “Dat is afhankelijk
van het coalitieakkoord en wat
gedaan wordt met de input die
de VVD mag leveren. Gelet op de
huidige (financiële) situatie moeten er keuzes worden gemaakt.
Een goed akkoord kan rekenen
op steun van de VVD.”
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PvdA: ‘Afspraak is
niet gerespecteerd’

D66: ‘Dit doet denken aan
regentencultuur van weleer’
“D66 heeft geen goed
woord over voor het
gekozen proces. Dat is ook
bij informateur Schaffrath
genoeglijk bekend.” Klare
taal van Schinveldenaar
Rodney Swelsen als reactie
op de nieuwe coalitie.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Lars Kockelkoren: “De PvdA kan zich ‘totaal niet vinden’ in de keuze voor VG, BL
en CDA.” Foto de Beekdaeler

Er is nog geen nieuwe
coalitie, maar het heeft
er alle schijn van dat de
Vernieuwingsgroep (VG),
Beekdaelen Lokaal (BL) en
CDA elkaar gaan vinden.
Dat zegt lijsttrekker en
fractievoorzitter Lars
Kockelkoren van de PvdA.
“De keuze vanuit de twee
lokale partijen (VG en BL)
voor het CDA is deels te
begrijpen. Maar vanuit de
VG is dit een onverwachte
move.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Bij de vorige verkiezingen was
de intentie om een ‘commitment’ aan te gaan voor zeven
jaar, benadrukt Kockelkoren die
woonachtig is in Nuth. De bestaande coalitie (VG, CDA,
GroenLinks, PvdA) heeft volgens
hem ‘van de kiezer opnieuw een
mandaat gekregen van 16 van de
25 zetels. De VG kiest er nu echter
voor om deze afspraak te breken
en het CDA volgt daarbij braaf.
Dat mag en kan. Maar het zal de
verhoudingen voor de komende
periode zeker geen goed doen

aangezien wij altijd werken op
basis van een man-een-man, eenwoord-een-woord.”
‘Mengelmoes van partijen’
De PvdA kan zich ‘totaal niet
vinden’ in de keuze voor VG, BL
en CDA. “Er is de afgelopen jaren keihard ingezet om binnen
het sociaal domein te komen inclusief verenigingen en accommodaties - tot nieuw en goed beleid. Met deze mengelmoes van
partijen vrezen wij binnen deze
domeinen het ergste.”
Vier jaar positief-kritisch
De PvdA in de oppositie, dat
wordt even wennen. “Gezien de
verkiezingsuitslag waren er twee
keuzes: de drie jaar geleden gemaakte afspraak respecteren of
niet. Nu hebben wij de gesprekken met de informateur ervaren
als halve formatiegesprekken,
waarbij de invulling van de poppetjes al direct ter sprake kwam.
Derhalve was dit voor ons totaal geen verrassing. Maar wel
veelzeggend. Wij zullen hoe dan
ook de komende vier jaar positief-kritisch het college gaan
controleren én input blijven leveren aan een sociaal Beekdaelen
waar iedereen mee kan doen.”

Er is nog méér dat de fractievoorzitter en lijsttrekker van
D66 steekt. ”Er is geen duidingsdebat na de verkiezingen gehouden waarin in openbaarheid
voorkeuren en richtingen kunnen worden verkend. In plaats
daarvan waren er geheime
gesprekken met alle fracties afzonderlijk.”

Valse start
Swelsen miste ook het zogeheten
verantwoordingsdebat waarin
de informateur in openbaarheid verantwoording aan de raad
aflegt voor zijn advies. “Het is
een valse start voor deze bestuursperiode. We hebben nog geen
enkele inhoudelijke analyse mogen zien waarom de voorkeursvariant van Schaffrath een variant met VG, BL en CDA is. We
observeren het als een ferme
stap terug in de tijd die doet denken aan de regentencultuur van
weleer. D66 zal in welke rol dan
ook in de komende vier jaar een
stevige bijdrage blijven leveren
aan een gemeente Beekdaelen
die wél een bijdrage levert aan
de rijksopgaven op het gebied
van energietransitie, duurzaamheid, wonen en onderwijs.”

Beekdaelen Lokaal voelde
coalitiedeelname ‘aankomen’
HULSBERG Of fractievoorzitter en lijsttrekker Henk
Reijnders van Beekdaelen
Lokaal (BL) het voelde
aankomen dat zijn partij een
van de beoogde coalitiepartners zou worden?
“Ik heb al eens eerder gezegd dat ik er, door het goede
resultaat dat wij hebben
behaald, er vanuit ben
gegaan dat wij een serieuze
gesprekspartner konden
worden. Dus ja, ik voelde
het wel aankomen.” In de
aanloop naar de verkiezingen ‘eiste’ partijvoorzitter

Fons Heuts in diverse publicaties dat BL in de ‘regering’
zou komen, die eis wordt nu
kennelijk ingewilligd. “Dat
was mooi gezegd door Fons
Heuts, maar in de politiek
is niets zeker. Het wordt
pas concreet als je het met
elkaar eens bent, en dat
ligt nu voor. Er zijn goede
maar vooral ook intensieve
gesprekken gevoerd. Met dit
als resultaat.” Of de in Hulsberg woonachtige Reijnders
wethoudersambities heeft?
Kort en bondig: “Ja, die heb
ik.”

GroenLinks komt pas later met reactie
SCHIMMERT GroenLinks,
voor wie geen plek is in de
coalitie, houdt het vooralsnog bij een korte reactie.
“Zaterdagmiddag ben ik
gebeld door Hugo Schaffrath met de mededeling
dat hij verder gaat formeren
met de Vernieuwingsgroep,
Beekdaelen Lokaal en

CDA”, zegt de in Schimmert
woonachtige lijsttrekker
en fractievoorzitter Clasina Debets. “Een inhoudelijke reactie zal vanuit
GroenLinks Beekdaelen
worden gegeven tijdens de
raadsvergadering waarin
het coalitieakkoord wordt
gepresenteerd.”

BURGEMEESTER ERIC GEURTS:

‘De Feldbissbreuk
is van grote
cultuurhistorische
waarde voor
onze regio. De
breuklijn vertelt
het verhaal van
ons verleden, maar
was grotendeels
onzichtbaar en
daardoor ook bij
velen onbekend.
Door het plaatsen
van fysieke
elementen is
de onzichtbare
Feldbissbreuk
zichtbaar gemaakt
in het landschap en
komen de verhalen
van vroeger weer tot
leven.’

Scan onderstaande
QR-code en bekijk
twee informatieve
filmpjes over de
Feldbissbreuk!

Lichtelementen en zitbankjes
maken Feldbissbreuk zichtbaar
in het landschap
De Feldbissbreuk is een breuklijn in de aardkorst. Onzichtbaar, maar van groot
cultuurhistorisch belang. Om deze onzichtbare lijn zichtbaar én beleefbaar te maken zijn
de afgelopen periode een viertal bijzonder vormgegeven zitbankjes en zes lichtelementen
geplaatst in de gemeente Beekdaelen. Wandelaars en fietsers kunnen hier uitrusten en
genieten van de prachtige omgeving rondom de Feldbissbreuk. Zo wordt het verleden aan
het heden gekoppeld en wordt de breuklijn als het ware naar de oppervlakte gebracht.
Cultuurhistorische waarde
Waarom is die Feldbissbreuk nu
zo bijzonder? De ondergrondse
breuklijn, die door Duitsland,
Nederland en België loopt, vormt
in Beekdaelen en Brunssum de
grens tussen het noordoostelijke
bekken van de Roode Beek
en het zuidwestelijke Plateau
van Doenrade. Het
zichtbare resultaat
van die breuk zijn de
hoogteverschillen
in het landschap
als gevolg van de
aardverschuivingen
die we heel af en
toe merken als een
lichte aardbeving.
Door die bewegingen
in de bodem zijn
de verschillende
lagen, waaronder
de steenkolenlagen,
relatief dicht aan de
oppervlakte gekomen. Vooral
ten zuiden van de breuklijn werd
steenkolenwinning mogelijk,

waardoor deze lijn ook een
sociaal-culturele grens markeert.
Aan de ene kant woonden en
werkten de agrariërs, aan de
andere kant de mijnwerkers.
Beiden hardwerkende volkeren,
maar met verschillen in hun
cultuur. In de mijnkolonies werd
namelijk een hoop geregeld en
voorgeschreven door de staat,
agrariërs waren daarin wat vrijer,
maar moesten ook meer zelf
regelen.
Ontwerp van de Feldbiss
zitbanken
De stoere banken zijn uitgevoerd
in Cortenstaal en hout. Op het
zitgedeelte staat een grote letter
F, verwijzend naar de naam van
de breuk. De liggers van de F
zijn ‘gebroken’, eveneens een
subtiele verwijzing. De letters zijn
steeds zo geplaatst dat deze in
de richting van de Feldbissbreuk
wijzen. Bij twee bankjes staat
de F daarom parallel aan het
zitgedeelte, terwijl deze bij de

andere twee haaks op de bank
is geplaatst. Gebruik je fantasie!
Kijk langs de liggers om je in te
beelden hoe de breuklijn door
het landschap loopt.
Ontwerp van de Feldbiss
lichtelementen
Om ook ‘s avonds de breuklijn
visueel te maken, zijn er
hoge, vierkant vormgegeven
lichtelementen geplaatst die
eveneens zijn uitgevoerd in
Cortenstaal. Vanuit één zijde
van deze elementen wordt een
groene lijn geprojecteerd die
de breuklijn visualiseert. Ook
deze groene lijn wijst in de
richting waar de Feldbissbreuk
loopt. Bij elk lichtelement is aan
twee andere zijden de tekst
‘Feldbiss’ te lezen. Deze letters
zijn uitgespaard uit het materiaal
en daardoor ook groen verlicht.
Elk lichtelement is voorzien van
een zonnepaneel en wekt zo zijn
eigen energie op. Energieneutraal
dus!

Ga ook op ontdekkingstocht langs de Feldbissbreuk en verwonder je over
alles wat je ziet als je deze bijzondere breuklijn volgt.
Meer informatie over de Feldbissbreuk en de locaties van de zitbanken en
lichtelementen, is te vinden op www.feldbissbreuk.nl
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IN HET KORT

Inloopmiddag in
Wijnandsrade
Wijnandsrade Onder de noemer
‘Os Gemeinschaps(t)hoes’ vindt
dinsdag 19 april weer de maandelijkse inloopmiddag plaats in
het gemeenschapshuis in Wijnandsrade, en wel van 14 tot
16 uur. Die middag vertoont
Frans Bruls allerlei korte historische filmpjes over Wijnandsrade. Even binnenlopen voor een
spelletje en gezelligheid kan ook.
De entree is 3,50 euro, inclusief
een consumptie. Wie minimaal
vijf inloopmiddagen koopt, betaalt 12,50 euro. Bel voor meer
informatie 045-5241703 of mail
naar corrysteinshamers@home.
nl.

ACTUEEL

UITSLAGEN ALLE CATEGORIEËN

Lichtstoet straalt over Schinveld
Schinveld Vorige week zaterdag trok de traditionele lichtstoet van CV Sjilvend Alaaf weer door de Schinveldse straten. Het publiek, van heel jong tot hoogbejaard, stond zich rijen dik te vergapen aan de meest
bijzondere wagens, groepen en einzelgängers en genoot met volle teugen van het lichtspektakel. Het artiestenprogramma op de Wilhelminapelin gaf het evenement een extra impuls. De uitslag. Grote Wagens:
1. De Weibulle; 2. CV de Heks’n Jäger; 3. CV Kloep de Zeute Troep; 4. De Jongens van de Garage; 5. Goede
regement Pratsjgek. Kleine Wagens: 1. CV Knatsgek; 2. Joeks Spas Plezeer 2004; 3. Breuker Kameroaden;
4. Frank Gubbels; 5. CV De Knatsjgekke. Grote Groepen: 1. GV Olympia KFC; 2. De Jeugd va Sjilvend; 3.
Vreug en Dreug Laat en Zaat. Kleine Groepen en Einzelgängers 1. Carnavals Vrunj Woabich; 2. De Bonte
Vrunj; 3. Spuit 11. Foto de Beekdaeler

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

ACTUEEL

PAASVUUR, PAASSPEURTOCHT EN KONINGSVOGELSCHIETEN

JEAN-KE

Groot paasfeest in Vaesrade
Schutterij St. Martinus in
Vaesrade heeft voor komend paasweekend tal van
activiteiten opgezet, met
het koningsvogelschieten
als hoogtepunt.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Een paasvuur op het speelveld
aan de Rozenstraat - op paaszaterdag om 19.30 uur - is de eerste
activiteit. De paasoptocht gaat
vooraf. Vanaf de voetbalkantine
trekken de kinderen in stoet met

muziek van de schutterij naar
het speelveld aan de Rozenstraat
waar het paasvuur wordt ontstoken. Kinderen die zelf een paascreatie knutselen kunnen een
prijs winnen. Daarnaast is er
nog meer paasvertier. Zo is er op
paaszaterdag en paaszondag een
paasspeurtocht uitzet voor de
kinderen waarmee een prijs is te
winnen. Ook de paashaas loopt
rond in het dorp.
Koningsvogelschieten
Het hoogtepunt ligt op paasmaandag. Dan opent schutterij
St. Martinus het nieuwe schut-

terseizoen met het traditionele
koningsvogelschieten. Inzet is de
hoogste eer: de schutterskoning
van 2022. Het koningsvogelschieten is bedoeld voor de mannelijke leden van St. Martinus én
voor de burgers, met als hoogste
eretitel burgerkoning of koningin
van Vaesrade. Eenieder, ouder
dan zestien jaar, mag zich hiervoor inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. Jeugdleden
van St. Martinus strijden om de
titel jeugdkoning of koningin
van Vaesrade. Het schieten op de
schietweide bij het sportcomplex
begint om 16.00 uur.

Nemes is volmaak
geine is compleet
ouch die dat van zichzelf
dènke, zègke, meine neet..!
(Thölls plat)

©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

OOPPEE N
I
N
G
NING
OP
TIEK BEEKDAELEN
OPTIEK BEEKDAELEN

13 APRIL 2022
STATIONSTRAAT
272AUUR
NUTH
13 APRIL 2022 | 15:00

13 APRIL 2022 | 15:00 UUR
NUTH
O P E NFeestweek
ING
NUTH
13
t/m 16 april
STATIONSTRAAT 272A
O P T I E K We
B E Ehebben
K D A E L E de
N laatse
maanden keihard gewerkt
STATIONSTRAAT
272A

Opening
Optiek
OPENING
OPENING
Beekdaelen

aan onze nieuwe winkel.
We zijn trots op het resultaat en willen graag samen
13 APRIL 2022 | 15:00 UUR
met
het
NUTH
O PuT hierop
IEK B
E Eglas
K Dheffen.
AELEN
STATIONSTRAATWe
272A
O
Phopen
T I E Ku snel
B E EteKverwelkomen
DAELEN
in onze mooie nieuwe winkel.

OPENING

Zondag 10 april aanstaande openen wij de deuren van
13zaak
APRIL
2022
| 15:00 UUR
onze nieuwe
Optiek
Beekdaelen.
Wij willen jullie
13 APRIL 2022
|
15:00
UUR
NUTH
uitnodigen om
ons
dit
heuglijke
feit te vieren.
O samen
P T I E Kmet
B
E
E
K
D
A
E
L
E
N
NUTH
Bekijk
onze
feestacties
STATIONSTRAAT
272A
Vanaf 15:00 zijn
jullie welkom.

OPENINGSAANBIEDING
272A
O P of
EN
N
G
in deSTATIONSTRAAT
winkel
op Ide
website

Hopelijk tot dan!
Wij nemen graag de tijd Marcel
voor u. Maak
daarom een afspraak,
en Sonja
OPTIEK BEEKDAELEN

13 APRIL 2022 | 15:00 UUR
NUTH
13 APRIL
2022
| 15:00 UUR
Marcel
en Sonja
NUTH
STATIONSTRAAT
272A

zodat wij u alle zorg en aandacht kunnen bieden.
Tel. 045-7850918 | info@optiekbeekdaelen.nl

STATIONSTRAAT 272A

beekdaeler.nl

13

dinsdag 12 april 2022

ACTUEEL

‘IK HEB HEERLIJK GEGETEN BIJ ISLAMITISCH GEZIN IN UTRECHT’

Tim (17) schittert in
tv-serie Puberruil
Tim Frijns, thuis in Nuth: “Ik vond het geweldig om mee te mogen doen.” Tims meeluisterende moeder Chantal: “Het was hartstikke leuk.”. Foto Rob Oostwegel

Tim Frijns (17) uit Nuth
is op 3 mei te zien in
het veelbekeken tv-proBEEKDAELEN
gramma
Puberruil van de
VAN
ONZE VERSLAGGEVER
KRO-NCRV dat al sinds
2008 bestaat en na een
afwezigheid van vier jaar
weer op het scherm is.
Tim woonde drie dagen bij
een islamitisch gezin in
Utrecht, Rayan verbleef op
zijn beurt in Nuth.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

In het programma Puberruil, vertelt Tim, stappen twee pubers uit
hun vertrouwde bubbel en ruilen
een paar dagen van leven: een
ander gezin, huis en dagelijkse

routines. Hoe voelt het om even
in compleet andere schoenen te
staan? Tijdens de ruil worden ze
bijgestaan door presentator Jan
Kooijman. “Ik vond het geweldig
om mee te doen”, zegt Tim die in
Heerlen op school zit. “Het is mij
prima bevallen bij het gezin van
Rayan in Utrecht.” Tims moeder
Chantal: “Het was hartstikke
leuk.” De tv-opname was al in november verleden jaar. Maar zoals
dat vaak gaat met tv-series: die
zijn pas veel later te zien.
Eigen bedrijfje
Hoe Tim in Puberruil ‘terecht’
kwam? Een jaar geleden werd hij
benaderd door de makers van het
programma, ze hadden Tim op
internet ‘gevonden’. Hij is weliswaar nog schoolgaand maar tegelijkertijd ook een jonge onder-

nemer. “Ik heb een eigen bedrijfje,
ik maak mobiele escape rooms.”
Na wikken en wegen, zegt moeder Chantal, besloot haar gezin
om aan dit avontuur mee te doen.
“We hebben er beslist geen spijt
van.” Maar het was wel spannend
toen een complete tv-ploeg ‘met
alles erop en eraan’ thuis over de
vloer kwam. Tim: “Er zijn ook opnamen in Nuth gemaakt, ondermeer bij bakkerij Voncken en bij
een aantal van mijn vrienden.”
Meer overeenkomsten dan
verschillen
Puberruil geeft een uniek inkijkje
in de belevingswereld van pubers.
De KRO-NCRV, zegt presentator
Jan Kooijman, vindt het belangrijk om verschillende culturen
en leefwijzen onder de aandacht
te brengen. Waarbij wordt bena-

Het is mij
prima bevallen
bij het gezin van
Rayan in Utrecht.
-Tim Frijns

drukt dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen, ook
al lijkt dat op het eerste gezicht
niet zo. Tim: “Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb heerlijk
gegeten bij het islamitisch gezin.
Ik ben een grote eter en ik vind alles lekker.” Hoe laat de tv-uitzending op 3 mei te zien is maakt de
Beekdaeler nog bekend.
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DOE MEE

EN MAAK KANS OP
EEN MAND VOL
STREEKPRODUCTEN
T.W.V. 35 EURO!

M

P

A

E

T

E

N

V

S

S

E

E

N

I

A

S

O

S

C

E

K

E

O

P

N

O

A

H

N

N

K

A

R

L

R

N

I

W

E

E

Ĳ

I

T

J

B

L

I

S

K

I

L

E

A

S

D

E

A

U

I

E

O

A

W

E

A

P

T

B

U

R

R

E

R

G

I

A

N

N

K

E

V

E

R

S

T

O

P

P

E

N

N

E

S

S

U

K

O

R

K

L

Oplossing
APRIL • EIEREN • ETEN • KROKUSSEN • KUIKEN

• KWAST • LENTEBLOEM • PAASTAK • PASEN
SCHILDEREN • VERSTOPPEN • VOORJAAR • VROLĲK

Oplossing:

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

APRIL
EIEREN
ETEN
KROKUSSEN
KUIKEN
KWAST
LENTEBLOEM
Heb je de woordzoeker
PAASTAK
opgelost? Vul de overgebleven
letters bij ‘Oplossing’ in. Het
PASEN
antwoord kun je sturen naar:
SCHILDEREN
De Beekdaeler, ValkenburgerVERSTOPPEN
weg 3, 6361 EA Nuth. Meedoen
kan tot 23 april 2022. Onder de
VOORJAAR
juiste inzendingen verloten wij
VROLĲK
een boodschappenpakket ter

Prijsvraag

waarde van 35 euro van Coop
Knols Schimmert met allerlei
heerlijke streekproducten!
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PRIJS-PUZZEL

kruiswoord
1

2

3

4

5

6

7

12
14

9
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26

30
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28
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52

53
59
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48

43
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54

51

55

60

61
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65

57

63

64

66

68

67

HORIZONTAAL:
1 gejaagd 6 mossteppe 12 vorstentitel 13 kelner 14 dierengeluid 16 binnenste van beenderen 18 naarling 19 motorraces 20 waterkering 22 ratelpopulier 24 vlaktemaat 25 afgunst 27 reageerbuis 29 vrouwelijk dier 30
kledingstuk 31 bijbelse figuur 33 koraalbank 35 pers. vnw. 37 paling
38 vijandelijke inval 39 domoor 40 de onbekende 41 aanhanger 42 priem
44 soortelijk gewicht 45 haarsmeer 47 vorderen 50 Europeaan 52 plechtige gelofte 54 lidwoord 56 heftig 58 public relations 59 openbare functie 61 verdikt sap 64 rondhout 65 essentie 66 strook 68 onderdanig 69
vrucht.
VERTICAAL:
1 vel 2 spil 3 visgerei 4 deel v.e. trap 5 Europeaan 7 wilde haver 8 riv. in
Spanje 9 ontkenning 10 titel 11 bewijsstuk 15 supporter 17 scheepstouw
18 pl. in Gelderland 19 tijdvak 21 pers. vnw. 23 Europese vrouw 24 als onder 26 lidwoord 27 autopech 28 lompe vrouw 29 voegwoord 30 kerkelijke
straf 32 langs 34 mager 36 nauw 41 gulden 43 selenium 46 en dergelijke
48 een weinig 49 pl. in Flevoland 51 science fiction 52 pl. in Limburg 53
liefdesgod 55 tweegevecht 57 lijfeigene 59 Engels bier 60 bevlieging 62
papegaai 63 vreemde munt 65 muziekschijfje 67 riv. in Italië.

Oplossingen van de vorige editie
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Sudoku vijfling
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Wie deze puzzel goed weet in
te vullen maakt kans op een
cadeaubon t.w.v. € 10,- te
besteden bij een Beekdaelense
onderneming.

€10,-

et
Gefeliciteerd m
n!
bo
au
de
jouw ca

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:
SCHUIMPLASTIC
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kruiswoord

Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon
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De winnaar is:
Familie Curfs (Amstenrade)
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9 3

8 6

3
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4
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4
5
1 6
4 3
5
1 2
Oplossing:

7
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Meld je
aan vóór
4 juni
2022!

“Het glasvezelinternet
zorgt voor een stabiele
verbinding… in ons
hele bedrijf!”
Ivon van Bussel - Hospitalitylocatie Glundr
De zekerheid van een goede verbinding in Beekdaelen. Online vergaderen, streamen en up- en
downloaden van zware bestanden… het is allemaal mogelijk. En nog tegelijkertijd ook! Wil jij ook gebruik maken van
supersnel en betrouwbaar glasvezel? Sluit een abonnement af voor 4 juni, dan betaal je geen vastrechtvergoeding.

gavoorglasvezel.nl/zuid-limburg

Wij zoeken
bezorgers
in Schinveld
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.
DINSDAG 11 JANUARI

beekdaeler.nl

2022

2931
week 2 jaargang 63 nummer

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE €EIGEN BUURT

€ GOEDE VERDIENSTEN
€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

Interesse?
Interesse?
Bel 06-42
67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl
Vers van
de pers!

Bel 06-42677006 of mail info@beekdaeler.nl

! Dit
Beekdaelen Alsjeblieft
comis ‘m, de Beekdaeler op
verpacter formaat inclusief
is
nieuwde opmaak. Daphne
een van onze 60 bezorgers
iedere
die de Beekdaeler
ssen
week in de brievenbu
en
stopt in alle 15 dorpskern
Beekdaegemeente
de
van
ook:
len. Digitaal lezen kan
beekdaeler.nl. Veel leesplel
zier! Foto Rob Oostwege
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BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Akerweg 37 in
Het uitbreiden van het
Oirsbeek
woonhuis
Kerkstraat 70 in
Vervangen dakbedekking
Doenrade
Haagstraat 9a in
Het realiseren van een
Schimmert
houten tuinhuis

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.

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Hommerter Allee Bouwen van een
66 in Amstenrade brandtrap

DATUM VERLEEND
31-03-2022
31-03-2022
01-04-2022

DATUM BESLUIT
05-04-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Putweg 3 in
Evenementenvergunning 04-04-2022
Hulsberg
"Concours Hippique
Ravenbosch" op 1 mei
2022
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Bouwen van een serre
Beckstraat 20,
6436 BM in
Amstenrade

DATUM INDIENING
26-03-2022

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.

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.

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen
maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:
Voor:
Locatie:
Datum aanvraag:
Zaaknummer:

Tijdelijke opslag van asbesthoudend
materiaal
Rions B.V. Thermiekstraat 7,
6361HB Nuth
18-03-2022
2022-013995

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12
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SPORT

SPORT

Eindelijk
weer eens
juichen!

Nuth Na een serie nederlagen op een rij kon RKSV Minor zondag eindelijk weer eens juichen, zie foto. De hoofdklasser uit Nuth, die
stijf onderaan staat met 8 punten uit 19 wedstrijden (doelsaldo 15-47), speelde thuis gelijk (2-2) tegen Longa ’30 uit Lichtenvoorde.
De Gelderse club heeft vier punten méér dan het team van interim-coach Guido Leunissen. Minor kwam pas in blessuretijd op gelijke
hoogte dankzij een goal van Cem Unal. Ook Raymond Buis scoorde voor Minor. Foto Rob Oostwegel

Kennismakingsles
tennis bij TC
Oirsbeek

Turnsters Olympia succesvol
in kwalificatie LK
Schinveld Tijdens de tweede voorwedstrijd voor de Limburgse kampioenschappen turnen hebben Lizzy,
Marit, Meggie en Merel van gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld een knappe derde plek behaald. Het meidenteam van Olympia turnde een prima wedstrijd en pakte daarmee de bronzen medaille.
Tegelijkertijd wisten Marit, Meggie en Lizzy zich te plaatsen voor de individuele meerkamp-finale op 21
mei in Weert. Eigen foto

OIRSBEEK Iedereen die
altijd al een keer wilde
tennissen kan vanaf donderdag 21 april vijf kennismakingslessen bij Tennisclub Oirsbeek volgen,
zonder enige verplichting tot lidmaatschap. De
lessen zijn op donderdag
van 18.00 tot 19.00 uur en
vinden plaats op het tenniscomplex aan de Krekelbergweg in Oirsbeek
Deelname kost 5 euro per
les (uitsluitend pinnen),
aanmelden is niet nodig.
Rackets en ballen zijn
aanwezig.

19
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JACQUES

Mater dolorosa
In elke katholieke kerk hangen 14 kruiswegstaties. De afbeeldingen vertellen
het lijdensverhaal vanaf het paleis van
Pontius Pilatus tot de begrafenis van
Jezus. De verschillende momenten in dit
verhaal worden staties genoemd (statio
is halte in het latijn) en vooral op Goede
Vrijdag worden er godsdienstoefeningen
gehouden, waarin de kruisweg centraal
staat. Het idee is, dat elke gelovige op
deze wijze de via dolorosa kan lopen,
zonder daarvoor in Jerusalem geweest te
zijn. In vroegere tijden werd er een aflaat verbonden aan het biddend
volgen van de kruisweg, maar sinds het fenomeen aflaten minder populair is, is het accent verlegd. Over de plaatsing van de kruisweg bestaan
geen voorschriften, maar de gewoonte is dat deze doorgaans begint aan
de evangeliekant vooraan en achterlangs doorloopt naar de epistelkant.
Er zijn ook kruiswegen in de open lucht, zoals in de oude stad van Jerusalem in de straatjes waar Jezus 2000 jaar geleden zelf zijn kruis droeg
naar de executieplaats op Golgotha. In ons land is dat in de H. Landstichting te Nijmegen en in het park bij de Kapel in ‘t Zand te Roermond.
Zelf het ik bijzondere kruiswegen gelopen in Monte op Madeira en
vanuit Graniti naar Taormina op Sicilië. De kruisweg is altijd een emotionele gebeurtenis. Zoals een uitvoering van de Matthäus Passion van
Bach. Ook al hebben veel mensen niets meer met het geloof, toch roert
in deze tijd van het jaar het lijdensverhaal en met name de emoties erin
bij menigeen een gevoelige snaar.
In de kerk van Wijnandsrade heb ik de kans gekregen de schilderijen
van de 14 staties nader te bekijken. De afmetingen zijn 80 x 67 cm.
Deze kruisweg is in 1854 onder pastoor Hoelen geplaatst bij gelegenheid van een parochiële missie. De artistieke waarde ervan wordt niet
hoog ingeschat, ze zijn maniëristisch, missen karakter en de proporties
van de figuren kloppen niet altijd, maar ze dragen zonder twijfel in
hoge mate bij aan de intieme sfeer van dit kerkje. Mijn oog valt op de
vijfde statie: “Maria ontmoet zijn moeder.” Terwijl alle andere staties
gebaseerd zijn op gebeurtenissen in de lijdensverhalen van de bijbel,
is deze ontmoeting nergens vastgelegd. Toch heeft ze plaatsgevonden, want Maria was de gehele lijdensweg aanwezig. Zowel Marcus
als Johannes vermelden dat zij onder het kruis heeft gestaan. Of de
ontmoeting nu historisch was of voortvloeit uit overlevering, men kan
zich voorstellen dat dit geen vrolijk weerzien was. Als ik beelden aan de
Poolse grens zie, waar vluchtende vrouwen en kinderen afscheid nemen
van hun in Oekraïne achterblijvende man en vader, kan ik mij de smart
van Jezus en Maria enigszins indenken.
Maria strekt haar hand liefdevol uit naar haar zoon en de blik die zij
wisselen is die van intense smart. Maria draagt een blauwe mantel.
Het gebruik van de kleur blauw voor de kleding van Maria is ontstaan
in de 12e eeuw, toen de Mariaverering zich steeds verder verspreidde.
Ultramarijn was destijds het duurste pigment. Het dure ultramarijn
werd daarmee het symbool voor heiligheid, deugd en bescheidenheid.
Het symboliseert het hemelse en vormt een schril
contrast met het rood van de aarde, de kleur van het
bloed in het gehavende gewaad van Jezus, waar later
om gedobbeld zou worden. Ofschoon Maria in
een onmogelijke positie verkeert, domineert
haar houding het tafereel, niet die van de brute
soldaten. Als de vrouwen van Oekraïne die
bezielde houding verstaan, zal hun volk zeker
zegevieren.
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

Vraag en aanbod
Te huur gevraagdL GARAGE, STAL
OF LOODS VOOR HET STALLEN
VAN MIJN OLDTIMER AUTO EN
MOTOR IN SCHIMMERT E.O.
Tel. 06-20084990 (Twan)

Vacatures & personeel
VOOR HET POETSEN VAN
EEN 16-PERSOONS VAKANTIEWONING IN SCHINNEN ZIJN
WIJ OP ZOEK NAAR
SCHOONMAKERS.
Werktijden: maandag en vrijdag
van 10.00 tot 15.00 uur.
Voor info: bel naar 06-81496411.

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.

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.

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.

COLOFON

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 14 t/m Paaszondag 17 april 2022

Hagendoren Boomstam
of Mokka-crème

Lochtman kippenragout

bakje van 500 gram

per stuk

111.
1 25

7.99

4.95

5.95

Verse zalmfilet
op of zonder huid
per pak

van de Sjlechter
koude schotel

TING*
25% KOR

bak van 400 gram

3.

99

5.

15

_
08 _

4.11

9.99

3. 7.49
Verspakket
aspergesoep

Culinaire varkenshaas
of beenham
per 100 gram
11

1.
1.49

0.99

Trots van Coop
Blonde d'Aquitaine
biefstuk

Trots van Coop
Blonde d'Aquitaine
kogelbiefstuk

per 100 gram

per 100 gram

2.45

1.59

2.99

5.99

pak 500 gram

1.89

Ovenschotels
vis

per pak

Witte asperges

6.99
MA XAN6T
PE R KL

per stuk

Ovenschotels
vlees

4.99

4.99
TING
25% KOR

per stuk

Diverse groenteovenschotels

per stuk

per schaal

4.

2.

99

99

E
DR ANKJ
WEEK
VA N DE

Hertog Jan pils

Ovenschotels kip

Alle blond,
tripel of IPA speciaalbieren
2 stuks
combineren mogelijk

E PRIJS*
2e HALV
1.50

_

45.98

1. 34.
13 _

49

OP = OP

krat 24 flesjes
à 300 ml

17.65

Bud pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

17.99

13.24
13.50

Alle
Patriarche
Franse wijnen

2 flessen à 200-750 ml
combineren mogelijk

PRIJS*
2e HALVE _
4.58

31.98

3. 23.99
44 _

* 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

