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PETRA DIEDEREN (NUTH): ‘IK ZAG ZATERDAG ALLEEN MAAR OPGEWEKTE KLANTEN’

Feeststemming bij winkeliers
Winkeliers in Beekdaelen
zagen met lede ogen op
televisie hoe Limburgers
de afgelopen weken naar
Duitsland en België trokken om daar eens lekker
te gaan shoppen. Sinds
zaterdag hoeven zij de
grens niet meer over, want
in ons land zijn alle winkels weer ‘gewoon’ open.
Ook de zaak van Petra
Diederen en Leyla Moonen
in het centrum van Nuth.

Nóg een lockdown
gaan veel winkeliers
absoluut niet
meer trekken.
- Petra Diederen

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Zowat iedere middenstander
wiens winkel door de lockdown
gesloten was heeft z’n eigen,
treurigstemmende verhaal. Het
relaas van Petra Diederen en Leyla Moonen uit Nuth staat symbool voor vele andere winkeliers
in onze gemeente. Het tweetal
runt ‘ff Anders, de andere winkel’, zoals deze zaak heet die gespecialiseerd is in damesmode,
woondecoratie en accessoires.
Petra: “Toen we zaterdag weer
opengingen voelde dat als een
feestje, het was ook meteen hartstikke druk. Ik zag alleen maar
opgewekte klanten. Eén van hen
zei: ‘We hebben weer een beetje

“Pas als je zelf ondernemer bent merk je hoe heftig drie lockdowns zijn”, zegt Petra Diederen (rechts) van ‘ff Anders’ in Nuth.
Op deze foto bedient zij een van de eerste klanten die zaterdag na vier weken lockdown in haar winkel kwamen (fun)shoppen.
Foto Rob Oostwegel

ons leven terug.’ Zo voel ik dat
zelf ook.”
‘Onnodige lockdown’
Wat beiden nog steeds erg dwars
zit: dat hun zaak, nota bene in de
beste verkoopmaand van het jaar,
december, op slot moest. Petra:
“Deze lockdown was absoluut onnodig. Het was al de derde, nóg

een lockdown gaan veel winkeliers absoluut niet meer trekken.
Wijzelf hebben twee zware jaren
achter de rug, we zijn stilaan
door al onze reserves heen. Kijk,
als je al zover bent dat je zelfs
onder de inkoopprijs moet verkopen dan hoef ik verder niks uit te
leggen. De steunmaatregelen van
de Rijksoverheid zijn - wat onze

winkel betreft - bij lange na niet
toereikend.” Afgelopen zaterdag,
op de eerste openingsdag na de
lockdown, kwamen veel van hun
vaste klanten niet alleen naar de
winkel om spulletjes te kopen
‘maar ook om ons daarmee te
steunen’, zegt Petra. “Zoveel lieve
mensen, dat heeft me echt ontroerd.”
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JOS VAN WERSCH

VERNIEUWINGSGROEP PRESENTEERT
TOP 10 KANDIDATENLIJST

‘Ons Beekdaelen’ (2)
‘Zie hem lopen, als een veldheer door de straten. Links en
rechts terrassen vol mensen,
die soms applaudisseren, vaak
naar hem zwaaien en af en toe
luidkeels hun dankbaarheid
uiten’, schrijft het Algemeen
Dagblad, doelend op de burgemeester van Valkenburg Daan
Prevoo. ‘Trots aanvoerder van
de opstand tegen het door Den
Haag opgelegde geslotendeurenbeleid’, voegt de Volkskrant
eraan toe. Waarna De Beekdaeler op haar beurt graag van
de burgemeester van Beekdaelen Eric Geurts had willen
weten hoe hij daar nou zèlf
tegenaan kijkt - zónder meteen
te verwijzen naar het gezamenlijk standpunt (‘Begrip voor
signalen uit de samenleving’)
van zijn collega-burgemeesters
in Zuid-Limburg. Alle begrip
voor elke burgemeester die
dicht in de buurt blijft van de
mensen in z’n eigen gemeente.
Anderzijds: uw gezagsgetrouwe (ajakkes!) columnist hoort
burgemeesters voortdurend
klagen over de ‘ondermijning
van het gezag’ - maar op deze
manier zijn ze die ondermijning zelf aan het organiseren
door het horecaprotest, pardon, de horeca-’demonstratie’

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

toe te staan. Want stel dat de
carnavalisten van de Nachuule
uit Nuth, de Schinöster uit
Schinnen en de Zandjhaze
uit Schinveld tegen de coronaregels een hele dag lang
gaan ‘demonstreren’ in een
feesttent? Wat doe je als burgemeester als de voetballers
van Minor, Wijnandia en Alfa
Sport zich samenpakken en
‘demonstreren’ via een onderling toernooitje op zondag met
na afloop een grote tombola in
de kantine? Dat gaat allemaal
niet gebeuren. Maar de vraag
stellen mag. Ook in Beekdaelen werd zondag volop… euh…
gedemonstreerd. Tot overmaat
van ramp was - om wat voor
reden dan ook - in menig
café en net op die ene
demonstratiedag ook nog
het pinapparaat defect.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Hoge plaats voor
ex-CDA’er Rijkx

Leon Rijkx is door de Vernieuwingsgroep op een hoge plek 3 gezet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Foto archief de Beekdaeler

Coalitiepartij De Vernieuwingsgroep, met zeven
raadszetels de grootste
fractie in de gemeenteraad van Beekdaelen,
heeft de kandidatenlijst
gereed voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16
maart. “De lijst telt bijna
30 kandidaten waarvan
de top 10 - kandidaten
inmiddels is vastgesteld”,
zegt lijsttrekker Hugo
Schaffrath.

--

• 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

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Opvallend: pal achter wethouder Jeannette Quadvlieg-van
Dam (plek 2) staat raadslid Leon
Rijkx, hij stapte in september
2021 over van het CDA Beekdaelen naar de Vernieuwingsgroep.
Rijkx nam zijn raadszetel mee,
waardoor de lokale partij ineens

de grootste werd. Ook Ton Kollée uit Nuth (plaats 8) heeft een
CDA-verleden, hij was namens
de christendemocraten lid van
Provinciale Staten (2003-2007)
en vanaf 2009 namens het CDA
Nuth gemeenteraadslid in de
toen nog zelfstandige gemeente Nuth. Schaffrath: “Ton was
al een tijd geen lid meer van het
CDA, hij heeft zich na de overstap van Leon Rijkx ook bij ons
gemeld.”
Top 10
De Top 10 van de kandidaten onder aanvoering van lijsttrekker
Hugo Schaffrath uit Oirsbeek
ziet er als volgt uit: 2 Jeannette
Quadvlieg-van Dam (Bingelrade), 3 Leon Rijkx (Wijnandsrade), 4 Levin de Koster (Oirsbeek),
5 Jos Pieper (Schinveld), 6 Hugo
Raes (Schinveld), 7 John Marissen (Puth), 8 Ton Kollée (Nuth), 9
Jan Hermans (Klein-Doenrade),
10 Ber van den Heuvel (Nuth).

3
ACTUEEL

DORPSVOORZIENING IN DOENRADE

Peuterspeelzaal
wordt hoeskamer
De voormalige peuterspeelzaal in Doenrade
wordt verbouwd tot een
gemeenschappelijke hoeskamer. De nieuwe ruimte
is straks geschikt voor
kleinschalige activiteiten,
vergaderingen voor de
(lokale) verenigingen en
inwoners. Ook kunnen er
leer- en onderwijsactiviteiten plaats vinden.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Het bestuur van Stichting
Streektrefcentrum Doenrade is
blij dat deze voorziening voor
het dorp is behouden”, zegt Lou
Smeets, voorzitter van de stichting. De stichting krijgt een bijdrage van het Oranje Fonds in de
subsidiabele kosten van 50% tot

een maximum van € 11.000 voor
de renovatie van het gebouw. De
overige kosten worden gedekt
door verdere giften en sponsoren, alsmede door zelfwerkzaamheden.

Praktijkruimte fysiotherapie
De hoeskamer krijgt een zelfstandige eigen toegang, ook
wordt er een praktijkruimte voor
fysiotherapie gerealiseerd. Nog
deze maand wordt gestart met
de werkzaamheden. Het klusteam, met veel vrijwilligers, gaat
de muren, ramen en deuren van
een nieuwe verflaag voorzien.
Verder wordt het hang- en sluitwerk aangepast en een lekkage
aan het dak hersteld. De kindertoiletten worden vervangen voor
een nieuw invalidetoilet. Zodra
de coronamaatregelen het toelaten is de hoeskamer te bezichtigen.

PNIEUW BEKLEDEN

% KORTING OP HET LEER
% KORTING OP DE STOF

HERSTOFFEREN

Neem een foto
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n
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dan meteen
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ssen
aee
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wij maken
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30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

Stoel
vanaf
175,=

Stoel
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175,=

Fauteuil
vanaf
1150,=

Fauteuil
vanaf
1150,=

Bank
vanaf
1450,=

Bank
vanaf
1450,=

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schimmert

Hoekbank
vanafHoekbank
2250,= vanaf

MOL & GEURTS
Industriestraat
14 613514KH
Sittard
MOL- &
GEURTS - Industriestraat
6135
KH Sittard
99 22info@molgeurts.nl
- E-mail.: info@molgeurts.nl
- Website:
molgeurts.nl
Tel.: +31 (0)46 Tel.:
451+31
99 (0)46
22 - 451
E-mail.:
- Website:
molgeurts.nl

2250,=

SCHIMMERT De Beekdaeler is op zoek naar een
nieuwe bezorger voor een
krantenwijk in Schimmert.
Het gaat om een (kleine)
wijk in de omgeving van de
St. Remigiusstraat/ Bekerbaan. Wil jij meer informatie over de verdiensten, etc.
dan kun je contact opnemen via 06-42677006 of
mail: info@beekdaeler.nl.

Advertentie

Meer internet voor je
geld met glasvezel
Glasvezel, da’s toch duur? Die vraag wordt vaak gesteld, want glasvezel is nieuw en het zal wel prijzig
zijn. Maar niets is minder waar! Je betaalt in de meeste gevallen hetzelfde of zelfs minder, terwijl je
wel meer internetsnelheid (Mbps) krijgt.
Ik zit toch wel goed?
Voor hetzelfde geld heb je met glasvezel veel meer snelheid, een stabielere
verbinding en een gigasnelle internetsnelheid. Je krijgt met glasvezel de
internetsnelheid waarvoor je betaalt. Dat vinden wij bij DELTA normaal. Wat
zou je ervan vinden als je een heel brood koopt, maar je krijgt maar
driekwart mee? Zo werkt dat dus ook met coaxkabel en DSL internet. Wel
100% betalen, maar niet 100% geleverd krijgen.

“Ook Zuid-Limburg kan straks gebruikmaken
van supersnel glasvezel internet van DELTA.”
Overstappen naar glasvezel zonder gedoe
Een uur of zelfs een kwartier zonder internet, dat wil niemand. Dat begrijpen
wij maar al te goed. Daarom helpen we je stap voor stap bij de overstap naar
glasvezel. Maar hoe gaat dat? En wat kun je verwachten?
ü Nadat de aannemer klaar is met het aanleggen van glasvezel, sturen we
het installatiepakket toe.
ü Zelf maak je een afspraak met onze monteur. Hij installeert en activeert
jouw abonnement.
ü De monteur zorgt ervoor dat je overal in huis wifi hebt. Zelfs op zolder.
ü Wist je dat je jouw vaste nummer gewoon mee kan nemen?

Heb je een KPN of Ziggo
e-mailadres? Dat kun je helaas
niet meenemen. Tip: maak een
nieuw e-mailadres aan,
bijvoorbeeld via Gmail of Hotmail.
Dit is gratis. Dan ben je niet meer
gebonden aan een provider. Ook
kun je alvast je contacten
informeren over jouw nieuwe
e-mailadres.

Persoonlijk advies?
Wil je graag persoonlijk advies over
het DELTA Glasvezel Flexpakket?
Bel dan met een van onze
glasvezeladviseurs! Zij geven je
graag advies en kunnen zelfs voor
je uitrekenen wat je voordeel is ten
opzichte van je huidige provider.
Daarbij houden zij rekening met wat
jij belangrijk vindt en welke snelheid
bij jou past.

Glasvezel in Zuid-Limburg. Ben jij al om?
Kom je in aanmerking voor glasvezel? Kijk op delta.nl/zuid-limburg en doe de postcodecheck. Je ziet dan meteen of
jouw woonadres in aanmerking komt. Bestel voor 26 januari 2022. Je hebt nog een paar dagen!

delta.nl/Zuid-Limburg | 0118 - 22 55 71
Bel voor meer informatie met onze glasvezeladviseurs via bovenstaand nummer.

beekdaeler.nl
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JONGSTE RAADSLID LISA LAUMEN (CDA): ‘HET WAS EEN MOOIE ERVARING’

Adieu
Beekdaelen
door baan
in Brussel

Lisa Laumen tijdens haar beëdiging in 2019 als raadslid voor het CDA in Beekdaelen. Eigen foto

Op de CDA-kandidatenlijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart
ontbreekt de naam Lisa
Laumen (26) uit Schimmert. Zij is niet meer
beschikbaar vanwege haar
drukke werkzaamheden in
Brussel. Laumen, werkzaam als beleidsadviseur
voor de fractie van de EVP
in het Europees Parlement
waar ook het CDA onderdeel van uitmaakt, is sinds
2019 raadslid voor het
CDA in Beekdaelen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Het was een mooie ervaring om
mij 3,5 jaar te mogen inzetten
voor de gemeenschap van Schimmert waar ik vandaan kom”, zegt
het jongste raadslid van de gemeenteraad in Beekdaelen. “Het
was niet altijd makkelijk. Maar
dat hoort bij de politiek en de dynamiek van een nieuwe herindelingsgemeente. Ik heb er veel van
geleerd en wens Beekdaelen ook
in de komende raadsperiode veel
succes en een mooie duurzame
toekomst toe.”
Dorpsgenoot John Kevers
CDA-fractievoorzitter
Twan
Schevers: “Ik weet zeker dat Lisa

de andere kandidaten van onze
mooie partij zal steunen, en zeker ook haar Schimmertse dorpsgenoot John Kevers die op onze
lijst op plek 4 staat.” Lijsttrekker
Schevers voegt eraan toe dat de
kandidatenlijst zo goed als definitief is en inmiddels ook vastgesteld door de leden van het CDA
Beekdaelen.
19 kandidaten
Op de kandidatenlijst staan 19
namen. Op plek 1 lijsttrekker
Twan Schevers (Doenrade), 2.
Alexandra de la Roy (Amstenrade), 3. Peter Janssen (Puth),
4. John Kevers (Schimmert), 5.
Hub Franssen (Schinnen), 6. Jos
Timmermans (Merkelbeek), 7.
Eloy de Haas (Nuth), 8. Martijn

Het was niet altijd
makkelijk. Maar dat
hoort bij de politiek.
- Lisa Laumen

Meessen (Schinveld), 9. Mia Lamerichs (Jabeek), Robert Zeijen
(Vaesrade-Nuth), 11. Koen van
Oers (Arensgenhout-Hulsberg),
12. Peter Philips (Merkelbeek),
13. André Reumkens (Hulsberg),
14. Maria Paulissen (Wijnandsrade), 15. Leon Rutten (Doenrade),
16. Harry Vreuls (Bingelrade), 17.
Richard Smeets (Wijnandsrade),
18. Andre Pennings (Jabeek), 19.
Marcel de Jong (Oirsbeek).
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Habenu-Van de
Kreeke neemt 2
bedrijven over
De Habenu-Van de Kreeke
Groep uit Nuth heeft bouwbedrijf Geurts en installatiebedrijf Van den Heuvel overgenomen. Beide ondernemingen zijn gevestigd in Tegelen
en blijven werken vanaf die
locatie.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Bouwbedrijf Geurts renoveert
en restaureert panden en heeft
22 mensen in dienst, installatiebedrijf Van den Heuvel telt
twaalf medewerkers. De bedrijvengroep Habenu-Van de
Kreeke (155 jaar ervaring, 280
medewerkers) is actief in zowel
de wegenbouw als de reguliere
bouw, leiding- en betontechniek
en vastgoedservice. “Met bouwbedrijf Geurts en installatiebedrijf Van den Heuvel halen we
een bijzonder rijk ervaringspallet aan bouw- en installatiekennis in huis”, aldus directeur-aandeelhouder Ron Habets.

JEAN-KE

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in Puth
Bingelder
In Bingelder woar kirremês
mèt zeve carrouselle
en es- se doa ‘ns op wools goan
hoofde se neet te belle.
Dat driejde allemoal veur niks
‘t woar sjpas bie ‘t leave
pas es-se 10 kier woars gewae...
dá moos-te ei rundje geave!
(Thölls plat)
Jean Keulen

PUTH De Beekdaeler is op
zoek naar een nieuwe bezorger voor een krantenwijk in
Puth. Het gaat om een (kleine) wijk in de omgeving van
de Geleenstraat/ Bovenste
Puth. Wil jij meer informatie
over de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen via
06-42677006 of mail: info@
beekdaeler.nl.

.

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

•• ”Gratis”
keuringen
zonder afspraak
voorkeuren
•• Klaar
Bij afkeur
geen
kosten
terwijl u wacht!

Ook
voorvoor
diesel en
Ook
bedrijfsauto’s,
diesels
en
olieverversen
mogelijk
bedrijfsauto’s

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

Lindelaufer Gewande 26, Voerendaal - Tel. 045 - 575 22 30

Lindelaufer
- Tel. 045 - 575 22 30
HenkGewande
Baadjou 26, Voerendaal
www.apkbaadjou.nl

Henk Baadjou
www.apkbaadjou.nl
Zonder afspraak
van ma. t/m do. 08.00-11.30
uur / 12.00-17.00 uur.
Zonder afspraak van
ma. tot
t/m12.00
vr. van
Vr. 08.00
uur.8.30 tot 17.00 uur
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CDA in Valkenburg
wil Louk Bongarts uit
Nuth als wethouder

LIEDJESCONCOURS CMC ALAIF

Finaleplaats voor
Zoes uit Hulsberg
Nadine Cosemans uit Hulsberg, beter bekend onder haar
artiestennaam Zoes, heeft de
finale bereikt van liedjesconcours ‘CMC Alaif 2022’. Zij
is een van drie finalisten die
covers zingen, in haar geval
‘Pirate oet ’t Zuuje’.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De uitzending van de finale is op
zondag 30 januari op TV Ellef.
In Zuid-Limburg is TV Ellef te
ontvangen via Ziggo kanaal 48.
De finale kan ook via een stream
op de Facebookpagina van Carnavalsmuziek.com worden bekeken. CMC Alaif is een provinciaal Vastelaoves Leedjeskonkoer,

Louk Bongarts (links), woonachtig in Nuth, was ruim 15 jaar gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Foto archief
de Beekdaeler

Het CDA in Valkenburg
aan de Geul zal de in
Nuth woonachtige Louk
Bongarts (67) voordragen
als kandidaat voor het
wethouderschap in die
gemeente mocht het CDA
deel uitmaken van de coalitie tijdens de raadsperiode 2022-2026.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Bongarts was tot eind 2019 gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Valkenburg aan de Geul, een functie die
hij ruim vijftien jaar vervulde.
De Valkenburgse CDA-lijsttrekker Thomas Brune (26) zegt:
“Bongarts kent onze gemeente

Zo iemand heeft
onze gemeente
hard nodig. Juist nu.
-Thomas Brune

op z’n duimpje en hij denkt in oplossingen. Zo iemand heeft onze
gemeente hard nodig. Juist nu.”
Frans Erens, voorzitter CDA
Valkenburg aan de Geul, roemt
Bongarts vanwege zijn inzet
voor de plaatselijke economie.
“Denk aan de upgrading van €
het Centrumplan.” In het najaar
van 2019 was Bongarts kandidaat-wethouder voor het CDA
in Beekdaelen maar door een interne machtstrijd binnen die partij ging dat niet door. Hetzelfde
overkwam eerder ook al Twan
Schevers, de huidige fractievoorzitter.

Nadine Cosemans uit Hulsberg, alias
Zoes. Eigen foto

georganiseerd door de stichting
Carnavalsmuziek.com. In januari 2021 bereikte Zoes ook al de
finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK).

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
stopt in alle 15 dorpskernen
van de gemeente Beekdaeook:
len. Digitaal lezen kan
beekdaeler.nl. Veel leesplezier! Foto Rob Oostwegel

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

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde is onverwacht van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze vader en schoonvader, onze trotse opa
en overgrootvader

John Habets
echtgenoot van

Jet Habets - Spiertz
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.
Wijnandsrade: Jet Habets - Spiertz
Heerlen: Jacqueline en René
		 Tiziana en Tijmen, Karsten
		 Amodena en Ronnie
		 Tamara en Luc
		 Daphne en Maicol
		 Celine en Tim
Wijnandsrade: Roger en Jacqueline
		Daphne
		Lars
		Ruben
		Femke
		 Familie Habets
		 Familie Spiertz
Heerlen, 3 januari 2022
Correspondentieadres:
Stephanusstraat 2, 6363 BN Wijnandsrade
Vanwege de huidige geldende maatregelen heeft de uitvaart in
besloten kring plaatsgevonden.

KERKDIENSTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 22 januari. 16.30
uur: H. Mis. Zondag 23 januari. 11.00 uur: Hoogmis. Intenties: jaardienst Frans Merckx
en Mia Merckx-Slangen; jaardienst Jac Dezaire en Theodora
Lumens; jaardienst Philomena
Huntjens-Lemmerling;
Jozef
Nuchelmans. Woensdag 26 januari. 16.30 uur: H. Mis in de
kerk. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman.
Donderdag
27 januari. 10.00 uur: H. Mis in

het klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het
klooster.
Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 23 januari. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties:
ouders Crijns (verjaardag pap)
en Ed van den Heuvel (verjaardag). Maandag 24 januari 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 28 januari.
09.00 uur: H. Mis. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 22 januari. 16.00 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst
Nic Troisfontaine; 1e jaardienst
Claartje Kickken- Quadackers.
Dinsdag 25 januari. 09.00 uur H.
Mis.
Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 22 januari. 16.00 uur:
H. Mis. Zondag 23 januari. 11.00
uur: H. Mis. Intenties: Richard,

Ans en Jean Sieben; Jo Laumen
(1e jaardienst); Jules Lucassen
(1e jaardienst), overleden ouders
Lucassen-Kuipers, Miena, Rika
en Bertien.
Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 23 januari. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: voor alle overledenen van de parochie.
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Brigadiersjubileum

Oirsbeek Berna Smit (foto) is twintig jaar actief als verkeersbrigadier bij basisschool De Sprong in Oirsbeek. Zij begon daarmee toen haar kinderen
destijds op deze school zaten maar ‘brigadieren’ doet ze nog steeds. “Van ‘s morgens tien over acht tot half negen ben ik bij de basisschool aanwezig
om kinderen veilig te laten oversteken”, zegt Berna Smit. ’s Middags zijn er helaas geen klaar-overs, zoals verkeersbrigadiers in de volksmond vaak
worden genoemd. “Zoveel vrijwilligers hebben we in Oirsbeek nu ook weer niet.” Berna Smit was voorheen betrokken bij de fietsexamens voor de
schoolkinderen, ook fungeerde ze als lees- en rekenmoeder. Verleden week, bij haar 20-jarig ‘brigadiersjubileum’, werden wachtende automobilisten
bij de oversteekplaats getrakteerd op koekjes. Foto Rob Oostwegel

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schimmert

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

SCHIMMERT De Beekdaeler is op zoek naar een
nieuwe bezorger voor een
krantenwijk in Schimmert. Het gaat om een
(kleine) wijk in de omgeving van de St. Remigiusstraat/ Bekerbaan. 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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BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Tiber 14 te Nuth

Plaatsen dakkapel

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING

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.

Raadhuisplein te
Amstenrade

Europaplein te
Hulsberg

Scalaplein te
Schinnen

Markt te Nuth

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).

Markt te Nuth

Verlenging standplaatsvergunning voor de verkoop
van vis en aanverwante
artikelen
Verlenging standplaatsvergunning voor de verkoop
van vis en aanverwante
artikelen
Verlenging standplaatsvergunning voor de verkoop
van vis en aanverwante
artikelen
Verlenging van de
marktstandplaatsvergunning
voor de verkoop van damesen herenkleding en accessoires
Verlenging van de
marktstandplaatsvergunning
voor de verkoop van Olijven,
fetakazen en noten

DATUM
VERLEEND
10-01-2022
DATUM
VERLEEND
10-01-2022

10-01-2022

10-01-2022

12-01-2022

12-01-2022

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op
www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u
momenteel niet inzien in het gemeentehuis in Schinveld, omdat deze
locatie is gesloten voor burgers i.v.m. het coronavirus. U kunt hiervoor
een telefonische afspraak maken via het algemene nummer van de
gemeente 088 – 450 20 00.

Bestemmingsplannen

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

Woensdag 26 januari vergadering
Commissie AWACS Limburg
De Commissie AWACS Limburg komt op woensdag 26 januari
2022 om 15.00 uur bijeen voor een vergadering. Deze vindt
digitaal plaats via MS Teams.

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

De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister gevraagd
en ongevraagd te adviseren over de ernstige (geluids-)hinder als
gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen. De commissie
adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering
van de geluidshinder en eventuele andere hinderfactoren op
Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein. Verder
worden er klachtenrapportages besproken. De commissie komt in
de regel 4 keer per jaar bijeen.
Agenda
De agenda en de achterliggende documenten worden circa 10 dagen
vóór de vergadering geplaatst op de website van de gemeente
>>

>>
Beekdaelen. Deze zijn te vinden door achtereenvolgens te kiezen
voor het tabblad > Over de gemeente > Bestuur en organisatie
> Vergaderingen en besluiten gemeenteraad (en dan doorklikken
naar Agenda’s van alle vergaderingen).
Samenstelling
De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers
van alle belanghebbende partijen: provincie (voorzitterschap
en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en
Beekdaelen (burgemeester, betrokken wethouders, enkele
raadsleden en burgerleden), vertegenwoordigers van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie
van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis
Teveren/Geilenkirchen.
Openbaar
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden,
gelet op de restricties in verband met corona, momenteel op
digitale wijze plaats. Degenen die als toehoorder aanwezig
willen zijn, dienen vooraf een link aan te vragen.
Via de link kunnen toehoorders inloggen in de MS Teamsvergadering om deze te volgen. Aanvragen lopen via de
secretaris van de commissie, de heer Achten (bereikbaar via
hjm.achten@prvlimburg.nl).

Werkzaamheden regenwaterbuffers
en wegafsluitingen in Oirsbeek
Locatie Beukenberg

Om de kans op wateroverlast te verkleinen, legt Waterschap
Limburg op dit moment een nieuwe regenwaterbuffer aan
ter hoogte van de kruising Beukenberg en Hagendoornweg in
Oirsbeek. Om het regenwater (dat van de Beukenberg richting
het dorp afstroomt) de regenwaterbuffer in te geleiden, moet de
weg opnieuw worden ingericht. Hiervoor is de weg afgesloten
van 10 januari tot en met 4 februari.

Terinzagelegging ontwerpbesluit
Alcoholwetvergunning Stichting
Dorpshuis Vaesrade, Servatiusstraat
10a te Nuth
De burgemeester van de gemeente Beekdaelen maakt bekend
dat een aanvraag voor een alcoholwetvergunning is ontvangen
van Stichting Dorpshuis Vaesrade voor de openbare inrichting
Dorpshuis Vaesrade gelegen aan de Servatiusstraat 10a te
Nuth.
Op de voorbereiding van een beslissing op een
aanvraag voor een alcoholwetvergunning voor een para
commerciële rechtspersoon, is de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 Algemene
wet bestuursrecht).
Terinzagelegging
Het ontwerp van het te nemen besluit wordt gedurende een
periode van 6 weken, vanaf 20 januari 2022, ter inzage gelegd op
het gemeentehuis aan de Kloosterlaan 7 te Schinveld. Inzage is
alleen mogelijk op afspraak.
Indienen zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden
mondeling of schriftelijk zijn/haar zienswijze op het
ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen
dienen gericht te zijn aan de Burgemeester van Beekdaelen,
Postbus 22000, 6360 AA Nuth. Vermeld daarbij het zaaknummer
APV-2021-272. Voor mondelinge zienswijzen dient u telefonisch
een afspraak te maken.
Nadere informatie
Voor verdere inlichtingen of het maken van een afspraak voor
het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact
opnemen met cluster APV/Bijzondere wetten, bereikbaar via
telefoonnummer 088 – 450 2000.

Later in februari staat het opnieuw asfalteren van de weg
ingepland, waarvoor de weg nog een aantal dagen dicht moet in
de week van 21 t/m 25 februari.

Project Water in Balans
Locatie Limietweg

Waterschap Limburg werkt op dit moment aan het vergroten
van hun regenwaterbuffer aan de Limietweg. Hierdoor kan er
straks meer water wordt opgevangen tijdens hevige neerslag.
Daarnaast wordt er ook een nieuwe leiding parallel aan de
Limietweg richting Beijlkensweg aangelegd ten behoeve van
de afvoer.
Tijdens de werkzaamheden is de Limietweg afgesloten voor
doorgaand verkeer. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag
28 januari.

Locatie Beijlkensweg

Vanaf 17 januari wordt ook de regenwaterbuffer van de gemeente
aan de Beijlkensweg vergroot. Het is een van de maatregelen om
de kans op wateroverlast te verkleinen. Actuele informatie rond
deze werkzaamheden leest u op www.beekdaelen.nl.

Deze maatregelen aan de Beukenberg, Limietweg en
Beijlkensweg maken onderdeel uit van het project ‘Water
in Balans, Oirsbeek fase 2’, waarbij Waterschap Limburg en
gemeente Beekdaelen de handen ineen hebben geslagen om
de kans op wateroverlast te verminderen. Dat wordt bereikt
door de aanleg van nieuwe regenwaterbuffers en uitbreiding
van de capaciteit bestaande regenwaterbuffers.
Kijk voor meer informatie op
www.waterschaplimburg.nl/oirsbeek-amstenrade.
De werkzaamheden aan de Beukenberg, Limietweg en
Beijlkensweg worden uitgevoerd door aannemer Janssen
Group uit Maastricht. Direct aanspreekpunt voor de
werkzaamheden is de toezichthouder van dit project, Joris
Roelofs. Hij is bereikbaar via 06-11 12 74 32 en jroe@kragten.nl.
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LEZERSREACTIES OP DE VERNIEUWDE BEEKDAELER

Complimenten, maar
ook verbeterpunten

Geen WMC voor
fanfare uit Puth
Fanfare St. Caecilia uit Puth,
uitkomend in de eerste divisie
Fanfare, doet toch niet mee
aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade
komende zomer.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Hoewel het korps zich heeft aangemeld voor de vierjaarlijkse
wedstrijden voor amateurorkesten is besloten om de deelname in
te trekken omdat men volgens eigen zeggen te veel last heeft van
de coronamaatregelen om straks
in juli goed voor de dag te komen.
Dirigent Fried Dobbelstein is pas
sinds 2020 dirigent bij St. Caecilia. “Ik ben eigenlijk alleen nog
maar geconfronteerd geweest
met coronabeperkingen. Ik ken
niet eens alle muzikanten”, vertelde hij tegen L1. Dobbelstein
zegt te weinig tijd te hebben om
goed voor de dag te komen. St.
Caecilia Puth werd in 2013 wereldkampioen op het WMC.

Sef Vergoossen uit Aalbeek, voorheen topvoetbalcoach en tegenwoordig betrokken bij de trainersopleiding UEFA Pro van de
KNVB, is een trouwe lezer. “De Beekdaeler houdt mij wekelijks op de hoogte van hetgeen er in mijn gemeente speelt.” Foto
Rob Oostwegel

‘De nieuwe Beekdaeler
ziet er fraai uit. Lekker
leesbaar, frisse opmaak,
goed bezig!’ ‘Ik las zonet
de Beekdaeler in het
nieuwe formaat. Wel zo
makkelijk.’ ‘De Beekdaeler in een nieuwe jas,
compliment! Het compacte formaat is even
wennen, maar wel al
gelijk erg handzaam.’

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Ziedaar enkele van de mailtjes
die bij de redactie binnenkwamen naar aanleiding van de
‘new look’ van De Beekdaeler.
Maar, eerlijk is eerlijk: we ontvingen ook reacties van lezers
die verbeterpunten aandragen:
‘De koppen van de artikelen
zijn weliswaar mooi vormgegeven’, zegt een lezer uit Hulsberg, ‘maar waar ik (veel) minder over te spreken ben is het
gebruikte lettertype bij een
aantal artikelen. Volgens mij
is het lettertype veel te ‘dun’
als het gedrukt is, waardoor
het niet makkelijk en niet pret-

tig leest. Kortom, nog even de
puntjes op de i zetten svp.’ Richard Claessens, uitgever van
de Beekdaeler: “Met die puntjes
op de i zijn we volop mee bezig,
de eerste typografische aanpassingen zijn deze week al zichtbaar.”

Met de puntjes
op de i zijn we
volop bezig
-Richard Claessens

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Amstenrade
AMSTENRADE De Beekdaeler is op zoek naar
een nieuwe bezorger
voor een krantenwijk in
Amstenrade. Het gaat
om een wijk in de omgeving van de Hoofdstraat/
Parallelstraat/Nieuwstraat/Sjoepevaart. 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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BISDOM: ‘OP DIT MOMENT STAAT ALLEEN DE KERK IN PUTH TER DISCUSSIE’

Geldinzameling voor
parochies Beekdaelen
Van 15 tot 29 januari doen
2.000 kerken in Nederland
mee aan de Actie Kerkbalans, waaronder ook de
kerken in de gemeente
Beekdaelen. Vrijwilligers
zamelen twee weken lang
geld in voor hun plaatselijke kerk. De Beekdaeler
vroeg het bisdom Roermond naar de situatie en
toekomst van kerken in de
gemeente Beekdaelen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Veel kerken waren al halfleeg
voordat de coronacrisis daar
nog eens overheen kwam. Om te
kunnen blijven bestaan hebben
kerken, meer dan ooit, een financiële bijdrage nodig om van
waarde te blijven voor gelovigen, de samenleving en ‘sympathisanten’. De Actie Kerkbalans,
afgelopen zaterdag van start
gegaan, roept parochianen op
om hun eigen lokale parochie
te ondersteunen. “Net als alle
andere parochies in Limburg
moeten ook de parochies in
Beekdaelen zich inspannen om
de eindjes financieel aan elkaar
te knopen”, zegt woordvoerder
Matheu Bemelmans van het
bisdom Roermond dat een traject van herstructurering heeft
uitgezet. Wat dat wil zeggen?
“Dat diverse parochies intensief
samenwerken en een federatie
vormen”, zegt Bemelmans. “Dat
is ook in de gemeente Beekdaelen - dekenaat Schinnen - het
geval. Er zijn diverse federaties
of federaties in oprichting. De

De Sint Servatiuskerk in Vaesrade is deels verbouwd tot gemeenschapshuis, de andere helft blijft dienst doen als godshuis.
Foto de Beekdaeler

Net als alle andere
parochies in Limburg
moeten ook de
parochies in
Beekdaelen zich
inspannen om de
eindjes financieel
aan elkaar te knopen
- Matheu Bemelmans

parochiefederaties hebben of
krijgen per samenwerkingsverband één kerkbestuur en één
pastoraal team.”
Verzakt kerkgebouw in Puth
Het idee erachter is dat ze sa-

men sterker staan dan alleen,
zegt Bemelmans. “Het proces
van samenwerking en vitalisering staat in principe los van
de vraag welke kerkgebouwen
in gebruik blijven. Dat hangt
namelijk helemaal af van de
plaatselijke omstandigheden en
mogelijkheden. In de gemeente Beekdaelen staat op dit moment alleen de kerk van Puth
ter discussie.” Dit kerkgebouw
is verzakt waardoor scheuren
dreigen te ontstaan. Eén van de
mogelijkheden die het kerkbestuur wil laten onderzoeken is de
bouw van appartementen in een
deel van het kerkschip, waarbij
wordt gedacht aan starters-, senioren- of zorgwoningen. In dat
scenario zou de religieuze functie in afgeslankte vorm in het
gebouw gehandhaafd kunnen

blijven. Bemelmans: “Hierover
is nog geen definitief besluit genomen.”
‘Gedeelde kerk’ in Vaesrade
Verder is de kerk van Vaesrade
deels verbouwd tot gemeenschapshuis en deels kerk gebleven. Bemelmans: “We noemen
dit ‘medegebruik’, een nieuwe
trend om kerkgebouwen financieel overeind te houden en tegelijk voor de eredienst te kunnen
blijven gebruiken. Verder zijn er
- wat de kerkgebouwen betreft op dit moment geen ontwikkelingen in Beekdaelen. Dat komt
hoofdzakelijk doordat deze gemeente uit heel veel losse dorpen
bestaat, waar meestal maar één
kerk is. In stedelijke gebieden
met meer kerken dicht bij elkaar
is dat vaak anders.”

Waardebon
Vanaf maandag 17 januari ontvangt u
tegen inlevering van deze waardebon bij
Coop Knols Schimmert het unieke
verzamelalbum “Sjömmert wie ’t waor”

ﬁ

HELEMAAL

GRATIS!
Vanaf 17 januari
ontvangt u ook
bij elke €10,- aan
boodschappen
een GRATIS zakje
historische plaatjes!

ﬁ

Verzamel ze
allemaal!

Knols Schimmert
Weidestraat 3, 6333 DE

beekdaeler.nl

15

dinsdag 18 januari 2022

OPMERKELIJK

Zelfgebouwde
puzzelbox
gratis te leen

Leonie Jacobs uit Schinnen met haar zelfgebouwde puzzelbox. Foto Rob Oostwegel

Vraag ons niet hoe het
apparaat precies werkt
en wat je er allemaal mee
kunt doen, maar geen
nood: Leonie Jacobs, sinds
juni 2021 woonachtig in
Schinnen, weet er des te
meer van. Zij heeft eigenhandig een puzzelbox in
elkaar gezet.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Waarom? Omdat zij van escape games & escape rooms
houdt, heeft ze er zelf eentje
in elkaar geknutseld, alsof zoiets ingewikkelds de gewoonste
zaak van de wereld is. Leonie,
bescheiden: “Met een walkman,
een floppy disk en wat andere

snufjes.” In coronatijd, met lange winterse avonden in huiselijke kring, kun je volgens haar
met z’n handige puzzelbox heel
wat uurtjes ontspanning hebben. Leonie wil haar puzzelbox
met plezier uitlenen aan andere
puzzelliefhebbers in Beekdaelen. Nee, zij wil daar geen geld
voor. “Mensen mógen een paar
euro in een envelopje stoppen

als vrijwillige bijdrage voor
eventuele vervanging van materialen en zo, maar zelfs dat
hoeft niet hoor.” Wie de puzzelbox een keertje wil lenen,
kan haar een mailtje sturen:
leonie-j@hotmail.com.

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.
DINSDAG 11 JANUARI

beekdaeler.nl
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2931
week 2 jaargang 63 nummer

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE €EIGEN BUURT

€ GOEDE VERDIENSTEN
€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

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

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

! Dit
Beekdaelen Alsjeblieft
comis ‘m, de Beekdaeler op
verpacter formaat inclusief
is
nieuwde opmaak. Daphne
een van onze 60 bezorgers
iedere
die de Beekdaeler
ssen
week in de brievenbu
en
stopt in alle 15 dorpskern
van de gemeente Beekdaeook:
len. Digitaal lezen kan
beekdaeler.nl. Veel leesplel
zier! Foto Rob Oostwege
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SPORT

PUZZEL

TRAINER PATRICK HENDRIKS
BLIJFT NOG EEN JAARTJE

VV Schimmert
verlengt contract
Vierdeklasser VV Schimmert heeft het contract met
hoofdtrainer Patrick Hindriks
opnieuw met een seizoen
(2022-2023) verlengd. “Zowel
spelers, technische commissie
als bestuur zijn zeer tevreden
over zijn functioneren”, meldt
VV Schimmert op de clubwebsite.

“Patrick ziet de huidige selectie
groeien en met het doorstromen
van talentvolle jonge spelers uit
de jeugd zit er nog veel groei in”,
zo benadrukt het bestuur. Hindriks trainde eerder VV Vaesrade
en OVCS in Sittard, ook was hij
hoofd jeugdopleidingen bij FC
Geleen Zuid. Nog méér trainers-

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

€10,-

et
Gefeliciteerd m
n!
bo
au
de
ca
uw
jo

Oplossing van de vorige editie:
67876

Trainer Patrick Hindriks blijft nog een
jaartje bij VV Schimmert. Foto archief
de Beekdaeler

nieuws uit Schimmert: na vijf
jaar afwezigheid zal Han Jacobs
(na de zomer) als trainer van het
tweede elftal terugkeren op het
oude nest, hij was al eerder vijf
jaar trainer van het tweede.

De winnaar is:
Petra Bischof (Oirsbeek)

8
7

VV Vaesrade werft
met proeftrainingen
jonge talenten
VAESRADE Heb je een
zoon of dochter die na
schooltijd alleen maar
met de bal bezig wil zijn?
Als die in Vaesrade of de
nabije omgeving woont,
dan heeft hij of zij geluk.
Want bij de club uit
Voasje is er voor jongens
en meisjes van 4 tot 7
jaar de gelegenheid om
te komen proeftrainen.
Maandag 24 januari is
de eerste proeftraining,
vanaf 18.30 uur op het
sportpark in Vaesrade.
Geïnteresseerden kunnen
terecht bij Armand Franssen. Een appje sturen is
voldoende: 06-42940044

Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon

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.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

.
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De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Amstenrade
AMSTENRADE De Beekdaeler is op zoek naar een
nieuwe bezorger voor een
krantenwijk in Amstenrade. Het gaat om een
wijk in de omgeving van
de Hoofdstraat/ Parallelstraat/Nieuwstraat/
Sjoepevaart. Wil jij meer
informatie over de verdiensten, etc. dan kun je
contact opnemen via 0642677006 of mail: info@
beekdaeler.nl.
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Zó dichtbij is glasvezel
in gemeente Beekdaelen
nog nooit geweest…
Sluit vóór 26 januari 2022
een abonnement af!
Hulp nodig bij het kiezen van een abonnement?
Online

Persoonlijk

Kijk op gavoorglasvezel.nl
voor een handige online
keuzehulp. Doorloop de
stappen om het abonnement
en de telecomaanbieder
te kiezen die het beste bij
je passen. Heb je gekozen?
Klik dan door naar de
website van de gekozen
telecomaanbieder om je
online aan te melden.

Wil je liever persoonlijk
advies? Kom dan naar onze
Glasvezel Informatiebus of
bel het Glasvezel
Informatiepunt in Schinnen
(06 18 85 74 98) of Schinveld
(06 18 85 75 36). Zo kun jij
dichtbij huis terecht met al je
vragen over glasvezel. Je kunt
ook terecht bij een lokale
verkoper voor meer informatie
of neem contact op met een
van onze ambassadeurs. Kijk
op gavoorglasvezel.nl om te
zien wanneer de Glasvezel
Informatiebus bij jou in de
buurt is.

Rechtstreeks afsluiten via één van onze telecomaanbieders
Natuurlijk kun je je ook rechtstreeks aanmelden door een
abonnement af te sluiten bij één van onze telecomaanbieders.
Dit zijn:

www.caiway.nl

www.delta.nl

www.heldenvan.nu

www.online.nl

gavoorglasvezel.nl

Meld je
aan vóór
26 januari!

beekdaeler.nl
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COLUMN

JACQUES

Baudet
Thierry Baudet pleit voor vermindering van immigratie van met name
economisch kansarme mensen. Dat
is opmerkelijk, omdat hij zelf afstammeling is van een economische
vluchteling. Van vaderszijde stamt
hij af van Pierre Joseph Baudet,
kostschoolhouder, wiskundige en
schrijver van Franse grammatica’s. Henry.
Thierry.
Die kwam Braine-le-Comte in Henegouwen (B.) en ging in 1795 op de loop voor de Franse conscriptie
(dienstplicht). Hij kwam berooid in ons land aan, omdat zijn achterblijvende bezittingen in beslag waren genomen. Hij wistThierry.
zich alhier
te bekwamen in de wiskunde en ballistiek, de wetenschap die zich
bezighoudt met de beweging van projectielen. Blijkbaar is dat laatste
in de genen blijven zitten, want zeven generaties later gedraagt Thierry zich als een ongeleid projectiel in de vaderlandse politiek.
De Baudets waren zeker geen gewone mensen. Onder de voorouders
van Thierry waren twee hoogleraren, diverse gerenommeerde musici,
artsen en historici. Thierry is zelf jurist en hij promoveerde in Leiden
op een proefschrift, dat nogal wat stof deed opwaaien omdat het
niet wetenschappelijk genoeg was. Hij speelt niet onverdienstelijk
piano, waarschijnlijk meegekregen van zijn vader en opa, die beiden
musicus waren. Ook vloeit er net als bij Geert Wilders en Annabel
Nanninga en Rob Jetten Indisch bloed door zijn aderen. Dat verklaart
het regelmatig amok lopen in het Parlement, denk ik dan. Er was in
de familie ook een hoogleraar diergeneeskunde E.A.R.F. Baudet, die
in de oorlog fout was als lid van de NSB. Hij kreeg oneervol ontslag
vanwege het Zuiveringsbesluit. Daarom is het bijzonder pijnlijk, dat
leden van Forum, waaronder Thierry, regelmatig omstreden verwijzingen doen naar de Tweede Wereldoorlog.
Het meest gerenommeerde familielid was de overgrootvader van
Thierry, prof. dr. Pierre Joseph Henri (Henry) Baudet, wiskundige,
die leefde van 1891 tot1921. Op Eerste Kerstdag kwam er abrupt een
eind aan zijn leven als gevolg van longontsteking. In 1908 behaalde
hij op 17-jarige leeftijd het diploma Gymnasium A en B. Zes jaar later
rondde hij in Leiden zijn doctoraal wiskunde af en weer twee jaar later promoveerde hij cum laude tot doctor aan de Groningse universiteit. In 1919 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot hoogleraar in
de zuivere en toegepaste wiskunde en mechanica aan de TH te Delft.
Intussen was hij opgeklommen tot de beste schakers van ons land,
beheerste hij meerdere talen en speelde uitmuntend cello.

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
BESTEL NU DE TRAP
VAN UW DROMEN!
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
Levenslange garantie
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469

PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
Ook verkoop leg-het-zelf vloeren
GROOTSTE KEUZE IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat € 14,95
Incl. ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469

Te huur

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.

VAKANTIEWONING
TE HUUR voor langere termijn.
Tel. 045-5244249

COLOFON

Claessens

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

media

van Claessens Media. Wij zijn bewust
met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook
bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan

In de schakerswereld is de faam van Henry Baudet bekend gebleven
omdat hij van twee wereldkampioenen wist te winnen, Capablanca en
Lasker, en ook was hij bevriend met zijn leeftijdgenoot Aljechin. Hij
nam aan verschillende toernooien deel en 111 van zijn partijen zijn
opgenomen in een schaakbiografie van Peter de Jong, getiteld “Het
genie Henry Baudet” die in 2019 uitkwam. Ik heb foto’s van Thierry
vergeleken met die van zijn overgrootvader en de fysieke overeenkomst is verbluffend ofschoon er een eeuw tussen ligt.
De vraag of Thierry dezelfde faam weet te verwerven,
kan reeds nu negatief worden beantwoord.
Mogelijk hebben ze allebei grote verstandelijke en
artistieke talenten meegekregen, maar faam
hangt vooral samen met wat je de samenleving
hebt kunnen bieden. En Thierry heeft er
behalve veel onrust bitter weinig van terecht
weten te brengen. En dat is zuur.

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

Jacques

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 20 t/m zondag 23 januari 2022
A K VA N T
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ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren LinzeAberikozenvlaai
hele vlaai

13.
13

95

9.

95

Coop halve vlaai
monchou kersen

4.
4

99

6.

99

ca. 5/6 personen

Culinaire beenham
naturel of
honing/mosterd
per 100 gram

Trots van Coop
Authentieke carpaccio

*
NG
I
T
R
O
K
35%

100 gram vers verpakt

2.

49

3.21

_
71 _

1.14

1.10

0. 0.74
OP = OP

Stoney Creek
Australische wijn

Coca-Cola

4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

rood, wit of rosé
3 flessen à 750 ml
combineren mogelijk

*
4 STUKS

*
3 STUKS

9.40

6.-

13.17

10.-

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

Verzamel ze allemaal!
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Een bisschopswijding
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Een bisschopswijding
Een bisschopswijding

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

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

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

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

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

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.
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Een Boerderijen
bisschopswijding

Ons dorp Als
heeft
drie bisschoppen
Mgr. Joannes
Nicolaus
was bisschop in
middel
van bestaan gekend:
is het beroep
van boer
al jarenLemmens
niet meer(1850-1897)
het meest voorkomende
in Vancouver,
ons dorp. Als gevolg
Mgr. Joseph
Hubert
(1884-1960)
bisschop van
en Mgr.
Joannes
hiervan
is Guillaume
het aantal Lemmens
boerderijen
zeer sterk was
teruggelopen
vanRoermond
vele tientallen
tot nog
maarBaptist
enkeleHubertus
die nog in gebruik
(Jan) Theunissen
was
Montfortaan
missiebisschop.
zijn als (1905-1979)
boerderij. De
andere
zijn nietenafgebroken
maar omgebouwd tot vaak riante woonhuizen met de nodige
grond erbij. Werd de grond rond de boerderij vroeger veelal als moestuin en huiswei gebruikt. Thans zijn dit vaak
Het bijzondere
dat Mgr.Theunissen
in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
mooieistuinen
geworden.
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste
Door aartsbisschop.
overheidsbeleid zijn de nog in gebruik zijnde boerderijen in de loop van de tijd verplaatst van de woonkernen
naar de randen van de dorpen. De oudste boerderijen zijn gebouwd in de 18e eeuw. Een vijftal is rijksmonument,
drie in de Hoofdstraat nummers 1, 5 en 97, één Kleverstraat 10 en één Kruisstraat 29. De woonboerderij van de
zusters Dochters der Wijsheid op de Bies is een gemeentelijk monument.
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Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

De bisschop met overige geestelijken
sluiten de stoet af.

Benedenste hoeve van Printhagen,
Groot Genhout 2, 1950.

De bisschop met overige geestelijken
sluitenDe
de Kling
stoet 49,
af. Oensel, 1992.
Bergerweg 24, Terstraten, 1969.

30
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Gebouwen

Je hoeft de veelvuldig verschijnende verenigingsflyers,
die ondersteund worden door de GOS (Georganiseerde
Ondernemers Schimmert), maar te bekijken om een aantal
markante Schimmertse gebouwen te zien. Zo staan daar
prachtig te prijken: de kerk, de watertoren, de Bockenhof, de
oude molen en twee mooie oude boerderijen.
Schimmert kent een tiental rijksmonumenten.De kerk en
de watertoren naderen beide de leeftijd van 100 jaar en zijn
daarmee de jongsten in het rijtje.

De communicanten de Mariameisjesschool worden afgeleid.
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38

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

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

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

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

In de dichte
mist
wordt
De meester loopt
naast de
jongens
deRemigius-school.
bisschopsstaf ter kerke
van de
gedragen.
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De jongens en meisjes met de zusters
passeren Drukkerij Jacobs.

De leliereine bruidjes met witte
handschoenen.
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32
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De communicanten de Mariameisjesschool worden afgeleid.

Billich 1, deel van de herenhoeve
Bockhof.

De bouw van de kerk is gestart in 1924 naar een ontwerp van
Joseph Cuypers, een zoon van de grote Pierre Cuypers. Ze is
gebouwd van natuurlijk materiaal, zandsteen uit de groeve
Nievelstein en mergel uit de omgeving van Valkenburg. De
kerk is in 1932 door Mgr. G. Lemmens geconsacreerd.
De watertoren, de Reus van Schimmert, dateert uit 1927 en
is ontworpen door Jos Wielders (Amsterdamse School). Hij is
38 meter hoog. Het aantal treden is 156. Vóór WO II was er
boven in de toren restaurant Oranje. Na de oorlog is er nog
jaren een café geëxploiteerd.
Ook de Bockenhof is een echt Schimmerts markeringspunt.
Het vierkante torentje van dit wit gepleisterde kasteel dateert
uit 1677. Dit is te lezen op een latei: “arnoldus godefridus
de bock me restauravit 1677”. Hiermee is meteen de naam
verklaard.
Verder zijn er nog de hoeves Hoofdstraat 1 (1709), Hoofdstraat
5 (1820) en Hoofdstraat 97 (18e eeuw) en Kleverstraat 10 (17e
of 18e eeuw).
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Hoofdstraat 94, 1992.
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De jongens en meisjes met de zusters
passeren Drukkerij Jacobs.

De leliereine bruidjes met witte
handschoenen.
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Mgr. Theunissen
geeft zijn
Montfortaanse
bisschop
PagesJan
met het
Groepsfoto
met de communicanten
op Vader bisschop
geeft kruisje, koster
eerste
bisschoppelijke
naarkijkt
de in de verte
bisschoppelijk
wapen van
de kerktrappen
na de H. Mis. op de terugweg
Jacobs
toe.
zegen na de wijding.
Apostolische School St.
de te wijden bisschop.
Marie Schimmert.
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Diepestraat
10,deArensgenhout,
1962.
1, Oensel,
Groot
Haasdal
15,Jan
1992.
De meester
loopt naast
jongens
Vader bisschop geeft
kruisje,
koster
Groepsfoto
metGewandeweg
de communicanten
op 1992.
van de Remigius-school.
Jacobs kijkt in de verte toe.
de kerktrappen na de H. Mis.
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Huis Lemmens (afgebroken), Huis
Herberighs, Groot Haasdal 9.

Huize Vliek, Ulestraten, 2005.

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

Wist je dat wij jouw boodschappen ook online verzorgen? Kijk op www.coop.nl (weliswaar in een straal van 8 km rondom Schimmert)

Knols Schimmert
Weidestraat 3

