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ACTUEEL

147 Beekdaelenaren bezoeken
Open Dag noodopvang
Schinnen In november verleden jaar namen de eerste asielzoekers hun intrek in de noodopvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) in Schinnen. Afgelopen zaterdag was er een Open Dag (13.00 - 16.00 uur) op het complex aan de Borgerweg, met o.a. rondleidingen,
kinder-, sport- en culturele activiteiten. Een aantal asielzoekers (van de in totaal 450) gaf zelf tekst en uitleg aan de Beekdaelenaren die de Open
Dag bezochten. “Dat waren er op de kop af 147”, aldus Stephanie Quaedvlieg, adjunct-locatiemanager van het COA in Schinnen. Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

VOORZIENINGENNIVEAU VERDER ACHTERUIT IN GROOTSTE KERKDORP VAN BEEKDAELEN

PostNL definitief weg uit Nuth
Nuth, met afstand het
grootste kerkdorp in de
gemeente Beekdaelen,
moet het stellen zonder
een servicepunt van
PostNL. Dat is feitelijk
al maanden het geval,
maar dat besluit is nu
definitief, zo laat PostNL
desgevraagd weten aan
de Beekdaeler.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Tot maart van dit jaar had PostNL
een servicepunt bij kantoorartikelenwinkel Office Center op
bedrijventerrein de Horsel in
Nuth. Die locatie kwam te vervallen door de sluiting van Office
Center als gevolg van het faillissement. Eerder nog meldde
PostNL ‘bezig te zijn met een
andere locatie in Nuth’ maar die

poging is op niets uitgelopen. Na
het achtereenvolgens verdwijnen van het bancaire trio (ABNAMRO, ING, Rabo) en de pinautomaat in het voormalige Rabokantoor, trekt nu ook PostNL de
deur voorgoed achter zich dicht
in Nuth. Dat betekent opnieuw
een aderlating voor het toch al
uit achteruit geholde voorzieningenniveau in Nuth. Wie postzegels nodig heeft of een pakketje
wil versturen of ophalen, moet

uitwijken naar Hulsberg, Schimmert, Hoensbroek of, zoals PostNL op haar website vermeldt,
haar servicepunt in Brunssum
(Molenvaart 3). Sinds het verdwijnen van de pin- en stortautomaat kunnen inwoners van Nuth
ter plaatse geen contant geld
meer opnemen of storten, daarvoor moeten ze sinds november
2021 naar Hulsberg, Schimmert,
Hoensbroek of Brunssum.
Zie verder pagina 3
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JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (23)
Zoektochten, afgravingen,
uitgeloofde beloningen - het
haalde allemaal niets uit.
Marjo Winkens uit Schimmert verdween op 17-jarige
leeftijd in de nacht van 1 op 2
september 1975 na een bezoek
aan de kermis in Sittard. Ze
blééf weg. Op de website
van de politie is ze één van
de langst vermisten in Nederland. Begin deze maand,
toen Limburg in een parade
van stille tochten rouwde om
Gino, meldde zich plots een
Haagse oud-rechercheur die
al jaren onderzoek doet naar
de verdwijning van Marjo.
Een informant heeft hem
gruwelijke details verteld
over wat er met haar in 1975
zou zijn gebeurd. Omstreeks
1985 zit ik tegenover Harry
Winkens, de vader van Marjo.
De woning ligt zowat recht
tegenover bakkerij Weusten-Vroemen in Schimmert.
Van dit interview voor het
Limburgs Dagblad kan ik me
weinig herinneren, behalve
die ene zin: “Ze was ons enig
kind.” Harry en Roos, de
ouders van Marjo, zijn gestorven zonder te weten wat er
met hun dochter is gebeurd
- en misschien maar goed ook
na hetgeen die oud-recher-

cheur van die informant heeft
vernomen. Tien jaar geleden,
in augustus 2012, waren er in
Schimmert filmopnamen voor
de tv-serie ‘Gerede Twijfel’
waarin oude misdaadzaken
in Nederland worden doorgelicht- in 2013 uitgezonden
door Omroep Max en L1. De
Limburgse aflevering gaat
over Marjo. Onder de figuranten is ook onze dochter.
Als de regisseur haar op de
set ontmoet vraagt hij of zij
het aandurft om de hoofdrol
te spelen. Wat? De hoofdrol? Een week later, in een
bosrijke obscure omgeving
bij Maastricht kruipt onze
dochter op haar zeventiende
voor draaiende camera’s in de
huid van Marjo. Die zou nu 64
jaar zijn.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Doe mee. Voor Het Leven.

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

--

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

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

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

Wij zijn op zoek naar mensen in Nuth die zich
een uurtje of twee in hun eigen wijk willen
inzetten voor de KWF-collecte. Wil jij je
inzetten voor minder kanker en meer genezing
en wil je meewerken aan de grootste collecte
van Nederland? Collecteweek duurt van
4 september tot en met 10 september.
Stuur dan een e-mail naar
richardgriffijn@hotmail.com,
bel 06-30207204.
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POSTNL WIL GEEN SERVICEPUNT OP LOCATIE WAAR OOK DHL ZIT

‘Jammer voor de
inwoners van Nuth’
PostNL vindt het belangrijk, zegt een medewerker
van PostNL, om in de
buurt van een locatie die
verdwijnt, een alternatieve, nieuwe locatie te
vinden. “Opdat we toch
altijd dichtbij zijn.” In
Nuth is dat in ieder geval
níét gelukt.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

PostNL benadrukt dat men veel
moeite heeft gedaan om een andere locatie te vinden, ondermeer
door persoonlijk langs te gaan
op potentiële locaties. “Helaas
hebben die pogingen niets opgeleverd. We konden in Nuth geen
geschikte locatie vinden.” De poging om een PostNL-servicepunt
te openen bij Drukkerij Nuth aan

de Stationstraat 181 strandde
op conflicterende commerciële
belangen. Ans Klinkhamer van
Drukkerij Nuth: “We hebben geprobeerd om hier een servicepunt
te beginnen maar dat mag niet
van PostNL aangezien we ook
een DHL-servicepunt hebben.
Het is jammer voor de inwoners
van Nuth.”
Pakket- en Briefautomaat
Over het plaatsen van een zogeheten Pakket- en Briefautomaat
van PostNL in Nuth wordt door
PostNL niet gerept. Via zo’n
buitenautomaat kunnen mensen
24 uur per dag, zeven dagen per
week pakketjes ontvangen en
versturen. Tip van de redactie:
gemeentevertegenwoordigers
van Beekdaelen kunnen zo’n
automaat op eenvoudige wijze
aanvragen, zo staat letterlijk op
de website van PostNL. Naar

Vaderdagtips
OVERHEMDEN
OLYMP
EN LEDÛB
VANAF € 29,95

PYJAMA’S
SCHIESSER
EN RINGELLA
VANAF € 29,95
U bent van harte welkom!

Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Word vrijwilliger!
deluisterlijn.nl/vrijwilliger

Bij het NS station in Schinnen staat al jaren een pakketautomaat van PostNL.
Mensen kunnen zo 24 uur per dag, zeven dagen per week pakketten ontvangen en
versturen. Foto de Beekdaeler

aanleiding van het verdwijnen
van de pinautomaat spraken lokale politici en de plaatselijke
Ouderenbond KBO onlangs hun

zorgen uit over de daling van het
voorzieningenniveau in de grootste kern van de gemeente Beekdaelen.

Openluchtconcert
St. Clemens
in Weense sferen
ARENSGENHOUT Het
karakteristieke herenhuis
van de familie Kerckhoffs
in Arensgenhout aan de
Ravensboschstraat vormt
vrijdag 8 en zaterdag 9 juli
het décor van het ‘Vienna
Nights’ openluchtconcert,
verzorgd door fanfare St.
Clemens. Onder leiding
van dirigent Rob van der
Zee brengt het fanfareorkest de Weense sfeer
met muziek van onder
meer Johan Straus. Maar
ook andere muziek uit
Oostenrijk passeert de
revue. Speciale medewerking wordt verleend
door violiste Zowy Bahnen

en ook treedt zangeres
Marleen Rutten op. Het
concert begint beide
avonden om 20.00 uur.
De zaterdagkaarten zijn
inmiddels uitverkocht,
alleen voor de vrijdag zijn
nog kaarten beschikbaar,
meldt de fanfare. Kaarten
kosten 22,50 euro (inclusief hapjes) en zijn
verkrijgbaar bij AH
Scheepers of online via
www.fanfare-stclemens.nl.
De fanfare heeft maatregelen getroffen om ook bij
minder gunstige weersomstandigheden het openluchtconcert doorgang te
laten vinden.
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IN HET KORT

Repair Café in
Merkelbeek
Merkelbeek De Henkhof in
Merkelbeek is zaterdag 18 juni
van 10.00 tot 13.00 uur 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.

Fanfare St Caecilia
Jabeek-Doenrade
eert superhelden
Jabeek Fanfare St. Caecilia Jabeek-Doenrade brengt een ode
aan superhelden in een concert op zaterdag 18 juni. Vele
superhelden zullen de revue
passeren. De aanvang van het
concert in het Ontmoetingscentrum in Jabeek is om 19.30
uur. De toegang is gratis.
Een dag later, zondag 19 juni,
laat de jeugd van St. Caecilia
muzikaal van zich horen. Ook
dat concert heeft plaats in het
Ontmoetingscentrum en begint
om 11.00 uur.

JEAN-KE

Wiet o wiet o wiet
tussen de biet
op de akker van boer Piet
groeide wiet,
politie ziet
Piet failliet
alles kwiet
weg wiet
Wiet 0 wiet 0 wiet wiet wiet....!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

Kinderen
basisschool
Schinveld gaan
auto's wassen
Schinveld Jongens en meiden
van basisschool Schinveld
gaan zaterdag 25 juni auto’s
wassen om het geld in te zamelen voor het jaarlijkse schoolkamp. Iedereen die vindt dat
zijn voertuig aan een wasbeurt
toe is, kan van 11.00 tot 14.00
uur terecht op de Bleekplaats
in Schinveld. Voor vier euro
wordt de auto in de shampoo
gezet.

Opruimactie
in Nuth
Nuth De vrijwilligers van BuurtSchoon Nuth gaan zaterdag 25
juni weer aan de slag om het
dorp Nuth schoon te maken. Om
10.00 uur gaat de opruimkaravaan van start, waaraan iedereen
kan deelnemen. Start-en eindpunt is de Markt. De opruimactie duurt 2,5 uur. Buurtschoon
Nuth zorgt voor de benodigde
materialen én voor koffie, thee
en een versnapering. Wie wil helpen, kan een mailtje sturen naar
clasinadebets@ gmail.com.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger
in Jabeek
JABEEK De Beekdaeler is
op zoek naar een nieuwe
bezorger voor een krantenwijk in Jabeek. Wil jij
meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via 0642677006 of mail: info@
beekdaeler.nl.
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LEERLINGEN BASISSCHOOL WIJNANDSRADE KRIJGEN ‘LES IN DEMOCRATIE’

Groep acht aan de
macht in Schinnen
De raadsleden Yvonne Dreessen (GroenLinks) en Lars Kockelkoren (PvdA) laten de basisschoolkinderen uit Wijnandsrade op een bijzondere manier ervaren wat
democratie is. Foto Rob Oostwegel

Kinderboekenschrijver en
voormalig basisschoolleraar Jacques Vriens
(1946) bedacht ooit ‘het
democratiespel’ voor zijn
eigen klassen waardoor
kinderen ontdekten wat
democratie eigenlijk is,
anders gezegd: door het
gewoon zélf te doen.
Afgelopen vrijdag waren
kinderen van basisschool
St. Stefanus uit Wijnandsrade aan de beurt om in
het gemeentehuis van
Schinnen ‘het democratiespel’ te spelen. Dat
gebeurde onder toeziend
oog maar vooral met excellente medewerking van de
Beekdaelense raadsleden
Yvonne Dreessen (GroenLinks) en Lars Kockelkoren

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het interactieve spel, gebaseerd
op het boek ‘Groep 8 aan de
macht’ van Vriens, is vooral bedoeld om de jeugd uit te leggen
wat democratie betekent en hoe
belangrijk dat het is om een eigen
mening te uiten, benadrukken
Dreessen en Kockelkoren. Wat
zijn verkiezingen, wat wordt er
dan gekozen, en hoe werkt een
gemeentebestuur? Het tweetal
legde namens de gemeenteraad
ook uit hoe dat in Beekdaelen
werkt. Zij vertelden in Jip &
Janneke taal hoe leuk hun baan
als raadslid is, maar óók dat het
soms moeilijk is. “Omdat je als
gemeenteraad soms ook impopulaire beslissingen moet nemen.”
In groter verband is het de taak

van de ministers in Den Haag om
Nederland te besturen, nog veel
groter is Europa en de rest van de
wereld. “Voor de jeugd is Beekdaelen voorlopig groot genoeg!
Nieuwsgierigheid en enthousiasme volop. Groter denken, dat
komt later wel.”
Populair op basisscholen
Het democratiespel van Vriens,
één van de bekendste en succesvolste auteurs van kinderboeken in Nederland, wordt op vele
basisscholen gespeeld. De kinderen leren er veel van en ontdekken, zoals afgelopen vrijdag
in Schinnen, dat het niet altijd
even makkelijk is om te ‘regeren’.
Door het boek voor te lezen krijgen kinderen een heel goed idee
van hoe onze democratie werkt,
zo constateerden beide raadsleden.

Door het boek
voor te lezen krijgen
kinderen een heel
goed idee van hoe
onze democratie
werkt.
- Lars Kockelkoren en
Yvonne Dreesen
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FAMILIEBERICHTEN

†

Enige en algemene kennisgeving
Ein maedje, ech wie un blumke.
Eeder blumke dat bleujt,
eeder plentje dat greujt,
eeder blaedje dat vilt,
zal ut verdreet verzachte,
totdat de pien ophilt.
Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Elly Gardeniers-Vaessen

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, humor en liefde is toch nog onverwacht
van ons heengegaan onze dierbare oom

Noël Martens
echtgenoot van

Tiny Martens - Pustjens †
Hij overleed rustig en kalm in zijn eigen vertrouwde
omgeving, in de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Uit aller naam:

echtgenote van

Ben Gardeniers

Antoinette en Nico Herben - Pustjens
Familie Martens
Familie Pustjens

Zij overleed op 76-jarige leeftijd
In liefdevolle herinnering:
Ben
Denis en Saskia
Stan, Job, Lisa, Jade
Raymond en Jeanine
Mex, Mila
Jean-Paul en Rebecca
Lynne, Loïs, Morris
Etiënne
Hunnecum, 12 juni 2022

Hoensbroek, 13 juni 2022
Correspondentieadres:
Mariastraat 21, 6361 CM Nuth
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 17
juni om 13.00 uur in de St. Bavokerk te Nuth. Aansluitend
zal de crematie in stilte plaatsvinden.
Samenkomst in de kerk vanaf 12.40 uur, waar gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
Een bijzonder woord van dank aan het personeel en de
vrijwilligers van Zorgcentrum Pius, afd. Kasteelzicht te
Hoensbroek, voor de liefdevolle verzorging.

Hunnecum 14
6361 EE Nuth
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op donderdag 16 juni
om 13.00 uur in de H. Clemenskerk te Hulsberg.
Overtuigd van uw medeleven is er geen schriftelijk condoleren.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats
gelegen aan de Wissengracht.

praten
over
afscheid
geeft
rust

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

Dick heeft op zijn eigen stille manier, geheel onverwacht,
wandelend afscheid van ons genomen.
We zullen hem ontzettend missen.
.

Dick Wim Verboom
* Westervoort, 14 februari 1957
† Heerlen, 6 juni 2022
In dankbare herinnering:
Familie Verboom
Heerlen, 6 juni 2022

Dennis Houkes

Correspondentieadres:
Valkenburgerweg 19, 6361 EA Nuth.
Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.
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INGEZONDEN

KERKDIENSTEN

‘Fossiel’
Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Parochie St. Remigius
Schimmert

Zaterdag 18 juni. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: Guus Huntjens
en Philomena Huntjens-Lemmerling; jaardienst Els Lemmens-Hofman; Huub Sijstermans (Vaderdag). Zondag 19
juni. 11.00 uur: Hoogmis m.m.v.
GKC. Intenties: zielendienst
Nieke Brounen-Crombag; ouders Toon Noteborn en Lena
Gijzen; jaardienst ouders Bert
en Maria van der Cruijsen-Koolen en zoon Herman; jaardienst
Jan Hamers; Sjef Houbiers Vaderdag); Jo Delahaije (Vaderdag). 12.30 uur: doopviering
Alessio de Maglie. Woensdag
22 juni. 19.00 uur: H. Mis in het
klooster. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman; overleden ouders Van Kempen-Claessens en
Lies van Kempen. Donderdag
23 juni. 10.00 uur: H. Mis in
het klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het
klooster. Vrijdag 24 juni. 16.00
uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zondag 19 juni. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: 1e jaardienst
Hub Houbiers; Jeu Emons(Vaderdag); ouders Joseph Steins en
Elisabeth Steins-Barth, tevens
voor schoonzoon Hub Fabus;
jaardienst Leonne VaessenDormans; Nic Troisfontaine.
13.30 uur: H. Doopsel Indy Vergouts. Dinsdag 21 juni. 09.00
uur: H. Mis.

Zaterdag 18 juni. 06.30 uur:
Processie naar Meerssen. 08.30
uur: H. Mis in de basiliek van
Meerssen, opgeluisterd door
het gemengd koor. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Jaantje van
Wijk-Kemp; Hubert Roks en
Maria Roks-Speetjens; Tilke
Selder-Jongen; Maria Goltstein-Provaas (verjaardag). Zondag 19 juni. 11.00 uur: H. Mis,
opgeluisterd door jeugdkoor
DievanOss. Intenties: Maria
Moonen-Quadakkers; Jo Vankan; Harry en Gerda Soons-Kuipers; Rosalie Voncken-Rouwette
(1e jaardienst); overledenen van
de familie Martens; Mil Frissen
(zeswekendienst); Wiel Simon
(jaardienst).

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 19 juni. 09.30 uur: Sacramentsprocessie, vertrek vanaf sporthal Gitek naar zorgcentrum Op den Toren, waar om
10.30 uur de Heilige Mis plaatsvindt. Intenties: Jo van Baardewijk (b.g.v. sterfdag moeder).
Maandag 20 juni 09.00 uur: H.
Mis. Vrijdag 24 juni. 09.00 uur:
H. Mis. Intenties: ouders FrijnsEichhorst. 15.00 uur: uitstelling
en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zaterdag 18 juni. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: Wiel Smeets (verjaardag).

>‘Op z'n 28-ste al op het pluche’
de Beekdaeler, 07-06-2022

In de Beekdaeler van 7 juni
jl. staat een interview met de
nieuwe wethouder Levin de
Koster.Daarin doet hij een uitspraak die luidt als volgt: “Reken maar dat ik werk ga maken
van politieke verjonging. Als ik
zo af en toe politieke fossielen
ontmoet den k ik altijd: zouden
die überhaupt weten wat Tik
Tok is.” Dit is een uitspraak
een bestuurder onwaardig.
Het is ongenuanceerd en toont
geen enkel respect voor de generatie die al langer deel uitmaakt van een bestuur. Bij het
woord “fossiel” denken wij aan
versteende resten van planten
en dieren uit de oudheid. Het
is zeer ongepast om dit woord
te gebruiken als het over mensen gaan, die al een tijdje meedraaien in de maatschappij en
nog onder ons zijn. Een goed
bestuurder heeft oog en oor
voor alle burgers, oud en jong.
Hij zal nog veel moeten leren
van de knowhow van de oudere
generatie. Het is bovendien nog
maar de vraag of de kennis van
Tik Tok bijdraagt aan een goed
functioneren als wethouder.
Hein en Riek Meijers
Wijnandsrade

‘Koddig’
>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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

Na enige poos afgewacht te
hebben vond ik het nu wel
tijd om even te reageren. Mijn
complimenten gaan dan ook
naar Jean Keulen alias Sjeng
Fransse voor zijn wekelijkse
inzendingen (zie ook nu weer
Hemelvaartsdag) in de Beekdaeler week 22. Ik hoop dat we
van deze troubadour (dichter/
zanger) met zijn ongelooflijk
rijke woordenschat nog lang
mogen genieten. Ik verheug me
in ieder geval wekelijks op zijn
korte koddige dichtvormen.
Jean van Aerle Jabeek

Voor onze regio Zuid-Limburg zijn wij PER DIRECT op zoek naar een

SERVICEMEDEWERKER 16 uur
Hij/zij gaat voor ons langs klanten om daar o.a. onze unieke toiletservice
te verrichten, schoonloopmatten te wisselen en/of verbruiksartikelen te
leveren t.b.v. toilet- en keukenhygiëne.
Wie zoeken wij?
Je bent een enthousiast, hardwerkend, servicegericht persoon
Je hebt oog voor detail en net dat beetje extra willen doen om de klant
tevreden te maken.
• Je hebt affiniteit met schoonmaak
• Je bent collegiaal & sociaal
• Je bent flexibel inzetbaar en een teamplayer
• De eigenschappen: assertief en meedenkend passen bij jou!
(Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd!)
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs
• Bij voorkeur woonachtig in (de buurt van) Amstenrade

•
•

Wat bieden wij?
• Overeenkomst voor minimaal 16 uur per week. Eventueel
Eventueel meer
meer uren
uren
mogelijk in
en/ofinvalwerk.
tijdens invalwerk.
mogelijk
in vakantieperiodes
vakantieperiode en/of
• Salaris conform CAO
• Een gezellig team!
Een contract
contract van
• Een
van minimaal
minimaal 1
1 jaar
jaar met
met uitzicht
uitzicht op
op een
een vast
vast dienstdienstverband
verband
Ken jij of ben jij iemand die wij zoeken stuur dan je mail naar
roberto@topp.nl.
bellen
met
0606-24194379.
- 342 120 41.
Voor aanvullende
aanvullende vragen
vragenofofinformatie
informatiekun
kunjejeook
ook
bellen
met

GEZOCHT: BETROUWBARE BEZORGER IN SCHINVELD EN JABEEK
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
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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

t! Dit
Beekdaelen Alsjeblief
comis ‘m, de Beekdaeler op
verpacter formaat inclusief
is
nieuwde opmaak. Daphne
een van onze 60 bezorgers
iedere
die de Beekdaeler
ussen
brievenb
de
in
week
nen
stopt in alle 15 dorpsker
van de gemeente Beekdae
ook:
len. Digitaal lezen kan
beekdaeler.nl. Veel leespleel
zier! Foto Rob Oostweg

beekdaeler.nl

9

dinsdag 14 juni 2022

Max Bouwens
koning van
St. Sebastiaan
SCHIMMERT Max Bouwens
heeft zich Pinkstermaandag
gekroond tot koning van
schuttersgezelschap
St. Sebastiaan in Schimmert. Hij behaalde de titel
nadat hij het Koningsschieten op zijn naam wist
te schrijven. Bouwens
koos Naomi Meertens als
koningin. Burgerkoning
werd Henri Okkersen. Bram
Pluijmaekers liet zich in de
strijd om de kleine vogel tot
jeugdkoning kronen.

ACTUEEL

Jenny van Gansewinkel wint
kunstwedstrijd van Crescendo

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in Jabeek
JABEEK De Beekdaeler is
op zoek naar een nieuwe
bezorger voor een krantenwijk in Jabeek. Wil jij meer
informatie, neem dan
contact met ons op via
info@beekdaeler.nl.

Doenrade Jenny van Gansewinkel uit Doenrade heeft de kunstwedstrijd gewonnen van Gemengd Koor
Cresendo. Dat is zondagmiddag bekendgemaakt in gasterie Dobbelsteyn. Haar digitale tekening van zingende koorleden (én zingende kinderen) werd unaniem door de jury gekozen als winnaar. Ze won daarmee een prijs van 1000 euro. Aan de wedstrijd, die werd gehouden in het kader van het 75-jarig bestaan
van het koor uit Doenrade, deden 13 mensen mee. De tweede prijs ging naar Paul Smeets, derde werd
Fauve Oberije. Foto de Beekdaeler

ACTUEEL

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER STROOMSTOP

Pvda: Welke gevolgen
heeft sluiting Limburgs
stroomnet voor Beekdaelen
Het stroomnet voor
bedrijven in Limburg
en Noord-Brabant gaat
voorlopig op slot. Veel
bedrijven zullen met het
handen in het haar zitten.
Maar wat zijn de gevolgen
voor Beekdaelen? Dat wil
de PVDA weten. De partij
heeft daartoe schriftelijke
vragen gesteld aan het
college van B&W.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De partij vraagt het college wat
de tijdelijke stroomstop betekent
voor mogelijk toekomstige projecten in Beekdaelen. Hiermee

doelt de partij onder meer op de
bouw van een nieuw gemeentehuis, de komst van een integraal
kindcentrum (IKC) in Merkelbeek en de gebiedsontwikkeling
van de Gijselaar in Amstenrade.
Energietransitie
Verder ziet de partij door de tijdelijke stop op het stroomnet
ook problemen opdoemen voor
de energietransitie in Beekdaelen. “In hoeverre remt dit de
ontwikkeling van grootschalige
zonneparken en zonnepanelen
op daken van bedrijven dan wel
appartementencomplexen?” De
PvdA wil dinsdag (vandaag) tijdens de raadsvergadering mondeling antwoord op de vragen.

Louk Bongarts uit Nuth
wethouder in Meerssen
Nuth Louk Bongarts (67,
CDA), woonachtig in Nuth,
wordt op 30 juni geïnstalleerd als wethouder
van de gemeente Meerssen. In 2019 was hij
kandidaat-wethouder in
Beekdaelen om volgens
afspraak de zittende
wethouder Jos Timmermans af te lossen maar
die weigerde bij nader
inzien plaats te maken.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit
jaar was Bongarts de
wethouderskandidaat
voor het CDA in Valkenburg aan de Geul maar
voor de christendemocraten bleek geen plek
in de coalitie. Bongarts
werkte nagenoeg zijn

Louk Bongarts. Eigen foto

hele loopbaan bij de
gemeentelijke overheid,
hij was ondermeer 13
jaar gemeentesecretaris/
algemeen directeur bij de
gemeente Valkenburg a/d
Geul. Sinds 1 januari 2021
is hij ook voorzitter van
het Openluchttheater in
Valkenburg.
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Grijzegrubben 38, 6361
GM Nuth
Tiber 24, 6361 TD Nuth

Panhuysstraat 3, 6363
BZ Wijnandsrade
Groenenborgstraat 12,
6365 BE Schinnen
Kathagen 1 te Nuth

OMSCHRIJVING
Plaatsen van een
erfafscheiding
Het bouwen van
een garage met
overkapping
Brandveilig gebruik
Basisschool St.
Stefanus
Plaatsen van een
kozijn in de voorgevel
Het kappen van een
groenvoorziening

DATUM VERLEEND
02-06-2022

02-06-2022

07-06-2022

08-06-2022
09-06-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
T.h.v. Panhuysstraat 3
Evenement
07-06-2022
in Wijnandsrade
"Weiëfieës Wienesroa
2022" op 19 juni 2022
Sittarderweg 1, Puth
Jubileumfeest CV De 09-06-2022
Pötters op 25 en 26
juni 2022
Diverse straten door
Bufferrun start
09-06-2022
oude gemeente
en finish bij
Onderbanken
Wiegelraderstraat 8
te Bingelrade
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Perceelnummer
Schinveld (SVD00)
D 150 (Aan de
Voeëgelsjtang nabij de
parkeerplaatsen)
Weidestraat 52 in
Schimmert
Hommerter Allee 38 in
Amstenrade
Geerstraat 35 in
Bingelrade

DATUM
INDIENING
Het plaatsen van een 29-04-2022
antennemast

Het uitbreiden van
een bedrijfsloods
Isoleren en
verduurzamen van
een woning
Wonen in een
bedrijfswoning

13-05-2022
24 -05-2022

32-05-2022

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.

beekdaeler.nl
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VOETBALTEAMS UIT NUTH EN WIJNANDSRADE WILLEN ZICH ‘REDDEN’ VIA NACOMPETITIE

Minor en Wijnandia
in overlevingsmodus
“Degraderen is nooit fijn.
Maar zover is het nog niet.”
Dat zei RKSV Minor-voorzitter Roger Odekerken tegen de Beekdaeler, enkele
dagen voor de uitwedstrijd
(in de nacompetitie) tegen
Wittenhorst (Horst aan de
Maas). Hij weet dan uiteraard nog niet dat Minor
- in de verlenging en na
een zinderende wedstrijd met 3-4 zal winnen van
de Noord-Limburgers,
waardoor Minor zich nog
steeds ‘hoofdklasser’ mag
noemen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Om dat inderdaad te blijven,
zullen er in de nacompetitie nóg
een paar wedstrijden gewonnen
moeten worden. Odekerken:
“We moeten in de nacompetitie
álles winnen om hoofdklasser te
blijven, dat is een opgave hoor.”
Minor beleefde een roerig seizoen. Enkele spelers vertrokken
nog voordat de competitie goed
en wel was begonnen, en trainer
Chris Burhenne stapte na de winterstop op. Dat Minor, als laatste geëindigd in de hoofdklasse
B, niet rechtstreeks degradeert
komt door het tussentijds wegvallen van EHC. Het bestuur van
Minor heeft eerder al aangegeven dat de vereniging een andere
koers gaat varen. “Een met méér
regionale binding”, herhaalt Odekerken enkele dagen voor het
duel tegen Wittenhorst. “Want
het clubbelang gaat voor alles.”
In het geval dat Minor degradeert gaat de vlag in Nuth half-

RKVV Wijnandia kende een slechte seizoenstart en daar kwam in het verloop van de competitie geen verandering in. Op
deze foto van 31 oktober 2021, toen Wijnandia thuis met 1-2 verloor van FC Landgraaf, jagen de blauwwitten tevergeefs op de
gelijkmaker. Foto Rob Oostwegel/archief de Beekdaeler

stok, maar niet voor lang. Want
de hoofdklasse, zo weten ze inmiddels in Nuth, is om allerlei redenen niet zaligmakend.
RKVV Wijnandia
Ook bij RKVV Wijnandia uit
Wijnandsrade geldt het motto
‘hoop doet leven’, zegt voorzitter Loek Storms. De ploeg eindigde als voorlaatste in de derde
klasse A, en speelt nacompetitie.
“Donderdagavond 16 juni moeten we uit naar Born. Verliezen
we die wedstrijd, dan is het over
en uit en is degradatie een feit.
Ons doel was steeds: géén rechtstreekse degradatie. Dat is alvast
gelukt. Maar ja, nu verder hè.”
Stel, zegt Storms, dat donderdag
tegen Born wordt gewonnen, wat
bepaald niet eenvoudig zal zijn,

Ons doel was
steeds: géén
rechtstreekse
degradatie. Dat is
alvast gelukt. Maar
ja, nu verder hè.
- Loek Storms

dan is het maar de vraag wie onze
volgende tegenstander is. “In de
nacompetitie is sowieso alles mogelijk.” Pinkstermaandag kreeg
Wijnandia een pak slaag op eigen
veld: 1-5 tegen NEC ’92. Het was
dat mede-degradatiekandidaat

Simpelveld nóg slechter boerde
en daardoor rechtstreeks naar
de vierde klasse is gedegradeerd.
Storms wil via de Beekdaeler
‘Team SV Hulsberg’ van harte feliciteren met de promotie naar de
derde klasse. “Een fantastische
prestatie!”
SV Hulsberg en VV Amstenrade
Over SV Hulsberg gesproken:
daar schijnt het kampioensfeest,
in wisselende samenstellingen,
meerdere dagen te hebben geduurd. “Maar ook in Amstenrade is stevig gefeest”, zegt
Jordy Kuijpers die samen met
René Bastiaens het succesvolle
trainersduo vormt van de dames
van VV Amstenrade: kampioen
en promotie naar de tweede klasse.
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Zaalvoetballers
geen kampioen,
wel promotie
Nuth De zaalvoetballers van ZVV De Keelkampers zijn er maandagavond in sporthal Gitek niet in geslaagd kampioen te worden van de hoofdklasse, maar de ploeg promoveert wel naar de topklasse, het op drie-na-hoogste niveau van Nederland. Het Nuthse zaalvoetbalteam verloor het
beslissingsduel om de titel met 4-2 van FC Coronaas uit Venray. Keelkampers-doelman Michiel Zimmer (foto) reageerde na afloop teleurgesteld
“Heel erg balen, maar zij waren gewoon beter.” Dat ZVV De Keelkampers toch promoveert komt omdat vijf ploegen uit de topklasse gaan spelen
in een nieuw te vormen derde divisie. ZVV De Keelkampers neemt volgend seizoen één van deze vrijgekomen plaatsen in. Foto de Beekdaeler

Hockeyslotdag voor jongste jeugd
NUTH Zaterdag 18 juni
wordt het jeugdhockeyseizoen traditioneel afgesloten met de jaarlijkse Jongste Jeugdslotdag (JJSD). Verschillende Limburgse hockeyclubs houden die dag
tussen 10.00 en 14.00 uur
een toernooi waarin de
jeugd hun hockeyseizoen
op sportieve wijze afsluiten. Ook diverse jeugdteams van Hockeyclub
Nuth (HCN) doen mee. De
F-teams van HCN hebben
hun JJSD in Maastricht.
De meisjes E6-teams gaan
naar Sjinborn (Valkenburg) en de jongens naar
Maastricht. De meiden E8

Maak kennis
met tennis
in Oirsbeek
Oirsbeek Maak kennis met tennis.
Onder dat motto houdt tennisclub
Oisrbeek tot en met 7 juli elke donderdag van 18.00 tot 19.00 uur een
kennismakingsles voor jeugd en
volwassenen. Deelname bedraagt
5 euro per les en aanmelden is niet
nodig. Rackets en ballen zijn aanwezig.

© Bart Bams
van HCN spelen in Venlo
en de HCN-jongens gaan
naar Hockeer (Cadier &
Keer). Er wordt gehockeyd
op een aangepast hockeyveld met aangepaste spelregels. Alle deelnemers
ontvangen na afloop een
medaille.

Zomer Challenge bij
Tennisclub Oirsbeek
Oirsbeek Tennisclub Oirsbeek
start vanaf 1 juli met de ’Zomer
Challenge’. Geïnteresseerden kunnen daarmee een goedkoop zomerlidmaatschap voor twee maanden
afsluiten. Dat kost 35 euro en is
geldig in juli en augustus. Aanmelden kan op www.tcoirsbeek.nl.

Onderling
toernooi
en sportgala
als afsluiting
hockeyseizoen
NUTH Ter afsluiting
van het seizoen houdt
Hockeyclub Nuth (HCN)
vrijdag 24 juni vanaf
20.30 uur haar jaarlijkse
sportgala. Die avond
worden mini, junior,
senior, goalie, scheidsrechter en coach van het
jaar gekozen. Voorafgaand aan het sportgala
spelen de HCN-leden
een vrienschappelijk
onderling toernooi opsportcomplex De Kollenberg in Nuth.
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‘Campione, campione,
ole ole, ole!’
Amstenrade Naast SV Hulsberg (heren) werd ook het damesteam van SV Amstenrade op Pinkstermaandag kampioen, zo viel vorige week al in de
Beekdaeler te lezen. Alleen de kampioensfoto van de dames ontbrak nog. Achterste rij vlnr: Charlotte Dierx, Jordy Kuijpers (trainer), Kim Verbeek,
Col Stevens, Lieke van Iersel, Kylie van Mierlo, Audrey Tubee, Vivian van der Leij, Seray Tubee, Larissa Eggen, Lisa Geurten, Lidy Dummer en Linda
Erren. Voorste rij vlnr: Karlien Schmeetz, Joyce Miesen, Janey Kollar, Peggy Schmeetz, Ivana v.d. Broek en René Bastiaens (trainer). Eigen foto

Echtpaar Schloesser
pakt dubbel EK-goud
Handboogschutter Mike
Schloesser uit Nuth heeft
de zoveelste beker aan zijn
prijzenkast toegevoegd.
In München veroverde hij
zaterdag de Europese titel
op het onderdeel compound door in de finale
Yakup Yildiz uit Turkije
met 148-146 te verslaan.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Een dag later won zijn vrouw
Gabriela Schloesser-Bayardo, samen met Rick van der Ven, goud
op datzelfde EK. Het Nederlandse duo was de sterkste in de finale
van het onderdeel recurve. In de
eindstrijd werd Duitsland ver-

Mike en Gabriela Schloesser. Foto Katja Waltmans

slagen met 5-3. Mike Schloesser
is al jarenlang de absolute nummer één van de wereld. Zo werd
hij eerder wereldkampioen en
was hij ook meerdere keren de

beste op het EK en WK indoor.
Zijn vrouw Gabriela is al net zo’n
topper, zij won tijdens de Olympische Spelen in Tokio (2021) een
zilveren medaille.

Open 30+
dubbeltoernooi
bij Tennisclub
Oirsbeek
OIRSBEEK Tennisclub
Oirsbeek houdt in de
week van 11 juli tot en
met 17 juli het Open
TCO 30+ dubbeltoernooi. Het toernooi staat
open voor mensen die
30 jaar of ouder zijn in
de speelsterkte 5 t/m
8. Er wordt gespeeld in
de categorieën herendubbel, damesdubbel
en gemengd dubbel.
Inschrijven kan via
de website van de
Oirsbeekse tennisclub:
www.tcoirsbeek.nl

14
ACTIVITEITEN

Straatmarkt
in Schimmert
Schimmert In de Rozeveltstraat
in Schimmert wordt zondag 19
juni de jaarlijkse straatmarkt gehouden. Organisatie is in handen
van buurtvereniging Roosebeek.
De straatmarkt telt zo'n 100 kramen en grondplaatsen waar van
alles te koop is. Ook een hapje
en een drankje zijn verkrijgbaar.
Toegang is gratis. De markt
duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Summer Party
in Oirsbeek
Oirsbeek Tieners van 12 tot en
met 17 jaar zijn vrijdag 24 juni
tussen 19.30 en 24.00 uur welkom in De Schepenbank in Oirsbeek voor een heuse 'Summer
Party', een zomerfeestje dus. DJ
Arnoud zorgt voor de muziek.
Natuurlijk draait hij ook verzoeknummers. De toegang bedraag 2,50 euro.

Hardlopen
in Bingelrade
Bingelrade Op vrijdag 24 juni
wordt de zeventiende editie van
de Buffer-run in Bingelrade gelopen. Start en finish zijn aan de
Wiegelraderstraat. De kidsruns
start om 19.00 uur. De 5 kilometer begint om 19.50 uur en om
20.00 uur zijn de 10 kilometer
lopers aan de beurt. Inschrijven
kan via www.buffer-run.nl.

beekdaeler.nl
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PRIJS-PUZZEL

Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon
€10,-

Wie deze puzzel goed weet in te vullen maakt kans op een cadeaubon
t.w.v. € 10,- te besteden bij een Beekdaelense onderneming. Stuur het
juiste antwoord voor maandag a.s. naar de Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth. Vergeet je naam, adres en woonplaats niet te
vermelden. De naam van de winnaar wordt in de volgende uitgave
gepubliceerd. De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
Oplossing van de vorige editie:
NUANCE

et
Gefeliciteerd m
n!
bo
au
jouw cade

De winnaar is:
M. v. Helden (Puth)

De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overgebleven letters vormen achter elkaar
gelezen de oplossing.
AANRUKKEN
AKELIG
AMARIL
AMORF
BAZIG
BLOEMIG
BOTER
BRANDVLEK
CILINDERAS
DEBACLE
DELER
DEURTJE
DOPHOED
DRANK
DUWEN
ERICA
GEBINT
GENETKAT
HAMERS
HOOFDAGENT
HOTEL

IDAHO
INTRO
KAASJE
KOALA
KORFBALLER
KWARTETTEN
LAKENZAK
LETAAL
LIEDEN
LOBBES
MACHTEN
MALTA
MELKWOL
MUZIEKNOOT
NOBEL
PIOEN
SCHEPELING
SNEER
TAUTOLOGIE
TONEN
ZITHOUDING

T
O
O
N
K
E
I
Z
U
M
K
G
T
C
G

N
G
E
E
G
N
I
D
U
O
H
T
I
Z
I

E
L
N
O
B
E
L
A
A
T
E
L
A
D
L

G
E
B
I
N
T
S
L
N
H
I
I
M
E
E

A
T
L
P
L
T
A
I
A
N
O
E
A
U
K

D
O
P
H
O
E
D
U
D
K
L
D
R
R
A

F
H
G
N
B
T
P
E
T
K
E
E
I
T
A

O
D
E
L
E
R
R
E
W
O
O
N
L
J
N

O
N
N
A
J
A
A
O
H
R
L
A
Z
E
R

H
E
E
S
S
W
L
N
T
C
M
O
T
A
U

A
W
T
E
A
K
T
N
D
O
S
H
G
C
K

M
U
K
B
A
Z
I
G
R
V
C
N
R
I
K

E
D
A
B
K
O
R
F
B
A
L
L
E
R
E

R
E
T
O
B
L
O
E
M
I
G
E
U
E
N

S
B
E
L
C
A
B
E
D
R
A
N
K
C
R

© www.puzzelpro.nl
Oplossing:

Fietstocht door
Beekdaelen
Beekdaelen Wie van fietsen
houdt, kan zaterdag 25 juni meedoen aan een fietstocht dwars
door Beekdaelen. De tocht
voert deelnemers over de noordlus van de Beekdaelenroute
en is 30 km lang. Starten kan
tussen 12 en 13 uur bij restaurant Hedelfinger (Quabeeksweg 1) in Bingelrade, restaurant
Heerlux
(Aan de Voeëgelsjtang 1) in Schinveld en vanaf
fietspad ‘Zwarte Pad’ (nabij Stationsstraat 27A) in Schinnen.
Deelname bedraagt 5 euro. Aanmelden: info@beweegdaelen.nl

De wereld wordt rookvrij
Wen er maar aan

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl
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Iris Murdoch
Nog niet zo lang geleden viel mijn oog in onze bibliotheek op een
plank met boeken die als winkeldochters lange tijd uit het vizier waren gebleven. Het waren de nagenoeg complete werken van de BritsIerse schrijfster-filosofe Iris Murdoch, die in de tweede helft van de
20e eeuw werd beschouwd als een van de grootste en productiefste
auteurs van het Engelstalig gebied. Ik las ergens in de jaren ’70 een
van haar eerste boeken “Op zand gebouwd” en was meteen verkocht.
Daarna heb ik successievelijk al die boeken gekocht en gelezen. Eerst
was ik geboeid door de knappe dialogen, maar ook de volstrekt
onverwachte en gecompliceerde intriges met een soms ongeloofwaardige plot van elke roman. Chaos in haar romans staat vaak gelijk aan
een bizar web van menselijke relaties, niet zelden van erotische aard,
maar nooit banaal. Aan het einde wordt alles kristalhelder en komt
de eigenlijke bedoeling als ware het een katarsis in beeld. De laatste
werken van Murdoch zijn vaak doorspekt met een flinke kluif filosofische beschouwingen, maar als je daar doorheen bijt, blijft er toch
iets schitterends overeind waar je een tijdje op moet kauwen. Dat
herinner ik mij nog goed. Daarom heb ik “De Klok” (The Bell) uit de
kast gepakt, vertaald door Hella S. Haasse. Dat boek kreeg ik in 1978
van mijn echtgenote op mijn verjaardag cadeau en ik weet nog dat ik
het toen in één ruk heb verslonden. Nu ik het heb herlezen, vervult
dezelfde verrukking mij opnieuw. Gek, hè! Na 44 jaar is de wereld
finaal veranderd en ikzelf ook.
Toen deze roman in 1958 uitkwam, was de faam van Murdoch definitief gevestigd en in 2022 is daar nog niets van verbleekt. Een groep
rusteloze mensen, dromers, mislukkelingen en innerlijk gekwelden
stichten op het landgoed Imber Court een religieuze lekengemeenschap, een soort broederschap. Vlakbij is een oude abdij waar nonnen
leven, die nooit buiten de kloostermuren komen. Sommige personages worstelen met genderverwarring en proberen ook nog aan het
klimaat te denken. Eigentijdser thema’s kun je toch moeilijk vinden.
Na een vrij kabbelend begin verandert de situatie gaandeweg in
een drama, maar uiteindelijk vinden ze allemaal weer een nieuwe
bestemming. Hoe gemakkelijk Murdoch de gevolgen van een explosie
weer weet te kanaliseren in een overzichtelijk perspectief, verbaast
mij telkens weer. Zo ook met haar boek dat ik deze week herlas: “Het
Italiaanse meisje” uit 1964. Als Edmund terugkeert naar het huis van
zijn familie in Noord-Engeland om de begrafenis van zijn moeder
bij te wonen, is zijn plan om met de volgende trein terug te gaan.
Maar hij ontdekt dat hij gevangen is in een situatie waarin zijn broer
Otto en diens vrouw Isabel en hun dochter Flora betrokken zijn.
Die situatie is geschapen door een leerling van Otto, David en diens
wilde zuster Elsa. Dan hebben we de hele cast, behalve het Italiaanse
dienstmeisje Maggie dat tot de laatste hoofdstukken op de achtergrond blijft. Geen van allen is wat hij of zij op het eerste gezicht lijkt
en na dramatische onthullingen ontstaat een onontwarbare knoop,
waarin het noodlot onafwendbaar lijkt. Maar uiteindelijk loopt alles
weer met een sisser af, waarin het Italiaanse meisje een belangrijke
rol vervult. Ook dit boek las ik in een ruk uit en gaandeweg werd mij
meer duidelijk dan bij lezing tientallen jaren geleden. Ik ga nu zeker
verder met herlezing van deze boeken.
Reeds bij het schrijven van haar 26e en laatste boek “Jacksons
Dilemma” in 1995 manifesteerden zich de eerste
verschijnselen van de ziekte van Alzheimer. Haar
echtgenoot, John Bayley, hoogleraar Engelse
letterkunde in Oxford , schreef twee mooie boeken
over de laatste fase van haar leven, waarin hij
haar als mantelzorger op waardige wijze
bijstond. Een ervan heet “Elegie voor Iris”.
Ik ben het nu aan het lezen en het is behalve
indrukwekkend een aanbeveling voor wie
met deze ziekte in aanraking komt.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

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

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

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

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

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

COLOFON

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

HEY,

SPEEL JE
MEE?
ZONDAG GEOPEND
VAN 9 TOT 18 UUR

Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 16 t/m zondag 19 juni 2022

Hagedoren
Bienenstich
Aardbeien

Coop schnittes

slagroom of
aardbeien slagroom
ca. 4-5 personen

middelgroot

9.

99

13..
13

25

5.

99

4.

99

Kersen of
aardbeien

2 bakken à 500/400 gram
combineren mogelijk

Preuf
Varkenshaassaté

2 STUKS

bak 500 gram

4.

99

6.

29

4.

99

7.38
8.98

Bospeen per stuk
Paprikamix zak 3 stuks
Witlof zak 500 gram
Sperziebonen verpakt

BBQ vlees,
vis en vega

3 pakken
combineren mogelijk

zak 500 gram
combineren mogelijk

ALTIJD
3 STUKS
11.

25

9.-

Coca-Cola

4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

2.78
4.98

9.

40

2.
99
6.

2.

49

Grand Sud
Franse wijn

VA N
WIJNTJE
K
EE
DE W

rood, wit of rosé
2 flessen à 1000 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

4 STUKS

3.
5.38
79

2 STUKS

99

10.

98

8.

99
MAXAN6T
PE R KL

Amstel pils

krat 24 flesjes
à 300 ml
14.65

Warsteiner
pils

krat 24 flesjes
à 300 ml
16.99

10.99

Bavaria pils

12.75

Alfa pils

krat 12 flesjes
à 300 ml
7.62

krat 24 flesjes
à 300 ml 16.29

5.72

12.22

OP = OP

TING
25% KOR

* 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

