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Binnenkort worden Oekraïense vluchtelingen
opgevangen in de voormalige basisschool in
Vaesrade, gelegen aan Op
de Vijf Bunder 3. Daar is
ruimte voor ongeveer dertig personen. Dat meldt de
gemeente Beekdaelen die
de inwoners van Vaesrade
afgelopen vrijdagmiddag
per brief hierover heeft
geïnformeerd.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Voor de opvang wordt gebruik
gemaakt van de bestaande lokalen. Wel zijn er nog aanpassingen nodig aan de keuken en de

sanitaire voorzieningen. “De
aannemer start op maandag 14
maart met de werkzaamheden
die hiervoor nodig zijn”, aldus het
college van B&W. “Het streven is
om de locatie binnen twee weken
gereed te hebben voor opvang.
We hebben nog geen informatie
over de duur van de opvang.”
Volgens de in Vaesrade woonachtige lokale politici Harry van
de Laar (raadslid Beekdaelen
Lokaal) en de kandidaat-raadsleden Robert Zeijen (CDA) en
Marco Meijer (Vernieuwingsgroep) reageren de inwoners van
Vaesrade positief op het nieuws
dat zij er binnenkort circa dertig
(tijdelijke) dorpsgenoten bij krijgen.
Lees verder op pagina 7
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Stembusdriedaagse
van start
Hulsberg Tien minuten voordat maandagochtend om 07.30 uur het stembureau in het gemeenschapshuis in Hulsberg openging was Jos, een
28-jarige Hulsbergenaar, als eerste present om zijn stem uit te brengen. “Dan kan ik daarna meteen door naar m'n werk in Roermond.” Welke
partij zijn stem kreeg? "Dat zeg ik niet. Maar ik heb gestemd op iemand uit Hulsberg." Tot woensdagavond 21.00 uur zijn de stemlokalen open.
Zie verder pagina 5. Foto Rob Oostwegel
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JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (10)
Een permanent asielzoekerscentrum in Sweikhuizen. Een
tijdelijk azc in Schinnen maar wat is ‘tijdelijk’ in een op
hol geslagen wereld? En vanaf
april ook nog een tijdelijk onderkomen voor gevluchte Oekraïners in Vaesrade. Of dat
niet wat veel is voor dat ene
Beekdaelen? Dat weet ik niet.
Maar ik vind het fantastisch
dat het kan, in mijn gemeente.
Het past perfect bij de slogan
‘Beekdaelen maken we samen’,
al reikt dat samen, oeps!,
opeens verder dan vijftien
kerkdorpen. De directeur van
VluchtelingenWerk Nederland vertelt op de radio dat
het azc in Schinnen mensonwaardig is. Inmiddels maakt
Beekdaelen zich op voor de
komst van getraumatiseerde
medemensen uit Oekraïne.
Lokale politici vertelden mij
zaterdag dat de plaatselijke
bevolking in Vaesrade tot
dusver buitengewoon gastvrij
reageert op de komst van de
Oekraïners. ‘Hartelijk zelfs,
ze kunnen bijna niet wachten’,
scheef columnist Marcel van
Roosmalen in de NRC over de
gemeente Wormer waar ze,
net als in Beekdaelen, Oekraïners gaan verwelkomen
‘en waar iemand wilde weten
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wanneer de touringcars met
vluchtelingen dan eindelijk
zouden arriveren’. Terug naar
maandag 8 november 2021:
ik sta namens de Beekdaeler
in m’n uppie bij de ingang
van het azc in Schinnen waar
klokslag 12.20 uur de eerste
bus van Kupers Touringcars
arriveert met veertig vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan. Inmiddels zijn het er
450 en zij komen, dat klopt,
níét uit Europa. Mijn vrouw
en ik zullen in april vooraan
staan om de Oekraïners met
een blauwgele vlag welkom
te heten als ze in Vaesrade uit
de bus stappen. Over die 450
arme sloebers in dat tentenkamp aan de Borgerweg in
Schinnen ging het deze week
in geen enkel Beekdaelens
stemlokaal.

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

VOLDOENDE ANIMO, DUS OOK IN
MERKELBEEK, PUTH, SCHINNEN
EN HET BUITENGEBIED ROND NUTH

Glasvezel
voor heel
Beekdaelen
In Merkelbeek, Puth,
Schinnen en het buitengebied rond Nuth is voldoende animo voor glasvezel. Dat betekent dat
Delta Fiber Netwerk ook
hier een glasvezelnetwerk
gaat aanleggen. Dat maakte het bedrijf woensdag
bekend.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Eerder werd al duidelijk dat Amstenrade, Bingelrade, Doenrade,
Jabeek, Oirsbeek, Schinveld en
Sweikhuizen glasvezel krijgen.
Straks bezitten dus vrijwel alle
Beekdalense woningen een glasvezelaansluiting. In de kernen
van de ‘vroegere’ gemeente Nuth
(Nuth, Wijnandsrade, Vaesrade,
Schimmert,Hulsberg) ligt al enkele jaren een glasvezelnetwerk.
Graafwerkzaamheden
Nog deze maand gaan de graafwerkzaamheden van start. Te

beginnen in Schinveld. Delta verwacht hier drie maanden bezig
te zijn. Daarna volgen de andere
Beekdaelense dorpen. De volgorde wordt nader bepaald. Het is de
bedoeling dat Delta het Beekdaelens glasvezelproject in anderhalf jaar tijd - en aan een stuk
door - uitrolt.
Medewerkers
schouwen van tevoren de woningen om te zien waar de aansluiting in de woning gemonteerd
kan worden. De verwachting is
dat de volledige klus medio 2023
geklaard is.
Alle huizen in de kernen
Alle woningen in de Beekdaelense kernen krijgen een gratis glasvezelaansluiting, dus ook woningen waarvan de bewoners zich
(nog) niet hebben aangemeld
voor een glasvezelabonnement.
In het buitengebied is dat anders.
Daar wordt een eenmalige eigen
bijdrage gevraagd van 1000 euro,
of betalen abonnees een maandelijkse ‘buitengebied toeslag’ van
7,50 euro.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger
in Schinveld
SCHINVELD De Beekdaeler
is op zoek naar een nieuwe
bezorger voor een krantenwijk in Schinveld. Het gaat
om een wijk in de omgeving
van de Ter Hallen/Jabeekerstraat/Kievit. Wil jij meer
informatie over de verdiensten, etc. dan kun je contact
opnemen via 06-42677006
of mail: info@beekdaeler.nl.
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GEMEENTE: WEL KUCHSCHERMEN
IN STEMLOKALEN

Veel besmettingen,
maar geen extra
maatregelen
Het aantal coronabesmettingen in Limburg is de
afgelopen twee weken aanzienlijk gestegen. Dat heeft
echter geen gevolgen voor
de manier waarop we deze
week, van maandagochtend
07.30 uur tot woensdagavond 21.00 uur, onze stem
uitbrengen. “Wij hebben nog
niet gehoord dat de Rijksoverheid voornemens zou
zijn om dit aan te passen en
we gaan er vooralsnog dus
vanuit dat dit niet wijzigt”,
meldde de gemeente Beekdaelen eind vorige week desgevraagd aan de Beekdaeler.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Er geldt geen verplichting voor

het houden van 1,5 meter afstand
of het dragen van een mondkapje
in het stembureau”, zegt Audrey Crombach, communicatiemedewerker van de gemeente
Beekdaelen. “De stemlokalen zijn
overigens zodanig ingericht dat
iedereen die dat wil, altijd voldoende afstand kan houden.”
Handen desinfecteren
Verder zijn er kuchschermen aanwezig en de handcontactpunten
in het stemlokaal worden regelmatig schoongemaakt. Kiezers
kunnen hun handen desinfecteren bij de ingang. Bovendien
heet één van de stembureauleden
de kiezers welkom en geeft desgevraagd uitleg. Andrey Crombach: “Kiezers die dat willen mogen uiteraard wel een mondkapje
dragen in het stemlokaal.”

JEAN-KE

ACTUEEL

Top 3 verkiezingsborden…
Beekdaelen De verkiezingsaffiches zijn deze week in Beekdaelen nog volop te zien, maar daarna is
het opruimen geblazen. En zoals altijd bij verkiezingen, komt een aantal affiches niet ‘ongeschonden’
uit de verkiezingsstrijd. Rond carnaval zagen we opvallend veel raadsleden met een rode clownsneus.
Maar wat te denken van dit driemanschap? Van links naar rechts: lijsttrekker Henk Reijnders van
Beekdaelen Lokaal die in Schinveld (hoek Ortolaan/Kievit) al wekenlang ondersteboven hangt, kandidaat-raadslid Ton Kollée van de Vernieuwingsgroep die (in de Nuinhofstraat in Nuth) zelfs helemáál
verdwenen is en even verderop, in de Donatusstraat, zien we de lijsttrekker van de PvdA Lars Kockelkoren die kennelijk toch een lichte voorkeur voor rechts heeft… Foto de Beekdaeler

Ich bèn dichter
dichter bie hoès
es de deur toe is
dan bèn ich neet thoes.
sjteit de deur oape
da hób-se gelök
dan vergoot ich te dichte
of ‘t sjloat woar sjtök !
(Thölls plat Holles)

©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl
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IN HET KORT

Kienavond in
dorpshuis
Vaesrade
Vaesrade In het spiksplinternieuw dorpshuis in Vaesrade
wordt op dinsdag 22 maart een
kienavond gehouden. 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. De kienavonden vinden elke dinsdag plaats.

Speeltuin Vaesrade
gaat weer open
Vaesrade De speeltuin en kinderboerderij in Vaesrade opent
zaterdag 2 april haar deuren voor
het nieuwe seizoen. De speeltuin
is de openingsdag geopend van
11.00 tot 17.00 uur. Toegang is
1,50 euro. Een gezinsjaarkaart
kost 20 euro. Meer informatie
over de openingstijden op andere
dagen staat op de website www.
speeltuinvaesrade.nl.

Buurtvereniging
Oensel zoekt opslag
Schimmert
Buurtvereniging
Oensel is naarstig op zoek naar
een opslagruimte voor spullen
van de jaarlijkse processie. Liefst
10m2. Wie zo’n ruimte heeft, kan
contact zoeken met Barry Kuipers, telefoon 06-12751479 of
buurtverenigingoensel@gmail.
com.

Potgrondactie in Wijnandsrade
verplaatst naar komende zaterdag
WIJNANDSRADE De potgrondactie van Fanfare St.
Caecilia Wijnandsrade, die
afgelopen zaterdag gehouden zou worden in het
dorp, is door bijzondere
omstandigheden verplaatst
naar komende zaterdag 19
maart. Vanaf 11.00 gaan
deden van de fanfare op
pad om de potgrond huisaan-huis te koop aan te
bieden. Zakken van veertig

liter kosten 5 euro. Zowel
contant betalen als pinnen
is mogelijk. Wie niet thuis
is op 19 maart maar wel
potgrond wil kopen kan
bestellen bij Cecile Steins
(06-12284059). De zakken
wordt dan op een later tijdstip thuis bezorgd. Tussen
11.00 en 14.00 uur is de
potgrond ook te koop bij
Suzanne Gerards-Steeghs
aan de Hellebroekerweg 57.

Getrouwden zoekt
nieuwe leden
SCHINVELD Mei-vereniging
De Getrouwden in Schinveld is op zoek naar nieuwe
leden, om met succes de
Dennestrijd aan te gaan. De
vereniging gaat ieder jaar
de traditionele Dennestrijd
aan met als vaste tegenstander de concurrerende
mei-vereniging De Jonkheid.
De tactiek van die wedstrijd
wordt bepaald tijdens de
jaarvergadering. Die wordt

zaterdag 19 maart vanaf
19.00 uur gehouden in café
café ’t Baekske aan de
Beekstraat in Schinveld. Belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd. De Getrouwden
bestaat uit gehuwden of samenwonenden van minimaal
25 jaar, die in Schinveld
wonen of hier geboren zijn.
Wie lid wil worden kan zich
melden bij voorzitter Arcèn
Bruls: 06-13065268.
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IN 2018 GING 52% VAN BEEKDAELENAREN NAAR DE STEMBUS

Definitieve
uitslag pas
maandag
bekend
Stembureauvoorzitter Ingeborg Leurs (rechts vooraan) checkt de persoonsgegevens en stempas van Jos (28), hij meldde zich maandagochtend als eerste in het
stemlokaal in Hulsberg. Foto Rob Oostwegel

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in novemBEEKDAELEN
ber 2018 ging iets meer
VAN
ONZE
VERSLAGGEVER
dan
de helft
(52,51%)
van de stemgerechtigde
Beekdaelenaren naar de
stembus. Worden dat er
dit keer meer of minder?
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021
was de opkomst traditiegetrouw veel hoger: ruim
79 procent.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

13,6 miljoen kiezers in ons land
kunnen tot woensdagavond
21.00 uur hun stem uitbrengen.
Een deel van de stembureaus
ging maandag al open, waaronder vier in Beekdaelen (Huls-

berg, Nuth, Schinnen en Schinveld). Voor een betere spreiding
van stemmers zijn de verkiezingen verspreid over drie dagen.
Op woensdag kunnen Beekdaelenaren bij álle 24 stemlokalen in
Beekdaelen terecht.
Rustige start in Hulsberg
Hoe hoog zal de opkomst dit
keer in onze gemeente zijn? Daar
kunnen ze ook bij het stembureau in Hulsberg geen zinnig
woord over zeggen. Het loopt
maandagochtend om half acht,
als het stembureau opengaat in
het gemeenschapshuis, bepaald
nog niet storm, sterker nog: alleen een 28-jarige jongeman uit
Hulsberg is op dat tijdstip aanwezig om z’n stem uit te brengen.
Gemeenteambtenaar Ingeborg
Leurs, voorzitter van dit stembureau, zit met haar teamleden
klokslag half acht gereed om

de kiezers welkom te heten. De
zaal van het gemeenschapshuis
is tiptop én coronaproof ingericht als stemlokaal. Woensdagavond, omstreeks 23.00 uur
(onder voorbehoud!) zou bekend
moeten zijn hoeveel raadszetels
de zeven deelnemende partijen
in Beekdaelen hebben behaald.
De definitieve uitslag wordt pas
bekendgemaakt op maandag 21
maart om 10.00 uur.
Uitslagenavond en tv-uitzending
Op woensdagavond 16 maart
worden de tussenstanden en de
voorlopige eindstand gepresenteerd tijdens een uitslagenavond
in Partycentrum De Oirsprong
in Oirsbeek (aanvang 21.00 uur).
Hoogtepunten van de verkiezingsuitslagen in Beekdaelen
worden (vanaf 21.30 uur) live
op tv uitgezonden door streekomroep ZO-NWS tijdens een

speciaal
uitslagenprogramma
dat wordt gepresenteerd door
Kris Németh (ZO-NWS) en Jos
van Wersch (hoofdredacteur de
Beekdaeler). Dit programma is
te volgen via de kanalen van de
streekomroep: op tv via Ziggo
kanaal 44 en KPN kanaal 1434
en ook via het internet: www.zonws.nl
‘Winnaars en verliezers’
in de Beekdaeler
In de Beekdaeler van volgende
week (zoals altijd huis-aan-huis
verspreid in heel Beekdaelen en
iedere maandag vanaf 22.30 uur
te lezen op beekdaeler.nl) staat
een uitgebreide nabeschouwing
over de verkiezingen. Met o.a.
reacties van de ‘winnaars en
verliezers’ van de verkiezingen,
opkomstpercentage, definitieve
stembusuitslag en het aantal uitgebrachte voorkeurstemmen.
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Kienen in de
Hoeskamer
Arensgenhout De volgende editie van de Hoeskamertref staat
gepland voor maandag 21 maart.
Senioren kunnen dan genieten
van een ouderwets potje kienen,
wel zelf kiendopjes meenemen.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
Even binnenlopen voor gezelligheid kan ook. De Hoeskamertref in de Hoeskamer in Arensgenhout is van 14.00 tot 16.00
uur. Wie vervoer nodig heeft
moet voor 18 maart bellen met
Tiny Rompen-Loijens, tel. 0625012415.

Handen uit de
mouwen tijdens
Natuurwerkdag
in Nuth
Nuth Mensen die van de natuur
houden en graag de handen uit
de mouwen willen steken, kunnen zaterdag 19 maart weer aan
het werk bij de Hellebroekerbeemden in Nuth. Daar kunnen zij onder leiding van enkele
vrijwiliggers van IVN Beekdaelen-Nuth en buurtvereniging
Hellebroek meehelpen met het
‘opschonen’ van de natuur. De
groep verzamelt zich bij het
scoutinggebouw aan de Spoorstraat en werkt van 10.00 tot
13.00 uur. Voor koffie, thee en
vlaai wordt gezorgd. Aanmelden
via biostekel@gmail.com.

Roddeltocht en
natuurwandeling
in Nuth
Nuth Beweegdaelen, Stichting
Radar en IVN Nuth verzorgen
zaterdag 26 maart twee wandeltochten in de omgeving. Vanaf
13.00 uur start er een zogeheten
‘Roddeltocht’ van 4 kilometer
vanaf woonvorm de Wissel aan
de Pastorijstraat. Op hetzelfde
moment start op het Oranjeplein
in Schimmert een natuurwandeling van ongeveer acht kilometer. Deelname is gratis. Ook
scootmobielers zijn welkom om
deel te nemen. Aanmelden moet
voor 23 maart via ivnnuth@
gmail.com of 06-21427919.

dinsdag 15 maart 2022

Gevarieerd
programma bij
meifeesten in
Schinveld
Schinveld Meivereniging De
Jonkheid uit Schinveld houdt
in het eerste weekend van 6 tot
en met 8 mei voor de 68e maal
de traditionele meifeesten. In
de feesttent op de Bleekplaats
starten de festiviteiten vrijdag
met een kienavond. De zaterdag staat in het teken van Kriss
Krass XXL. Een ‘foute party’
die zijn oorsprong kent in café
’t Baekse. Er is een optreden van
Immer Hansie en de dj’s Kevin,
Romano en Joseph zorgen voor
de juiste stemming. Zondag,
het hoogtepunt van de meifeesten, wordt de mei-koningin
uitgeroepen. Na de uitroeping is
er een receptie. Aansluitend begint het meibal met muziek van
coverband Noizz. Toegang is alle
dagen gratis, maar een vrije gift
is zeer welkom.

Jaarmarkt in
Vaesrade komt
er weer aan
Vaesrade Op Pinkstermaandag 6
juni houden de samenwerkende
verenigingen VV Vaesrade,
CV De Droepnaze, schutterij
St. Martinus en harmonie St.
Servatius hun jaarlijkse straatmarkt. Kraampjes zijn te huur
voor 22,50 euro met zeil of voor
19 euro zonder zeil. Inschrijven
kan tot vrijdag 20 mei via email:
jaarmarktvaesrade@gmail.com.
Het inschrijformulier wordt dan
toegestuurd.

Concert van harmonie
St. Caecilia in
Schinvelderhoeve
Schinveld ‘De kus’ is het thema
van een concert van harmonie
St. Caecila Schinveld, dat op zaterdag 9 april gehouden wordt in
de Schinvelderhoeve. Solistische
medewerking wordt verleend
door Veronique Meuffels. Het
concert begint om 20.00 uur.
Kaartjes kosten 10 euro in de
voorverkoop en zijn verkrijgbaar
bij Zen Bloemenshop Schinveld.

Rijk betaalt
alle kosten
noodopvang
VAESRADE Op zaterdag 5
maart, één week voordat
op vrijdag 11 maart bekend werd dat in Vaesrade dertig Oekraïense
vluchtelingen zullen
worden opgevangen, informeerde burgemeester Eric
Geurts van Beekdaelen de
gemeenteraad alvast op
hoofdlijnen, hij deed dat
via een zogeheten ‘raadsinformatiebrief’. Daarin staat
ondermeer dat in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
voorbereidingen opgestart
zijn ‘om samen met de 16
Zuid-Limburgse gemeenten

op korte termijn vluchtelingen uit de Oekraïne op te
kunnen vangen’. En verder:
“De looptijd van de opvang
moet nader worden bezien
en hangt af van de ontwikkeling van de instroom
van het aantal Oekraïense
vluchtelingen.” De realisatie en exploitatie van (crisis)noodopvang vraagt veel
van de veiligheidsregio’s
en de daarbinnen liggende
gemeenten en brengt ook
kosten met zich mee, aldus
Geurts. “Het kabinet zal
van Rijkswege deze kosten
integraal vergoeden.”
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INWONERS VAESRADE WERDEN VRIJDAGMIDDAG PER BRIEF GEÏNFORMEERD

Gemeente: ‘Wij begrijpen
als er zorgen of vragen zijn’
Dat er iets in de lucht hing
was al dagenlang voelbaar,
maar pas vrijdagnamiddag
BEEKDAELEN
stond
hetVERSLAGGEVER
opeens zwart
VAN
ONZE
op wit: ook in Beekdaelen
worden vluchtelingen uit
Oekraïne opgevangen. “De
oorlog in Oekraïne houdt
de wereld in zijn greep en
ook Beekdaelen wil een
steentje bijdragen aan de
opvang”, zo staat in de
bewonersbrief die vrijdag
werd verspreid. “Na een
inventarisatie in onze
gemeente is er een locatie
in uw buurt (de voormalige
basisschool in Vaesrade,
red.) geschikt bevonden
voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

In de bewonersbrief zegt de gemeente ‘te begrijpen als direct
omwonenden hier wellicht zorgen of vragen over hebben’. De
gemeente nodigt de omwonenden daarom uit om de locatie
te komen bekijken en vragen te
stellen. “Dit zal gebeuren op het
moment dat de werkzaamheden
gereed zijn en vóórdat de vluchtelingen arriveren”, voegt B&W
er aan toe. “Op dit moment is het
nog niet mogelijk hier concreet
een datum en tijdstip voor vast te
stellen.” Omwonenden kunnen
zich wel alvast aanmelden voor
dat locatiebezoek via oekraine@
beekdaelen.nl
‘Uitleggen hoe het zit’
Voor een aantal Vaesradenaren
was het vrijdag ‘toch wel even

De voormalige basisschool in Vaesrade wordt de komende twee weken voorzien van faciliteiten om de Oekraïnse vluchtelingen
vanaf april onderdak te kunnen bieden. Foto Rob Oostwegel

schrikken’, zegt raadslid Harry
van de Laar (Beekdaelen Lokaal). “Dat is altijd het geval als
iets dicht bij huis komt. Vaesradenaren die mij belden heb ik
uitgelegd hoe het zit. Dat het om
Europese vluchtelingen gaat die
tijdelijke opvang krijgen en dat
het om een relatief kleine groep
van dertig personen gaat. Dértig!
- waar hébben we het over!” Kandidaat-raadslid Robert Zeijen
(CDA) vindt het ‘een goede zaak’
dat Beekdaelen heeft gekozen
voor deze vorm van opvang ‘en
dat er wordt gezorgd voor de
noodzakelijke
voorzieningen’.
Volgens hem staan de inwoners
van Vaesrade achter de gemeentelijke keuze. “Dat is althans wat

Dértig! - waar
hébben we
het over!
- Hary van de Laar

ik er tot nu toe (zaterdag, red.)
in het dorp over hoor. Vergeet
niet, de brief van de gemeente is
pas één dag oud.” Marco Meijer,
kandidaat-raadslid voor de Vernieuwingsgroep, had zaterdag
positieve noch negatieve reacties gehoord. “Hoe dan ook, als
je deze mensen kunt helpen, dan
moet je dat vooral doen. En we
moeten vooral níét zeggen: laat
anderen het maar doen.”

Actuele informatie
De ontwikkelingen rondom de
komst en opvang van Oekraïense
vluchtelingen gaan razendsnel
en de stand van zaken verandert dagelijks. Om de inwoners
van Beekdaelen op de hoogte
te houden is er een webpagina
ingericht: www.beekdaelen.nl/
oekraine. Deze pagina en de bijbehorende veel gestelde vragen,
worden geactualiseerd zo gauw
er nieuwe informatie beschikbaar is. Wie vragen aan de gemeente heeft over de opvang van
Oekraïense vluchtelingen kan
een mail sturen naar oekraine@
beekdaelen.nl of bellen naar het
algemene telefoonnummer van
de gemeente: 088 450 20 00.
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KERKDIENSTEN

JOURNAALTJES

FAMILIEBERICHTEN

Familieberichten

€ 15,00 incl. BTW per plaatsing
Parochie St. Bavo
Parochie
H. Clemens
voor 4 regels
voor particulieren.
Daarna € 2,-per regel. € 25,00
Nuth
Hulsberg
excl. BTW per plaatsing voor 4
Liefdevol hebben wij afscheid genomen
regels voor bedrijven.
Daarna € 2,-per regel.
van
Zaterdag
19 maart. 19.00 uur: Zondag 20 maart. 09.30 uur: H.
Betaling
vooraf via bank
NL23 ABNA 0836 9387 47
Gezinsmis
(Kinderwoorddienst) Mis (livestream). Intenties: overt.n.v. Gendarme
Multimedia.

vergeten
gemist
geen dag

Tonny Doon - Bervoets

m.m.v. Gelegenheidskoor. Inten- ledenen familie Beckers-Jaspar;
2005
weduwe van
Wim
Simons;
bijzondere intenties: zielendienst Funs Schaep- Sinds
UW TRAP GERENOVEERD
kens.
Zondag 20 maart. 11.00 tie;Jo2eDoon
jaardienst Gertie MeerIN PVC, HOUT
OF LAMINAAT
NU 10%uur:
EXTRA Hoogmis
KORTING
m.m.v. Combo tens-Loop. Maandag 21 maart
www.ecotraprenovatie.nl
overleed op
6 maartuur:
in de leeftijd
van 79 Intenties:
jaar.
Koor
MozaiK. Intenties:Ze jaar09.00
H. Mis.
Nuth.
045-5113469
ouders
Frijns-Eichhorst.
Vrijdienst
Jo
Kerckhoffs
en
broer
FINANCIËN
Rob en 09.00
Jolanda uur: H. Mis.
Hub, ouders Kerckhoffs-Kissels dag Nuth:
25 maart.
REGIOBANK
Amanda
en Bas en aanbidOVERSTAPSERVICE
en oom Jos; zielendienst Greetje 15.00 uur:
uitstelling
Bent u ontevreden over uw
Gyon en Liz
Jozef Nuchel- ding van het Allerheiligste.
huidigeDohmen-Nijkamp;
bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
Heerlen: Ben en Silvia
mans;
ouders
Mevis-Eurelings
RegioBank-TRIADE BV
Remy
(zelfstandig
adviseur)
en ouders Jacobs-Schouteten;
Ellen †
Stationstraat 77, Nuth
†
St. Remigius
Sjeng
enuur Felicie Meurs-Vaes- ParochieRamon
Geopend
09.30-17.30
Chris en Emely en kinderen
Binnen zonder afspraak.
Schimmert
sen
(vanwege
verjaardag
Sjeng
Tel. 045-5245984.
Familie en vrienden
Meurs). 13.00 uur: Doopviering
LAMINAAT/PARKET
Veerle Smeets. Woensdag 23 Zaterdag 19 maart. 19.00 uur:
LAMINAAT - PARKET
Correspondentieadres:
maart. 19.00 uur: H. Mis
in het H. Mis. Intenties: Louis GhijTOPKWALITEIT,
Pastorijstraat 66
KEUZE UIT 4 KLEUREN
klooster.Intenties:
Tiny
en
Thei
sen. Zondag 20 maart. 11.00
6361
AK
Nuth
Laminaat vanaf € 14,95
incl
ondervloer
Meijers-Veldman.
Donderdag 24 uur: H. Mis m.m.v. Sing a Song.
www.ecoplanken.nl
Wij hebben in besloten kring afscheid van haar genomen.
10.00 uur: H. Mis
in het Intenties: Hai Timmers (gestichNuth.maart.
045-5113469.
klooster.
16.00
uur:
Aanbidding
te jaardienst);
Jo Vankan(jaarIn
het
bijzonder bedanken
wij alle betrokken
medewerkers
KEUKENS
en
vrijwilligers
vandienst);
de Hambos voor
de liefdevolle
zorg.
en
rozenkransgebed
in
het
kloosMaria
Goltstein-ProWULLENWEBER KEUKENS
Betaalbaar
ter.keukendesign!
Vrijdag 25 maart. 16.00 uur: vaas.
Demokeuken aanwezig.
H. Mis in zorgcentrum Panhuys.
06-46121095
Ook op facebook.
19.00 uur: Vormselmis m.m.v.
PVC
VLOEREN
Combo
Koor MozaiK.
Parochie St. Stephanus
PVC
Wijnandsrade
Warme, stille PVC vloer € 14,95.
TRAPPEN

alle dagen

Annie
Annie Claessens-Volkers
Claessens-Volkers
21-03-1996
†† 21-03-1996

5
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GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth.Parochie
045-5113469.St. Servatius

Zaterdag 19 maart. 18.30 uur:
FAMILIEBERICHT
H. Mis. Intenties: Jozef en AldeVaesrade
WERELDWINKEL
PLAATSEN?
gonda Wachelder- van der Mark
NIEUWS
Zondag NUTH
20 maart. 11.00 uur:
H.
Dinsdag
maart.jubilea,
09.00 uur: H.
WERELDWINKEL
Familieberichten
zoals 22
felicitaties,
Ook wij werken op afspraak in
Mis.
Intenties:
Joseph
Crapels
en
Mis.
Intenties:
voor
alle zieke
dankbetuiging
of
in
memoriam
kunt
u
aanleveren
tot en
onze winkel. Wilt U de winkel
vrijdagmiddag 12.00
uur. Overlijdensadvertenties
bezoeken Gusta
dan neemCrapels-Houben.
contact op
eenzame
parochianen. tot

via 06- 20531780 of 06-27215614
om een afspraak te maken.
Op FB kunt U ons ook bezoeken:
Wereldwinkel Nuth. Daar staan
heel veel foto’s op van onze producten. Het zou fijn zijn als U onze
pagina deelt. En op het moment
staan er veel leuke lente- en paasproducten in onze etalage. Dus
toch veel mogelijkheden: Welkom
op welke manier dan ook!!

maandag 12.00 uur. Later aanleveren is mogelijk na
overleg via 045-5243026.

Altijd vermelden
Plaatsingsdatum, adresgegevensen telefoonnummer.
Een prijsopgave in combinatie met een opmaakproef
sturen we per e-mail.

dinsdag 15 maart 2022

Richard Claessens
Richard
Claessens
† 24-03-2019

† 24-03-2019
Nuth, maart 2021

- oprichters van deze krant Arga en Rob
Kyle en Aniek
Richard

Nuth, maart 2022

Kerkdiensten
Parochie St. Bavo
Nuth
Vrijdag 19 maart. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
19.00 uur: plechtige viering
van het hoogfeest van H.
Jozef. Intenties: zielenrust
Jo Knoben. Zondag 21
maart. 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Intenties: 1e
jaardienst Gertie MeertensLoop; Annie VroemenWeusten (verjaardag); jaardienst ouders Mathieu en
Arnoldina Habets-Martens;
overleden familieleden
Beckers-Jaspar; Til Schonewille-Hoekstra; bijzondere
intentie; overleden ouders
Driessen-Esser. 12.00 uur:
Poolse mis. Maandag 22
maart. 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: voor alle vrijwilligers. Vrijdag 26 maart.
09.00 uur: H. Mis. Intenties: voor alle corona
slachtoffers. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.

Arga en Rob
COLOFON
Kyle en Aniek
Parochie H. Clemens
De Beekdaeler/
Richard
Hulsberg
Beekdaelen Journaal

is een gratis uitgave van

Claessens Grafimedia/
Zaterdag 20 maart. 19.00
Gendarme Multimedia
uur: H. Mis. Intenties:
en verschijnt wekelijks
ouders echtpaar Huntjenshuis-aan-huis in de
Lemmerling. Zondag 21
gemeente Beekdaelen.
maart. 11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: jaardienst Jo
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
Kerckhoffs en broer Hub,
6361 EA Nuth
ouders Kerckhoffs-Kissels
Tel: 045-5243026
en oom Jos; Jozef Nuchelmans (naamdag); jaardienst
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
ouders Janssen-Schrouff,
6171 AK Stein
zonen Lei en Wiel en
Tel: 06-43752804
dochter Mia. Woensdag 24
maart. 19.00 uur: H. Mis.
SCHINVELD
Oplage De BeekdaeIntenties: Thei Meijers.
16.250 ex.
ler is op zoek naar twee
Donderdag 25 maart. 18.30
Verspreidingsgebied
uur: Aanbidding. 19.00 uur:
nieuweAmstenrade,
bezorgers
voor een
Bingelrade,
H. Mis.

De Beekdaeler
zoekt twee
nieuwe bezorgers
in Schinveld

Doenrade,in
Hulsberg,
Jabeek,
krantenwijk
Schinveld.
Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek,
Het gaat
een wijk
in
Puth,om
Schimmert,
Schinnen,
Parochie St. Servatius
Schinveld, Sweikhuizen,
de
omgeving
van
de
Ter
Vaesrade
Vaesrade, Wijnandsrade.
Hallen/Jabeekerstraat/
Advertenties/redactie
Zondag 21 maart. 11.00
Kievit/Merkelbeekerinfo@beekdaeler.nl
uur: H. Mis. Intenties: voor
06-43752804
alle overledenen van destraat.Tel:
En
een wijk in de
Tel: 045-5243026
parochie. Wij gedenken:
omgeving
A
ge Water/
Alphons Lenoir 1993; Mia
Website
2013; WielPastoor
van
Wilfred en Patricia van den Crapels-Dols
Hout
Greijmansstraat/
www.beekdaeler.nl
Geffen 2015.
In de Kweddel/Kannunik
Parochie St. Stephanus
Beekdaeler niet ontvangen?
Wijnandsrade
info@beekdaeler.nl
van Nuijsstraat/PresiParochie St. Remigius
dent
Rooseveltstraat.
Wil
© Copyright
20 maart. 18.30
Wilfred en Patricia van den Hout
Schimmert
24Zaterdag
uur per
dag bereikbaar
uit deze uitgave
uur: H. Mis Intenties:
jij meerNiets
informatie
over
mag worden overgenomen
zeswekendienst Mia Curfs;
Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
Donderdag 18 maart. de verdiensten,
etc. dan
zonder voorafgaande
Kathagen
10
jaardienst
ouders Lei en
08.00 uur: H. Mis. Zaterschriftelijke toestemming
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
kun
je
contact
opnemen
Mia
CurfsDreessen;
Tiny
dag 20 maart. 19.00 uur:
24 uur per dag bereikbaar
6361 HG Vaesrade/Nuth
van de uitgever. BeeldmaPortz- L ‘Ortye; Aldegonda
H. Mis. Zondag 21 maart.
teriaal en kopij dient
via 06-42677006
of vrij
mail:
Veel mensen
kiezen
er
tegenwoordig
voor
Wachelder-van
der
Mark;
11.00 uur: H. Mis: verzorgd
van rechten aangeleverd te
Hiervoor kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak
info@beekdaeler.nl.
Jo
Wachelder.
Dinsdag
23
worden.
Eventuele
verplichte
door het Gemengd Kerkelijk
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Kathagen 10
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
bij u thuis of in ons uitvaartcentrum.
naamsvermelding van de
maart. 09.00 uur: H. Mis.
Zangkoor St. Remigius.
Wij verstrekken u dan ook graag vrijblijvende

045-5212004

045-5212004

informatie. Hiervoor kunt u ons bellen voor het
maken van een afspraak bij u thuis
of in ons uitvaartcentrum.

6361 HG Vaesrade/Nuth

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

Vanwege de coronacrisis
mogen bij kerkdiensten
slechts 30 personen aanwezig zijn. Aanmelden kan via
045-5243563.

Intenties: Hai Timmers
(gestichte jaardienst); Jo
Vankan (jaardienst); Maria
Goltstein-Provaas (jaardienst).

fotograaf of auteur dient
bij aanlevering expliciet te
worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor rekening
van de aanbieder.
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ACTUEEL

BEEKDAELEN DOET VOLOP MEE AAN LANDELIJKE ACTIE NL DOET

Vrijwilligers helpen
op achttien locaties
Afgelopen weekend waren
er in Beekdaelen maar
liefst 18 activiteiten in het
BEEKDAELEN
kader
van
NLdoet.nl, de
VAN
ONZE
VERSLAGGEVER
grootste vrijwilligersactie
van Nederland die jaarlijks wordt georganiseerd
door het Oranje Fonds. In
Amstenrade kreeg de tuin
bij zorgcentrum Elvira-Leontine een opknapbeurt.
In Oirsbeek zorgden
vrijwilligers er voor dat
de plaatselijke speeltuin
Het Wipke er weer piekfijn
bijligt.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Aan keuze geen gebrek, want in
onze gemeente wordt volop meegedaan aan NL Doet. Zo wordt in
Nuth het terras opgeknapt bij de
nieuwe locatie van dagvoorziening De Pastorij, in Schimmert is
het dak van een kapel toe aan renovatie, in Hulsberg gaat het om
de aanleg van een moestuin en in
Schinnen gaat het eveneens om
groene vingers, want daar wordt
een kweekkast opgezet om meer
groente te kunnen telen.
Zorgcentrum Elvira-Leontine
Bij zorgcentrum Elvira-Leontine, zijn vrijdagmiddag tien leerlingen aan de slag van de ‘International School Maastricht’, zij
maken in Amstenrade de tuin zomerklaar: grond omspitten, voeding in de grond werken, zaadjes
zaaien, houten bloembakken
vernissen en voorzien van nieuw
doek, aarde en planten, enzovoorts. Aan het eind van de

Vele handen maken licht werk, zoals afgelopen zaterdag bij speeltuin Het Wipke in Oirsbeek. Foto Rob Oostwegel

middag maakt Henny Bos, medewerker welzijn van de Cicero
Zorggroep, de balans op. “Het
was in alle opzichten een topdag:
hartstikke aardige vrijwilligers,
een heerlijk zonnetje, en de tuin
ligt er weer prachtig bij.” Sommige bewoners van dit zorgcentrum
keken heel verbaasd op toen ze
de vrijwilligers in de tuin Engels
hoorden spreken. Henny Bos:
“Dat is de voertaal op de International School.”
Kabelbaan oplappen
“Wij doen al jaren mee aan NL
Doet”, zegt speeltuinvoorzitter
Gerard Extra terwijl de vrijwilligers zaterdagmiddag aan werk
zijn. “Het is een mooi moment
in het voorjaar om de speeltuin

Het is een mooi
moment in het
voorjaar om de
speeltuin weer
uit de winterslaap
te halen.
- Gerard Extra
weer uit de winterslaap te halen.” Aan werkzaamheden geen
gebrek, zoals het ophangen van
de schommels, trampoline en andere toestellen. Ook ‘het groen’
wordt aangepakt. “Toestellen die
onderhoud en reparatie nodig
hebben worden gerepareerd. Dit
jaar moeten we trouwens ook de
kabelbaan weer oplappen zodat

die nog een jaartje mee kan. Eigenlijk is ze dringend aan vervanging toe.”
Alsnog het jubileum vieren
Op 10 april is de feestelijke opening van het speeltuinseizoen.
Extra: “Dan vieren we ook alsnog
ons 25-jarig jubileum dat in 2020
en 2021 niet door kon gaan vanwege corona. Met vele vrijwilligers zorgen we ervoor dat onze
speeltuin, die overigens gratis
toegankelijk is, een heel seizoen
volop speelplezier biedt voor de
kinderen in onze gemeente. NL
Doet is een geweldig initiatief
van onze koning en koningin. We
hebben ze alleen in al die jaren
nog niet mogen verwelkomen in
Het Wipke.”

Nieuwe zaak in Nuth
Met veel plezier
werken wij aan het
realiseren van onze
nieuwe zaak aan de
Stationstraat 272A
in Nuth.

We willen begin
april onze deuren
openen.

Marcel Gerards &
Sonja Sormani

Stationstraat 272A Nuth

Actie comité Stop Groeve Hommert

Wij zoeken
bezorghelden
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.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
DINSDAG 11 JANUARI

2022

2931
week 2 jaargang 63 nummer

beekdaeler.nl

BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE €EIGEN BUURT

€ GOEDE VERDIENSTEN
€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

Vers van
de pers!

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

Interesse?
Bel 06-42677006 of mail info@beekdaeler.nl

Actie comité Stop Groeve Hommert, wil bij deze:

Harry van de Laar
bedanken voor zijn jarenlange inzet om de groeve
Hommert 2 tegen te houden.
Mede dank zij zijn blijvende inzet heeft de Provincie
Limburg besloten tot een totale stopzetting van de
ontwikkeling van Groeve Hommert 2.
Vandaar dat ons stemadvies is: Steun/Stem Harry
zodat hij zijn politieke werkzaamheden, ook in
moeilijke/langdurige dossier kan blijven voortzetten.

Harry van de Laar

Lijst 3

Nummer 2
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‘LEEFOMSTANDIGHEDEN ZIJN NERGENS ZO ERNSTIG ALS IN SCHINNEN’

VluchtelingenWerk
luidt noodklok
over noodopvang
BEEKDAELEN
De (tijdelijke) noodopvang
VAN ONZE VERSLAGGEVER

voor 450 asielzoekers aan
de Borgerweg in Schinnen
is volstrekt inhumaan.
Dat zegt directeur Frank
Candel van VluchtelingenWerk Nederland. Hij deed
zijn uitspraken op 9 maart
op NPO Radio 1 in het
programma De Nieuws BV
van BNNVARA. VluchtelingenWerk onderzocht de
leefomstandigheden in 22
van de 37 noodopvanglocaties in ons land. “Het
ergst zijn de locaties in
Schinnen en Leeuwarden.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De rek is eruit bij zo’n 7.000
vluchtelingen en asielzoekers die
al maanden in noodopvanglocaties in ons land wonen, zegt
Candel. Slapeloze nachten, verveling en een totaal gebrek aan
privacy en perspectief maakt bewoners wanhopig. “De mensen
zijn nergens alleen, alleen op de
wc. Na zes maanden is er weinig
verbeterd. Van tijdelijkheid is
geen sprake meer. Dit dreigt ook
het voorland van de Oekraïense
vluchtelingen in Nederland te
worden.” In een brief aan het kabinet en gemeenten wijst VluchtelingenWerk op noodzakelijke
verbeteringen.
1.500 kinderen
In totaal wonen nu 7.000 asielzoekers, waaronder 1.500 kinderen in deze tentenkampen, hallen, boten, kazernes en hotels.

Foto van de noodopvang in Schinnen. "Een totaal gebrek aan privacy en perspectief maakt bewoners wanhopig", zegt
VluchtelingenWerk Nederland. Foto Rob Oostwegel

De (tijdelijke
noodopvang voor
450 asielzoekers in
Schinnen is volstrekt
inhumaan.
- Frank Candel
De grootschalige opvang in hallen en tenten, zoals in Schinnen,
baart VluchtelingenWerk het
meeste zorgen. Een groot deel
van de bewoners is gevlucht voor
oorlog of vervolging uit landen
als Syrië, Afghanistan, Jemen en
Turkije. “Bij de nieuwe zoektocht
naar opvang voor Oekrainers

wordt naar soortgelijke opvang
gezocht. De verwachting is daarom dat het aantal grootschalige
noodopvanglocaties sterk zal
stijgen.”
Nergens rust
Met name in de grootschalige
hallen en tenten is nergens rust.
Omdat er geen afgesloten kamers
zijn is het er nooit stil. Bewoners
bouwen een ernstig slaaptekort
op. Vrouwen voelen zich er niet
veilig. Bewoners kunnen in bijna
alle locaties hun eigen eten niet
bereiden. En krijgen meestal helemaal geen geld om eigen eten te
kunnen kopen.

‘Verantwoordelijkheid genomen’
Hugo Schaffrath, fractievoorzitter van coalitiepartij Vernieuwingsgroep, zegt desgevraagd
tegen de Beekdaeler op de hoogte
te zijn van de schrijnende situatie in Schinnen. “Het is inderdaad
onmenselijk om deze mensen zo
lang in tenten te zetten. Wij, als
gemeente Beekdaelen, hebben
eind 2021 onze verantwoordelijkheid genomen. Helaas duiken
andere gemeenten tot nu toe om
maar vooral geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor
een gemeenschappelijke problematiek.”
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ACTUEEL

De Bolster in Nuth stelt
zwerfboekenstation open voor
iedereen die van lezen houdt
Jonge leesfanaten die
thuis niet genoeg boeken
in de kast hebben staan
kunnen hun hart ophalen
bij basisschool de Bolster
in Nuth. De school opent
maandag 4 april een zogeheten Kinderzwerfboekstation

NUTH
VAN ONZE REDACTIE

Een
Kinderzwerfboek-station
is een plek waar kinderen boeken kunnen halen om thuis te
lezen. Boeken die niet meer gelezen worden, kunnen hier afgeleverd worden. Door een zwerf-

sticker op het boek te plakken,
wordt het boek omgetoverd tot
kinderzwerfboek. Een kinderzwerfboek zwerft van kind naar
kind. Met de zwerfboekenkasten doet de school mee aan een
landelijk initiatief dat lezen
onder kinderen wil stimuleren.
Inmiddels zijn er al honderden
Kinderzwerfboek-stations in het
hele land.
23 stuks
In de gemeente Beekdaelen zijn
23 zwerfboekenstations, onder
meer in gezondheidsscentrum
Oirsbeek, bij bakkerij Brood
op de Plank in Sweikhuizen, bij
speeltuin de Kabouter in Vaesrade en bij het Snuffelhuisje in
Schinveld.

JEAN-KE

De Reusch va Sjummert
Wil-se nog ‘ns gear nog ‘ns örges heen
da mòs se toch ech ‘ns i Sjummert zeen
Dat is toch zoè dörp doa höbs doe keus
tösche ‘n kirk wie ‘ne kathedraal
en eine kanjer van ’nne REUSCH.
Van doa kieks ste oèt euver ós Limburgs land
vanaaf eine kanjer, ech eine Gigant!
Ziene boèk haet lang ónger water gesjtange
iësj ónger drök, dan alle richtinge oètgegange.
Noe sjteit ‘r mer drueg, wat e gelök
is noe veur ièwig, opgeknap en jónk terök
De luuj va Sjummert zint, ich weit
gruetsj wie ‘nen aap wie hae doa sjteit
troew wakend róndkiek wie herboare
hoas sjoeëner dan d’n IJFELTOARE
Dae sjteit te prònke i Paries
sjús wie oejt die Lange Lies
i Heale neaver d’r Lange Jan
dae moos verdwiene...wat ein sjan!
Mer doe bliefs bie ós hè leve Reusch
veur altied in SJUMMERT... ós sjtöm...ós keus (ch!) !!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

ACTUEEL

Hoej-Geet
gevonden in
Duitsland
Schinveld De 63e ‘Geet mit ee gesjtrikt udder’, die op carnavalsdinsdag werd gelanceerd vanaf het Wilhelminaplein in Schinveld, is
gevonden door de 10-jarige Luisa Robertz uit Bedburg-Kirchherten
in Duitsland. De brief die aan de Geet is bevestigd viel donderdag
bij het Hoej-Hoej-Comité in de bus. Luisa Robertz vond de ‘Geet’ aswoensdag in een veld bij haar woonplaats en nam haar mee naar huis.
Bedburg-Kirchherten ligt ten westen van Keulen. Het Hoej-HoejComité heeft inmiddels contact opgenomen met Luisa en zal haar
binnenkort gaan bezoeken. De Geet werd dit jaar gelanceerd door
Jan Outjers, want de vinder van vorig jaar kon vanwege de coronaregels niet naar Schinveld reizen. Outjers kreeg die eer omdat hij
inmiddels alweer 20 jaar het podium bouwt vanwaar de geet wordt
opgelaten. Eigen foto

13

Stem
sociaal.
Kies
Richard.
Beste mensen,
Ook deze keer ben ik verkiesbaar voor de
gemeenteraad van Beekdaelen. En dat doe
je niet zomaar. Van jongs af aan ben ik actief
in Nuth en de provincie Limburg.
Actief binnen verenigingen en parochie Nuth.
Waar nodig neem ik initiatieven. Ook in de
gemeenteraad van Beekdaelen wil ik me
inzetten voor een Nog Beter Beekdaelen
en haar kernen. Inzet voor een Beekdaelen
waar de menselijke maat voorop staat.
Voor een Beekdaelen,vwaar mensen zich
thuis voelen,vwaar er betaalbare woningen
zijn, goede zorg en goed onderwijs.
Ik breng de nodige kennis en ervaring
mee in de gemeenteraad. Ervaring als
juridisch adviseur vastgoed en
omgevingsrecht. Deze ervaring en inzet
is van groot belang om te zorgen voor
daadkracht in de raad. Om te zorgen
voor een Beter Beekdaelen.
Met vriendelijke groeten,

Richard Griffijn
Lijst 6, nummer 5

Allround fulltime medewerker
Ben jij altijd vrolijk en vriendelijk? En steek je graag je handen uit de mouwen?
Dan zoekt Coop jou! Als allround fulltime medewerker ben jij er voor klanten.
Je staat hen enthousiast te woord én zorgt ervoor dat ze tevreden en met een lach
op hun gezicht de winkel verlaten.
Coop zorgt goed voor haar medewerkers. Daarom krijg jij bij ons een marktconform
salaris en prima arbeidsvoorwaarden. Maar ook: een goede werksfeer en enthousiaste
collega’s. Werken is tenslotte ook leuk!
Stuur een korte motivatie brief en je CV naar: info@coopknols.nl of loop binnen
en vraag naar een sollicitatieformulier.

Scan de QR-code
voor de openstaande
vacatures in onze winkel.

Knols Schimmert
Weidestraat 3
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OLYMPIA SCHINVELD KIJKT ALWEER VOORUIT NAAR DERBY TEGEN WOANDER FOREST

Verloren maar toch opgewekt

Spelfragment uit de wedstrijd Olympia Schinveld tegen SVH ’39 uit Herkenbosch, afgelopen zondagmiddag. De rood-witte formatie uit Schinveld ging met 1-4 kopje onder.
Foto Rob Oostwegel

Wie wint doet mee voor de
titel, wie verliest haakt af.
Dat was de inzet zondagmiddag in het Burgemeester Adams Sportpark in
Schinveld bij de subtopper
Olympia Schinveld tegen
SVH ‘’39 uit Herkenbosch
in de vierde klasse C. De
Schinveldenaren gingen
op eigen veld met 1-4 ten
onder, Jorrit Haest scoorde de enige Schinveldse
treffer. Olympia-voorzitter
Roy Cornelissen: “SVH
was vandaag simpelweg de
betere ploeg.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

ging die de zaken goed voor elkaar heeft.

De uitslag mag volgens Cornelissen dan ‘een beetje geflatteerd’
zijn en bovendien schoot Schinveld ook nog twee keer tegen de
paal en één keer tegen de lat, ‘al
met al was de tegenstander een
maatje te groot. De Leeuw en
SVH gaan volgens mij duelleren
om de titel’. Olympia miste zondag bovendien enkele basisspelers door blessures, en een andere vaste kracht is op dit moment
vanwege zijn studie in Italië.
“Daar heb je als amateurclub nu
eenmaal mee te maken hè? Wij
zijn geen Betaald Voetbal Organisatie.” Wat Olympia Schinveld
dan wél is? Een voetbalvereni-

17 teams in competitie
In het seizoen 2021/2022 heeft
Schinveld ondermeer vier seniorenelftallen, één veteranenelftal, één veterinnenteam (dames
veteranen) en maar liefst negen
jeugdteams. Het totale aantal
teams dat actief aan een competitie deelneemt komt op 17. Olympia Schinveld heeft 350 leden,
allemaal mensen die de club een
warm hart toedragen, of ze nou
op het veld staan of een andere
rol binnen de club bekleden. “We
hebben ook trouwe supporters.
Vandaag, tegen SVH, hadden we
150 à 200 kijkers.” Dat zijn er inderdaad knap veel voor een duel

in de vierde klasse C. “Onze supporters gaan ook vaak mee naar
uitwedstrijden, menig maal zijn
er zelfs meer Olympia-supporters dan supporters van de thuisploeg. Zondag is er een derby, wij
moeten ‘uit’ naar Woander Forest
in Merkelbeek.” Cornelissen verheugt zich nu al op dat duel. “Bij
ons is promotie naar de derde
klasse geen doel. Mocht dat een
keer lukken: gráág! Maar het is
geen must.” Wél lekker gezellig
ballen, zonder stress en prestatiedruk op een in 2013 gerenoveerde
accommodatie waar menige vereniging jaloers op is. Cornelissen:
“Wij gaan heus niet zitten kniezen als het eerste thuis een keer
met 1-4 verliest. Volgende week
op naar Merkelbeek! Mooi toch?”

Men’s Bodystyling Nuth
Alleen
deze
avond

30 maart
2022

18.00u
tot
20.00u

€ 100,Actie

KORTING

Je bent van harte welkom op woensdag 30 maart 2022 vanaf
18:00 uur tot 20.00 uur. Alleen op onze Men’s Night krijg je
€100,- korting op de zlimme lentekuur! Laat je verrassen
mannen , het wordt een informatieve en gezellige avond. Neem
gerust je vrienden, ooms, neefjes, broers of collega’s mee!
Men’s Only ;-)
Stationstraat 67a te Nuth | Tel: 045-524 5776 | Vlak aan afslag autoweg
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Bingelradenaar
Kevin Hofland
naar Willem II
Eredivisieclub Willem II uit
Tilburg heeft trainer Kevin
Hofland uit Bingelrade
gecontracteerd. Hij heeft
een contract tot het einde
van het seizoen getekend en leidt dinsdag 15
maart de eerste training in
Tilburg. Hofland is aangesteld als de opvolger van
de ontslagen Fred Grim.

uitdaging als deze aan te gaan.”
Hofland was voor het laatst
werkzaam bij VfL Wolfsburg,
waar hij de assistent van Mark
van Bommel was. De Nederlanders moesten echter al na een paar
maanden weer vertrekken. Vóór
zijn klus in Duitsland was Hofland hoofdtrainer bij Fortuna,
waar hij in november 2020 werd
ontslagen.

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!
Openingstijden
maandag t/m zaterdag
zondag

Coop

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Het is gemakkelijker om in te
stappen bij een club waar het
goed gaat”, zegt Hofland op de
website van zijn nieuwe club.
“Maar Willem II is een mooie
club die in de Eredivisie thuishoort. Dat moet zo blijven en
dat motiveert mij enorm om een

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.

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

Kevin Hofland. Eigen foto

Tennisseizoen
begint in Oirsbeek
Oirsbeek Tennissend Oirsbeek
staat te popelen om aan het nieuwe tennisseizoen te beginnen.
Dat begint in april met de voorjaarscompetitie. Traditioneel begint Tennisclub Oirsbeek zondag
27 maart met een openingstoernooitje, dat begint om 13 uur.
KNGF opent
werelden

Steun ons
met uw
nalatenschap

geleidehond.nl/erfenis

25-10-21 12:08
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Aan de Kerk 2 in Verbouwing aan de Kerk 2
Amstenrade
Amstenrade
Dr. Poelsstraat 7 Aanbouw aan achterzijde
in Hulsberg
woning van souterrain en
begane grond
Aan de Dorekoel Het bouwen van twee
29 in Hulsberg
carports tegen elkaar
Stationsstraat 23 Het realiseren van een
A in Schinnen
aanbouw (aangepast plan)
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Geleenstraat 54
in Puth
Akerweg 37 in
Oirsbeek
Grijzegrubben 38
in Nuth

Het uitbreiden van een
woning
Het uitbreiden van het
woonhuis
Erfafscheiding op eigen
perceel

DATUM VERLEEND
07-03-2022
07-03-2022

15-02-2022
08-03-2022

DATUM
INDIENING
20-01-2022
03-02-2022
09-02-2022

Verkeersbesluiten
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Clemensweg
Instellen Kiss & Ride-strook 09-03-2022
t.h.v. Basisschool
Sint Jozef –
Merkelbeek
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.
Wat vindt u van de dienstverlening van de afdeling Burgerzaken? En
hoe zouden we deze kunnen verbeteren? Wij horen het graag van u!
Vorige week isbij elk huishouden in Beekdaelen een uitnodigingsbrief bezorgd. Daarin staat uitgelegd hoe u mee kunt doen aan
het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost u nog geen 10
minuten.

Groot onderzoek onder
inwoners Beekdaelen
Doet u ook mee?
Als u een nieuw paspoort of rijbewijs nodig heeft, een geboorte
wilt doorgeven, een uittreksel van de burgerlijke stand nodig
heeft of gaat trouwen, dan regelt u dit bij de afdeling Burgerzaken
van de gemeente. Dat kan bij de balies in het gemeentehuis, maar
vaak ook digitaal*.

Uw mening telt!
Om de dienstverlening van de afdeling Burgerzaken zo goed
mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze inwoners,
nodigen wij u uit om de vragenlijst in te vullen. Inwoners van
Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld ontvangen daarbij ook
enkele vragen over de dorpscoördinator.
Uw antwoorden zijn uiteraard anoniem. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Right
Marktonderzoek. Zij behandelen uw antwoorden zorgvuldig en
vertrouwelijk en verwerken deze volgens de geldende wet- en
regelgeving.
Aan de code en het wachtwoord die u per brief heeft ontvangen,
zijn géén persoonsgegevens gekoppeld. Wij weten dus niet wie de
vragenlijst invult. >>

>> Wel is de code gekoppeld aan de kern/het dorp waarin u
woont, zodat de uitkomsten van het onderzoek straks ook per
kern beschikbaar zijn.
Meedoen kan tot en met 27 maart
U kunt de vragenlijst online invullen tot en met zondag 27 maart
2022. Ontvangt u de vragenlijst liever op papier? Of heeft u een
vraag? Neemt u dan contact met ons op via 088 – 450 2000 of
gemeente@beekdaelen.nl.
*Een overzicht van de producten en diensten van de afdeling
Burgerzaken vindt u op www.beekdaelen.nl/aanvragen-enregelen. Hier staat ook bij vermeld welke producten en diensten u digitaal
kunt regelen en wanneer u naar het gemeentehuis moet komen.

Situatie in de Oekraïne
Het is oorlog in Oekraïne. Ook in Beekdaelen houdt dit veel
mensen bezig. Er zullen gevluchte Oekraïners naar Nederland
komen, mogelijk ook naar Beekdaelen. Misschien kent u
Oekraïners of mensen die iets voor hen willen doen, of wilt
u dat zelf. De situatie is nog erg onzeker en verandert met de
dag. Hierdoor is het nu nog lastig om concreet aan te geven
met welke aantallen vluchtelingen Nederland rekening moet
houden. Wel is er vanuit het kabinet een oproep gedaan aan alle
veiligheidsregio’s om voorbereidingen te treffen voor de opvang
van Oekraïense vluchtelingen.
Stand van zaken gemeente Beekdaelen
De ontwikkelingen rondom dit onderwerp gaan snel, de stand
van zaken verandert dagelijks. Om u op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen rondom hulp en opvang van Oekraïense
vluchtelingen in Beekdaelen, is er een webpagina ingericht:
www.beekdaelen.nl/oekraine. Deze pagina en de bijbehorende
veel gestelde vragen worden geactualiseerd zo gauw er nieuwe
informatie beschikbaar is.
Particuliere initiatieven Gemeente Beekdaelen
Er worden op dit moment allerlei particuliere initiatieven opgezet
om de Oekraïense vluchtelingen te helpen: inzameling van kleding,
geld of andere producten, particuliere opvang enz. Als gemeente
plaatsen we graag een overzicht van de initiatieven in Beekdaelen
op www.beekdaelen.nl/oekraine. Zo kunnen inwoners die hun hulp
willen aanbieden, in één overzicht zien waar dat in onze gemeente
mogelijk is. Kent u zo’n initiatief of heeft u er zelf één opgestart?
Meld dit dan via oekraine@beekdaelen.nl en wij zorgen ervoor dat
uw initiatief op de webpagina toegevoegd wordt.
Contactgegevens
Wilt u hulp of onderdak aanbieden aan de Oekraïense
vluchtelingen? Hiervoor kunt u contact opnemen met:
• Hulp aan vluchtelingen
Vluchtelingenwerk Nederland,
meer informatie op www.vluchtelingenwerk.nl
• Onderdak voor vluchtelingen
Takecarebnb, een organisatie die gastgezinnen voor vluchtelingen
zoekt en begeleidt. Meer informatie op www.takecarebnb.org
Voor vragen aan de gemeente over de opvang van Oekraïense
vluchtelingen kunt u een mail sturen naar oekraine@beekdaelen.nl
of bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente:
088 450 20 00

Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart 2022
• Twijfelt u nog over wie uw stem krijgt?
Bekijk dan de online verkiezingskrant: hierin stellen de
fractievoorzitters zich aan u voor en nemen u mee in de
speerpunten van hun partij. Of bekijk het lijsttrekkersdebat,
waarin zij met elkaar het gesprek aangaan over tal van
thema’s. U vindt de links naar de krant en het debat op
onze website.
• Stembureaus in Beekdaelen
U heeft per post de lijst met de 24 stembureaus in
Beekdaelen ontvangen. Deze lijst kan nog wijzigen,
bijvoorbeeld door ziekte van stembureauleden.
Op onze website vindt u altijd de meest actuele lijst.
De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
Let op: op 14 en 15 maart is voor het vervroegd stemmen
maar een beperkt aantal stembureaus geopend.
• Meenemen naar het stembureau
Om te kunnen stemmen, neemt u uw stempas en
uw legitimatiebewijs mee naar het stembureau.
Kunt u zelf niet gaan stemmen? Machtig dan iemand
anders om namens u te gaan stemmen. Dit regelt u
eenvoudig via uw stempas. Op onze website leest u er
meer over.
• Uitslagenavond op 16 maart
De vervroegd uitgebrachte stemmen op 14 en 15 maart,
worden geteld op woensdag 16 maart, vanaf
9.00 uur in Sporthal Gitek in Nuth. De op 16 maart
uitgebrachte stemmen worden dezelfde dag na
21.00 uur geteld.
Op woensdag 16 maart worden de tussenstanden en
de voorlopige eindstand gepresenteerd tijdens een
uitslagenavond. Deze avond wordt vanaf 21.00 uur
georganiseerd in Partycentrum De Oirsprong in Oirsbeek.
Wij heten u van harte welkom. Hoogtepunten van de
verkiezingsuitslagen worden live uitgezonden door ZoNws,
tijdens een speciaal uitslagenprogramma. Dit kunt u volgen
via www.zo-nws.nl en op tv via Ziggo kanaal 44 en KPN
kanaal 1434.
• Bekendmaking definitieve uitslag op 21 maart
Op maandag 21 maart om 10.00 uur wordt tijdens een
openbare zitting van het centraal stembureau, de uitslag
van de verkiezing bekendgemaakt. U kunt deze zitting
bijwonen in de raadszaal in het gemeentehuis in Nuth of
digitaal via MS Teams. Meer informatie vindt u op onze
website.
Uitgebreide informatie over de verkiezingen leest u op
www.beekdaelen.nl/verkiezingen.
Heeft u vragen over de verkiezingen? E-mail uw vraag dan
naar: verkiezingen@beekdaelen.nl.
Of neem telefonisch contact op via 088 – 450 2000.
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PUZZEL

Veel puzzelplezier!

Sudoku vijfling

4

Deze week weer extra veel
puzzels. Mede dankzij de
coronacrisis hebben veel
lezers van de Beekdaeler ontdekt hoe fijn en
ontspannen het kan zijn
om weg te kruipen in een
lekkere stoel met een stevige hersenraker. Je kunt
alle sores van de wereld
even vergeten als je op
zoek bent naar een Franse
rivier met vijf letters. Veel
puzzelplezier!
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kruiswoord
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44
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HORIZONTAAL:
1 scherpe saus 6 visgerei 12 aanvoerder 13 lenig 15 nageslacht 16 gezet
18 sprookjesfiguur 19 ik 20 voorzetsel 22 geestdrift 25 titel 26 serie
29 vrouwelijk dier 30 doopgetuige 32 cijfer 34 make-up 36 bijbelse
figuur 37 roem 39 loopstok 41 mode 44 provinciehoofdstad 46 tennisterm 48 man van adel 50 deel v.d. bijbel 51 gebak 53 oude lengtemaat
54 wolvlokje 56 jong dier 57 drinkgerei 59 profeet 60 deel v.e. geschrift
62 kleine hoeveelheid 64 sportvrouw 65 reisgoed.
VERTICAAL:
1 riv. in Frankrijk 2 houding 3 met dank 4 slaapplaats 5 zangstuk 7
Europese hoofdstad 8 buitenkans 9 dierengeluid 10 pl. in Gelderland
11 spelleiding 12 riv. in Frankrijk 14 vogelnaam 17 veldvrucht 18
vorstentitel 21 racewagentje 23 in opdracht 24 overgeleverd verhaal 27
landbouwwerktuig 28 kei 30 moes 31 voorzetsel 33 paling 35 ijzerhoudende grond 38 hemelbrood 39 stoomschip 40 treuzel 41 sportploeg
42 lidwoord 43 humorloos 45 brede sjaal 47 circa 49 plant 51 afwas 52
staat in Amerika 55 kern 56 watering 58 inkeping 59 nauw 61 namelijk
63 dierengeluid.
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PRIJS-PUZZEL

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

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.

€10,-d met

Gefeliciteer
n!
jouw cadeaubo

Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. naar de
Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth. Vergeet
je naam, adres en woonplaats niet te vermelden. De naam
van de winaar wordt in de volgende uitgave gepubliceerd.
De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
Oplossing van de vorige editie:
VLEGEL
De winnaar is:
Mevrouw M. Goorden (Hulsberg)

Oplossingen van de vorige editie
Sudoku vijfling
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MISLOPEN
NAAKT
PERFIDE
PLAAT
POVER
PUBLIEK
QUICKSTEP
RAYON
REPEL
SFEER
SORTERING
STRAFRENTE
UITBANNING
VLOOT

HEDERIK
HOEZEE
KABBALA
KALFJE
KEIZERS
KIEREN
KNUISTJE
KOEIEN
KRAAL
LAAGJE
LOLLIG
LONDEN
LONEN
MELKPAK

AARDEWERK
ALAAM
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© www.puzzelpro.nl
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Zlim Bodystyling Nuth
Alleen
deze
avond

18.00u
tot
21.00u

23 MAART

23 maart
2022

€ 100,Actie

ELIJK
D
N
IE
R
V
W
VROU
N
AFSLANKE

KORTING

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

beekdaeler.nl

23

dinsdag 15 maart 2022

COLUMN

JACQUES

Oorlogskinderen
Het is in deze dagen van oorlog in de Oekraïne, dat ik mij bewust ben van
mijn eigen geschiedenis. Ik werd in februari 1945 geboren aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog in Den Haag, midden in de hongerwinter. Ik
was zo klein, 11 ons woog ik, dat ik in de couveuse moest en elk halfuur
een theelepeltje afgekolfde moedermelk kreeg. Twee weken later werd het
Bezuidenhout gebombardeerd en de kliniek waarin ik lag, kreeg een voltreffer. Een liefdevolle zuster redde mij uit het brandende gebouw en ging
met mij de winterkou in, dwars door de brandende stadswijk waar paniek
overheerste, van hulppost naar hulppost en leverde mij drie uur later af in
een ziekenhuis elders in de stad. Eind mei, Nederland was toen al bijna een
maand bevrijd, mochten mijn ouders mij pas meenemen, maar hun huis
was ook gebombardeerd en ze logeerden bij mijn grootouders. Het was
een stressvolle tijd en dat zou het nog wel een poos blijven.
In de Oekraïense zuidelijke havenstad Marieopol hebben de Russen een
kinderziekenhuis en kraamkliniek plat gebombardeerd. Hoeveel doden en
gewonden er zijn gevallen, is onbekend, maar de schade is enorm. Ik dacht
aan mijn ervaringen van 77 jaar geleden en vroeg mij af hoe de kindertjes
die in het hospitaal van Marieopol verbleven, het overleefd hadden en dit
op korte en langere termijn zouden verwerken. Hoe reageert het kinderbrein op zo’n extreem stressvolle situatie. Bekend is , dat als kinderen
houvast van bijvoorbeeld hun ouders verliezen of langdurig moeten
vrezen voor hun eigen veiligheid of leven, hun hersenen kunnen overgaan
tot een soort noodtoestand. Het dreigingssysteem van de hersenen staat
permanent aan en overstroomt het lichaam met stresshormonen. Dat kan
al bij baby’s gebeuren. Voor de korte termijn is dat niet erg; het systeem
is juist geëvolueerd om te helpen overleven bij gevaar. Het hangt in grote
mate af van wat er precies gebeurd is en of de kinderen op emotionele en
praktische steun kunnen rekenen. Ook heeft elk kind natuurlijk unieke
kwetsbaarheden en krachten. Als de stressvolle situatie echter blijft
aanhouden, kan er schade ontstaan. De emotionele en fysieke gezondheid
gaan achteruit. Deze staat van langdurige dreiging kan leiden tot wat
‘toxische stress’ wordt genoemd. Lichaam en geest worden versleten, het
immuunsysteem verzwakt en het kinderbrein loopt schade op. Gedragsstoornissen verraden die schade meestal: nachtmerries, verlies van eetlust,
bedplassen. Soms uit het zich door agressief gedrag of kinderen zijn stil en
teruggetrokken. Ook kunnen er leerstoornissen op school optreden. Het
zijn symptomen, waar ik er sommige van herken. Maar in de naoorlogse
jaren was er nauwelijks aandacht voor deze symptomen en wilde men
vooral niet omkijken naar wat er allemaal voor vreselijks was gebeurd,
men wilde vooruit en het leven weer oppakken.

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

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

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.

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.

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

Braderieën & Markten
LENTEKRIEBELROMMELMARKT TE JABEEK.
Zondag 10 april van 09.00 tot
15.00 uur. Gratis entree.

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.

COLOFON

Mijn lagere schoolperiode was weinig succesvol en ik was klein, weinig
weerbaar, dwars en dromerig en had ook eetstoornissen. Gelukkig hoeft
deze schade niet permanent te zijn en ik ben er tijdens de puberteit wonderwel overheen gegroeid. De chaos van oorlog is onmiskenbaar stressvol
voor een kind. Maar kinderen zijn veerkrachtiger dan men misschien zou
denken. Ze moeten leren weer op zichzelf en hun omgeving te vertrouwen en hun sociale vaardigheden versterken. Nare ervaringen, bewust of
onbewust , kunnen een plek krijgen door creativiteit of vaardigheden, die
worden ontwikkeld. Zelf heb ik jarenlang een enorme leeshonger gestild,
ik las alles wat maar beschikbaar was en deed daarmee belangrijke taalvaardigheden op. Achteraf kan ik zeggen, dat de schade
die ik in mijn eerste levensmaanden heb ik opgelopen,
in mijn leven niet tot heel veel problemen heeft geleid,
maar ik heb wellicht geluk gehad.

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Ik pleit er krachtig voor, dat de Oekraïense
oorlogskinderen die naar Nederland komen, hier
alle beschikbare ruimte, liefde en hulp krijgen om
hun opgelopen oorlogstrauma’s met eigen
veerkracht te verwerken, zodat ze er net als ik
later weinig last meer van zullen ondervinden.

Jos van Wersch

Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Zakelijk en financieel

Claessens
media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
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 20 maart van 14.00 – 17.00 uur in Café Zaal ’t Weverke Ruilmiddag
plaatjes verzamelalbum Sjömmert wie ’t waor.
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 17 t/m zondag 20 maart 2022
Van De Sjlechter
Hoofdkaas
300 gram

Boterhamworstje
250 gram

Hagendoren
Linze-Abrikozen
of Kersenvlaai

1365
13.

8.

SAMEN

groot

95

7 18
7.

Eetrijpe mango schaal 2 stuks
Grote mandarijnen net 1,5 kilo
Jonagold tas 1,5 kilo
Kiwi green bak 1 kilo

Trots van Coop
Tapas vleeswaren
3 pakjes à 60/80 gram
combineren mogelijk

combineren mogelijk

ALTIJD
S
K
U
T
S
3
7.17
7.47

*
2 STUKS
5.38
7.38

5.-

5.-

Johma brooden toastsalades

Culinaire
beenham naturel of
honing/mosterd

3 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

per 100 gram

*
3 STUKS

*

RTING
30% KO
1.10

_

5.97
9.87

1.14

0. 0.
77 _

5.-

79

5.MAXAN6T
PE R KL

Pepsi, Sisi of 7up

2 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

2 STUKS
3.38
4.18

2.-

BIERTJES

WEEK
VA N DE

*

RTING
25% KO

La Chouffe of
Tripel Karmeliet

flesje 330 ml of multipack
4 flesjes/blikjes à 330 ml

*

RTING
25% KO 09 _ 99
2.

7.

1. 6.
57 _

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

00

Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml

Alle Hertog Jan
per stuk

1.59

_

17.99

1. 13.
20 _

50

17.

99

13.

50

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

