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PAASVAKANTIEDRUKTE IN HULSBERG, NUTH, SCHINNEN EN SCHINVELD

Topweek voor toeristensector

Ook bij Natuurkampeerterrein Hoeve Krekelberg in Schinnen is het paasvakantiedrukte. Op de website staat alvast: “Met Hemelvaart en Pinksteren zijn we grotendeels
volgeboekt. We hebben nog een aantal reguliere plekken vrij voor een verblijf van minimaal 10 nachten.” Foto Rob Oostwegel

De horecasector in
Beekdaelen inclusief de
campingbranche draait
op volle toeren. Na een
zonovergoten Paasweekend met een topomzet
blijft het de hele week bij
stralend weer ‘toeristisch
druk’ in onze gemeente
aangezien steeds meer
toeristen in Beekdaelen
hun (paas)vakantie doorbrengen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Dat tijd dat toeristen vooral naar
Valkenburg afreisden is allang
voorbij. Eén van de gemeenten
die in toenemende mate meeprofiteert van de toeristische euro
is Beekdaelen. Daar zijn in deze
aprilmaand meer vakantiegangers dan in voorgaande jaren.
Niet alleen met de Paasdagen
maar ook daarna. “We zitten helemaal vol”, zegt Mark Mourmans

van Bospark De Brenkberg (bungalow & chaletpark) in Schinveld.
“Sauna, jacuzzi, alles is gereserveerd.” Ook bij de Schinvelder
Hoeve draaide men zaterdag
een topdag. Net als bij hotel-restaurant Hof van Hulsberg. Rolf
Haagedoorn: “Het is topdrukte.
En niet alleen met Pasen maar ook
de komende weken. Tot september zitten we alvast aardig vol.”
Personeelstekort
Ook Jeanine Aalders van Brasse-

rie/B&B de Pletsmolen in Nuth
is dik tevreden wat het aantal
klanten betreft. “Helaas is er
een tekort aan horecapersoneel,
anders zouden we nog méér gasten kunnen verwelkomen.” De
diverse campings in Beekdaelen
zijn uitstekend bezet, waaronder
Natuurkampeerterrein
Hoeve
Krekelberg in Schinnen. Ook bij
Kasteel Doenrade waren in het
Paasweekend alle hotelkamers
bezet.
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (15)
Trautje was een zus van
mijn vader, ze werkte als
keukenmeisje op Kasteel
Wijlre. Toen ze in 1938 het
petroleumstel wilde bijvullen
kregen de vlammen haar te
pakken, ze werd 27 jaar. Het
is paasmaandagochtend elf
uur als gastheer Robert ons
koffie met abrikozenvlaai
serveert op het terras van een
kasteel in Beekdaelen. Even
tevoren horen we op de radio
dat de Oekraïense stad Lviv
bestookt wordt met raketten. Kasteel Doenrade, want
daar zijn we, is een van de
oudste kastelen van Limburg, vroeger met grachten
eromheen en bewoond door
belangrijke adellijke families.
Nu behoort het kasteel tot de
Saillant Collection. Tegenwoordig heet alles Collection.
Oostwegel Collection. HSM
Meubelen Collection. Garden Collection. Diamonds
Collection. Waarom eigenlijk
geen Beekdaelen Collection?
- want het is warempel een
jaloersmakende collectie:
Kasteel Amstenrade, Kasteel
Terborgh, Kasteel Wijnandsrade en Kasteel Doenrade
waar op deze Paasmaandag
volgens gastheer Robert alle
stoelen bezet zijn voor het

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

diner. Net als op Paaszondag.
Ik hou van kastelen, en nog
méér van de verhalen erover.
Soms droevig, zoals dat over
de zus van mijn vader, soms
verrassend, zoals over Rose
Kennedy, de moeder van
president John F. Kennedy,
zij zat op het internaat wat nu
Kasteel Bloemendal in Vaals
is. Over dat kasteel schreef ik
ooit een boek, in opdracht van
en betaald door de horecafamilie Van der Valk. Ik
trouwde er ook want ik had
mijn vrouw die dag beloofd
wat Heintje zong: Ich bau dir
ein Schloss. Na de grandeur
van Kasteel Doenrade houden we halt bij de voormalige
voetbalkantine van VV Doenrade. Daar nemen deze week
zeven Oekraïense vluchtelingen hun intrek. Allesbehalve
een Schloss maar wel veilig.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

--

• 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

Veertiende
kunstroute
in Schimmert

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in Puth

SCHIMMERT De kunstroute Rondje Watertoren
gaat zondag 24 april
de veertiende editie in.
Tussen 10.00 en 17.00
uur stellen vijfenzeventig
kunstenaars hun werk
tentoon. Er wordt geëxposeerd op vijfenveertig
particuliere en openbare
(historische) locaties, die
herkenbaar zijn aan een
vlag met kunstroutelogo.
Naast schilderijen omvat de kunstroute ook
beelden, glas en keramiek.
Voor meer informatie,:
www.rondjewatertoren.nl

PUTH De Beekdaeler is
met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger voor
een krantenwijk in Puth.
Het gaat om een (kleine)
wijk in de omgeving van
de Martin Luther Kingstraat/ Bernardstraat/
Willem Alexanderstraat/
Mauritstraat/ Eenheidsstraat/Burgemeester
Loefenstraat. 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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LEVIN DE KOSTER (VERNIEUWINGSGROEP) STEEDS VAKER GENOEMD

Welke partij levert
welke wethouder?

Levin de Koster (links, Vernieuwingsgroep), hier op archiefbeeld met raadslid Harry van de Laar, wordt genoemd als kandidaat
voor een wethouderspost in het nieuwe college van Beekdaelen. Foto archief de Beekdaeler

De komende vier jaar wordt
de gemeente Beekdaelen
‘geregeerd’ door een coalitie bestaande uit drie partijen: de Vernieuwingsgroep
(VG, 7 raadszetels), Beekdaelen Lokaal (BL, 6) en
CDA (5), samen goed voor
18 van de 25 raadszetels.
GroenLinks (3), VVD (2),
D66 (1) en PvdA (1) nemen
plaats in de oppositiebankjes. Wat we nog níét weten
is welke vier maximaal vijf
wethouders in het college
van B&W komen. Of zijn er
wellicht tóch signalen die
erop duiden welke kant het
opgaat?
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Nu de coalitie in onze gemeente voor de periode 2022-2026 zo
goed als rond is, heeft Beekdaelen
zich overgegeven aan het favoriete gezelschapsspel: welke partij
krijgt welke wethouder met welke

portefeuille? De Beekdaeler stelde
die vraag telefonisch aan (in)formateur Hugo Schaffath. Maar nog
vóórdat we het woord ’wethouder’
goed en wel hadden uitgesproken,
gooide Schaffrath, zij op een allervriendelijkste manier, de deur
dicht: ”Over wethouders ga ik niets
zeggen.” Idem de raadsleden van de
drie coalitiepartijen: wat zij weten
zeggen ze niet. De vier oppositiepartijen kúnnen het ‘eigenlijk’ niet
weten want zij zijn niet betrokken
bij het proces omtrent de poppetjes
(wethouders).
Peter Janssen (CDA)
De verdeling van wethoudersposten is een ingewikkelde klus met
een hoog politiek gehalte. Over
de portefeuilles en de wethouderskandidaten is ongetwijfeld
(informeel) gesproken tijdens de
coalitieonderhandelingen met informateur Schaffrath, zo gaat dat
nu eenmaal. Het CDA Beekdaelen
schuift de huidige wethouder Peter Janssen, financieel specialist,
opnieuw naar voren als wethou-

der. Dat is geen verrassing, want
de nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst is ‘onze eerste wethouderskandidaat’, zei fractievoorzitter en
lijsttrekker Twan Schevers reeds
vele weken vóór de verkiezingen in
deze krant.
Henk Reijnders (BL)
Bij Beekdaelen Lokaal (BL) heeft
fractievoorzitter Henk Reijnders
wethoudersambities, zei hij begin
deze maand in de Beekdaeler. Of
ook andere raadsleden van BL hun
vinger omhoog hebben gestoken
toen de ’wethoudersambitie’ aan
de orde was, zou ons niet verbazen.
De Vernieuwingsgroep heeft aan
wethouderskandidaten geen gebrek, integendeel. De huidige wethouders Jan Hermans en Jeannette
Quadvlieg-Van Dam willen graag
doorgaan, maar - best wel verrassend - ook Levin de Koster is naar
verluidt ‘in’ voor het wethouderschap, met Leon Rijkx en Jos Pieper als ‘dark horses’. Zoals gezegd:
alles ‘naar verluidt’. Volgende week
gaan we verder met speculeren -

Bijzondere lichten geluidshow
bij De Reusch in
Schimmert
SCHIMMERT De Reusch
in Schimmert vormt
zaterdagavond het decor van een bijzondere
licht- en geluidshow.
Als de duisternis valt,
wordt de 38 meter hoge
watertoren overspoeld
door een licht- en
geluidshow die nog niet
eerder in Beekdaelen
te zien was. De show
start ieder half uur en is
gratis te bezoeken. Het
audiovisueel spektakel
is onderdeel van het
IBA Open Weekend,
dat op zaterdag 23 en
zondag 24 april wordt
gehouden. Ook vijf
andere IBA-projecten
in Beekdaelen kunnen
dat weekend worden
bezocht. Een overzicht
van de te bezoeken locaties en activiteiten is
te vinden op de website:
www.iba-parkstad.nl.

Langk & Mislukkig’
komend weekend
in première
NUTH De voorstelling
‘Langk & Mislukkig’ van
toneelvereniging St.
Donatus in Nuth gaat
komend weekend in
première in het Trefcentrum, na ruim een jaar
uitstel. Het stuk is zaterdag 23 en zondag 24
april te zien, telkens om
14.30 uur en 19.00 uur.
Voor de voorstellingen
zijn nog kaarten beschikbaar. Ze kosten 10
euro en zijn te koop bij
FFAnders en via www.
toneel-nuth.nl.
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IN HET KORT

Motorzegening in
Oirsbeek
Oirsbeek Aangezien een beetje
zegen van boven nooit kwaad kan,
is er op zondag 1 mei een motorzegening in Oirsbeek. Die begint
om 11.00 uur en het verzamelen
is vanaf 10.00 uur op de Markt.
Na de ceremonie staat er een gezamenlijke lunch op het menu.
Daarna is er een toertocht door
de omgeving. Motorrijders die de
zegening bij willen wonen zijn
van harte welkom.

Speeltuin Vaesrade
kleurt oranje
Vaesrade Op woensdag 27 april
wordt ook in Vaesrade Koningsdag gevierd met de plaatselijke
speeltuin als centrale locatie.
Vanaf 11.00 uur zijn de kinderen
welkom op hun versierde fietsen.
Daarna volgt - samen met schutterij Sint Martinus - een rondgang door het dorp. Vanaf 14.00
uur is er een speelgoedbeurs. Ook
wordt de jeugd getrakteerd op
frites met snack. Het feest duurt
tot 18.00 uur.

Fanfare St Caecilia
Jabeek-Doenrade
eert superhelden
Jabeek Fanfare St. Caecilia Jabeek-Doenrade brengt een ode
aan superhelden in een concert op
dinsdag 26 april. Vele superhelden
zullen de revue passeren. De aanvang van het concert in het Ontmoetingscentrum in Jabeek is om
19.30 uur. De toegang is gratis.

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

Wandeltocht Trampelkeu
Schimmert

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

SCHIMMERT Wandelsportvereniging Trampelkeu uit
Schimmert houdt zondag 1
mei haar jaarlijkse lentewandeltocht. Deelnemers
kunnen kiezen uit vier
afstanden: acht, twaalf,
achttien en vierentwintig
kilometer. Startpunt is
café Oos Heim in Klein
Haasdal. Wie 24 kilometer
wil lopen begint tussen

07.00 en 12.00 uur. De
18 kilometer start tussen
07.00 en 13.00 uur en de
tocht van 8 en 12 kilometer
begint tussen 07.00 en
14.00 uur. Onderweg zijn er
op verschillende plekken
rustplaatsen met drank- en
eetbuffetten. Inschrijven
kan op de dag zelf bij het
startbureau.
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Petitie voor behoud
pinautomaat in Nuth

Het niet kunnen
pinnen en storten
van geld wordt
door veel inwoners,
als een gemis ervaren.
- Lars Kockelkoren

Na twee jaar
eindelijk weer
'De Tent Sjteit'
ARENSGENHOUT Na
twee jaar afwezigheid
door de coronamaatregelen, is het eindelijk weer
tijd voor De Tent Sjteit in
Arensgenhout. De eerste
namen voor het vierdaags
tentfeest zijn inmiddels
bekend. En het zijn niet de
minste. DJ Paul Elstack en
zanger René Karst, onder meer bekend van het
feestnummer Liever te dik
in de kist (dan weer een
feestje gemist), beklimmen
op 5 augustus, tijdens
Friday Tent’s Night het
podium. Het volledige programma wordt binnenkort
verder bekendgemaakt.
De kaartverkoop voor De
Tent Sjteit start op 4 juni.
Tickets zijn uitsluitend online verkrijgbaar. De Tent
Sjteit wordt altijd gehouden in het eerste weekend
van augustus in Arensgenhout, dit jaar van vrijdag 5 tot en met maandag
8 augustus.

PvdA-fractievoorzitter Lars Kockelkoren (links) en KBO Nuth-voorzitter Wiel van Goethem. Foto de Beekdaeler

Pinnen in Nuth, beter
gezegd het níét kunnen
pinnen, houdt de gemoederen al driekwart jaar bezig
in het grootste kerkdorp van
de gemeente Beekdaelen.
De Vernieuwingsgroep trok
verleden jaar als eerste
aan de bel. Nu komt ook de
PvdA in actie, samen met
ouderenbond KBO Nuth.
Verleden week vrijdag is een
‘pinautomaat-petitie’ van
start gegaan.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Bij vrijwel alle winkels in het centrum van Nuth kunnen mensen een
petitie ondertekenen ter behoud
van een pinautomaat. In mei wordt
de petitie met handtekeningen aangeboden aan het college van B&W.
De ‘pinautomaat Nuth’ is onder-

hand een gebed zonder end. Weekblad de Beekdaeler signaleerde
verleden jaar als eerste dat de pinautomaat in het voormalige Rabobankgebouw aan de Stationstraat
in Nuth van de ene op de andere
dag was ‘verdwenen’, in afwachting
van een zogeheten ‘Geldmaat’ op
diezelfde locatie. Een aantal weken
later bereikte ‘de pinautomaat’ de
lokale politiek, toen de Vernieuwingsgroep zei ‘zich zorgen te
maken over het feit dat een grote groep inwoners van de kernen
Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade
geen mogelijkheden meer heeft om
met name in de avonduren geld te
kunnen pinnen’. De partij deed toen
een beroep op het college van B&W
om hierover met de bancaire sector
in gesprek te gaan.
Open brief aan college
Nu is het de beurt aan de PvdA.
De auto moeten nemen om geld te
storten of op te nemen, dat moet
maar eens afgelopen zijn, vinden

de sociaaldemocraten en ouderenbond KBO. In een open brief aan
het college van Beekdaelen, de Rabobank en Geldmaat beklagen de
twee partijen zich over het sluiten
van de Rabobank-vestiging in Nuth
en het verdwijnen van de geldautomaat.
Vooral oudere inwoners
"Het niet kunnen pinnen en storten
van geld wordt door veel inwoners,
verenigingen en ondernemers van
Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade als een gemis ervaren", zegt
PvdA-fractievoorzitter Lars Kockelkoren. Vooral oudere inwoners
zouden er veel waarde aan hechten. In de brief wordt het college
van Beekdaelen, de Rabobank en
Geldmaat opgeroepen om samen te
overleggen over de (her)plaatsing
van een geldautomaat in Nuth. De
PvdA wil bovendien weten of er
nog contact geweest is met banken
en of de gemeente bereid is zelf een
geschikte locatie te zoeken.

JEAN-KE

Paasmaandag was ik vrij
vond ‘s morgens vroeg
een prachtig ei
in mijn eigen tuin der luste
waar ik vele vrouwen kuste
eergisterenavond nog Marij !
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

Een plek om
nooit te vergeten

Landschaps
begraafplaats

Ulestraten

Op een zonnige plek in de bloemenweide, stil in de schaduw
onder een beuk in het beukenbos of midden tussen de

verschillende fruitbomen in de fruitboomgaard. Op onze nieuwe
landschapsbegraafplaats in Ulestraten kiest u een rustplaats,
voor eeuwig, op een plek door uzelf gekozen. Een plek waar het
mogelijk is om rust en troost te vinden in de geborgenheid van
de natuur. Een plek waar een groene, gevarieerde omgeving
u volledig en vredig omarmt. Maak kennis met de begraafplaats,
de natuur en onze plannen tijdens een rondwandeling.

Rondwandeling
4 en 14 mei
vanaf
11.00 uur

langs de gewannen 20, ulestraten | www.walpot.net/landschapsbegraafplaats

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
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BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

Kun jij ons helpen?
We zijn op zoek naar een schoonmaker/
housekeeping (m/v) voor onze moderne
bistro & vakantieappartementen
in Schin op Geul.

IN JE €EIGEN BUURT
± 20 uur per
week
Dagen in overleg

€ GOEDE VERDIENSTEN
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD
€

Reiskostenvergoeding
Bespreekbaar

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 06-42677006 of mail info@beekdaeler.nl

www.biejeanneke.nl/vacatures
info@biejeanneke.nl
043-8514173

Werksfeer
Leuk, gezellig &
informeel

beekdaeler.nl

7

dinsdag 19 april 2022

KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN

Parochie St. Bavo
Nuth

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Zondag 24 april. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: zeswekendienst Finy Moonen-Lemans; Gerard Bresser en overleden familieleden. Maandag 25
april. 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag
29 april. 09.00 uur: H. Mis. Intenties: ouders Frijns-Eichhorst.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zaterdag 23 april. 19.00 uur:
H. Mis m.m.v. Zangkoor Laudate. Intenties: jaardienst Guus
Huntjens; zeswekendienst Theo
Klaassens. Zondag 24 april.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK. Intenties: jaardienst ouders Janssen-Broers;
zielendienst
Greetje
Dohmen-Nijkamp; zielendienst Piet
Meijer; 2e jaardienst Sjeng Koolen; herdenkingsdienst Christin
Starmans, ouders Starmans-Ritzen en Paul Starmans; ouders
Ritzen-Munnix. Woensdag 27
april:. 19.00 uur: H. Mis in het
klooster. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman.
Donderdag
28 april. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding
en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 29 april. 16.00 uur:
H. Mis in Zorgcentrum Panhuys.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 21 april. 08.00 uur:
H. Mis. Zaterdag 23 april. 19.00
uur: H. Mis. opgeluisterd door de
Gregoriaanse Schola. Zondag 24
april. 11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door Sing a Song. Intenties:
Servé Voncken (verjaardag); Paul
Lemmens (verjaardag); Sjeng en
Mia Pruppers (jaardienst); H.
Mis uit dankbaarheid 60-jarig
huwelijk; Alice Sieben-Vankan
(verjaardag); Tilke Selder-Jongen (namens KBO Sint Paulus).
Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 24 april. 11.00 uur: H.
Mis Intenties: Zeswekendienst
Jan Seijen. Dinsdag 26 april.
09.00 uur: H. Mis.

praten
over
afscheid
geeft
rust

Algemene kennisgeving
Ter herinnering aan

Hanny Dijkstra - Mos
Geboren 23 augustus 1923
Overleden 5 april 2022
Ook de stilte heeft een stem...
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Praten lucht op!

Bel

088 0767 000
of chat via deluisterlijn.nl

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

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

Kijkje achter
kloostermuren
in Schimmert
GENHOUT|SCHIMMERT
In de voetsporen van
Montfort’. Zo luidt de titel
van de nieuwste expositie
van het Sint-Hubertuskunstcentrum in Genhout
(gemeente Beek). De
verhalende tentoonstelling staat volledig in het
teken van de Montfortaanse aanwezigheid in
onze regio en Schimmert
in het bijzonder. Tientallen foto’s, authentieke
dagboekverhalen, schilderijen en imposante
missiebeelden vertellen op
een aansprekende manier
de geschiedenis van de
Montfortanen. Voor wie
bijvoorbeeld nieuwsgierig
is naar het leven achter
de kloostermuren van het
toenmalige kleinseminarie in Schimmert is deze
tentoonstelling een heuse
aanrader. Omdat de heilige
Montfort ook de stichter
is van de congregatie van
de Dochters der Wijsheid
wordt ook aan het werk
van deze zusters aandacht
besteed. De expositie
wordt geopend op zondag
24 april om 14 uur, en is
verder elke 3e zondag van
de maand te bezichtigen.
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PUZZEL

PRIJS-PUZZEL

kruiswoord
1

2

11

3

4

5
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12
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28

32

39
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56

34

61

42

43
49

54

62

66

44
50

55

58

57

60

30

48
53

52

59
63

64

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.

36

47

51

15

25

33

38
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29

35

45

9

20
24

27
31

8

14

19

23

22
26

7

13

17

37
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65

67

HORIZONTAAL:

1 neerslag 6 richtingwijzer 11 knokploeg 12 Franse kaassoort 13
vreemd 14 per persoon 16 riv. in Frankrijk 18 pl. in Gelderland 20
land in Afrika 22 riv. in Italië 23 gelaatskleur 25 telwoord 26 deel v.h.
hoofd 27 opperwezen 28 soort zeil 30 Europeaan 31 deel v.e. trap 33
Russisch heerser 35 aan zee 36 titel 38 gloed 41 voordat 45 Turks bevelhebber 47 zot 48 Europeaan 49 domoor 51 schaaldier 53 muziekinstrument 55 afgezant 56 partij in een geding 58 watering 59 pleger
60 voorzetsel 61 Europese hoofdstad 63 vorstentitel 65 luitenant 66
staartster 67 medemens.
VERTICAAL:
1 zaadje 2 riv. in Spanje 3 roem 4 bolgewas 5 overvloed 6 schaaldier
7 onder andere 8 tam 9 schik 10 wapen 11 cliënt 15 kledingstuk 17
schrijfvloeistof 19 lidwoord 21 inwendig orgaan 23 offerte 24 Grieks
eiland 27 autoriteit 29 broodje 32 moerasvogel 34 vlaktemaat 37
vuurpijl 38 ijzervlechtwerk 39 Ned. voetbalclub 40 geraamte 41 uitsluitend 42 pausennaam 43 kleur 44 erwtensoep 46 Europeaan 50
man van adel 52 wegkant 54 Frans lidwoord 55 nors 57 strafwerktuig
59 projectieplaatje 62 pers. vnw. 64 familielid.

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:
22486
De winnaar is:
Familie Hendriks (Nuth)
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ACTUEEL

VRIJWILLIGERS MAKEN VOORMALIGE VOETBALKANTINE ‘OPVANGGEREED’

Zeven
Oekraïners
komen deze
week naar
Doenrade
Een van de vrijwilligers richt slaapgelegenheid in op de zolder van de voormalige voetbalkantine van VV Doenrade. Foto Rob Oostwegel

Deze week worden 7
Oekraïense vluchtelingen,
allen behorend tot één
familie, opgevangen in de
voormalige voetbalkantine
van (voorheen) VV Doenrade aan de Valderensweg
2/C. In de week vóór Pasen
hebben vrijwilligers uit
Doenrade en Vaesrade en
met gemeentelijke ondersteuning de locatie in
Doenrade ingericht. Het is
de tweede opvangplek in
de gemeente Beekdaelen.
Eerder al namen Oekraïense vluchtelingen hun intrek
in de voormalige basisschool in Vaesrade.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Verleden week woensdag stonden ’s morgens vroeg om tien uur
de vrijwilligers klaar in Doenrade
om de vrachtwagen met spullen
uit te laden en de ruimtes in te
richten. “Het is de bedoeling om
in totaal 12 personen tijdelijk
onderdak te bieden op deze locatie”, zegt communicatieadviseur
Gerrie Heuts-Posthuma van de
gemeente Beekdaelen. “De eerste zeven arriveren deze week.”
De vrijwilligers die in maart de
voormalige basisschool in Vaesrade hebben ingericht staken
ook in Doenrade de handen uit
de mouwen. Alom is te horen dat
de plaatselijke bevolking in zowel
Vaesrade als Doenrade grote verbondenheid toont met de Oekraïners die huis en haard op stel en
sprong hebben verlaten vanwege
de oorlog in hun land.

Het is de bedoeling
om in totaal 12
personen tijdelijk
onderdak te bieden
op deze locatie.

- Gerrie Heuts
communicatieadviseur
gemeente Beekdaelen
Stand van zaken
Op dit moment (peildatum: 15
april) worden circa 30 mensen
opgevangen in de voormalige
basisschool in Vaesrade (adres:
Op de Vijf Bunder 3). In de voormalige kantine in Doenrade is
plaats voor twaalf personen. Op
beide locaties wordt gebruik gemaakt van de bestaande lokalen.
Wel zijn er aanpassingen gedaan
in de keuken en bij de sanitaire voorzieningen. Oekraïners
die zich melden bij de gemeente

Beekdaelen werden tot en met
18 april (Paasmaandag) in eerste
instantie doorverwezen naar de
doorstroomlocatie in het MECC
Maastricht. Vanaf dinsdag 19
april is deze locatie echter gesloten en is er een doorstroomlocatie bij Glanerbrook in Geleen.
Hier vindt de eerste inventarisatie van de hulpvraag plaats,
waarna er gericht hulp geboden
kan worden.
Donaties opvanglocaties
Voor de inrichting van de locaties in Beekdaelen wordt samen
met de kringloopwinkels van
RD4 en Stichting Samen Delen
bekeken wat er nodig is en wat
zij kunnen leveren. Als er hierna
nog specifieke spullen benodigd
zijn, wordt een oproep gedaan
voor donaties. Voor voedsel en
verzorgingsproducten werkt de
gemeente Beekdaelen samen met
het Helpcenter in Schinnen.

19
APR
‘22

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
De Gyselaar 55 in
Verbouwing MFC de
Amstenrade
Koeteleboet
Fabritiusstraat
Het bouwen van een
14, 6174 RG in
vrijstaande woning
Sweikhuizen
Provincialeweg
Verlenging vestiging
Noord 7 in Oirsbeek tijdelijke Aldi
Einder Coolhoff 71
Het plaatsen van een
in Puth
schutting naast de
woning
Stegelenstraat 16 in Het plaatsen van een
Oirsbeek
erfafscheiding
Logistiekstraat 6 in Het realiseren van een
Nuth (nieuw adres) industriehal
Heisterbrug 22 in
Het renoveren van de
Schinnen
voorgevel
Tulpstraat 7 in Nuth Het plaatsen van een
verdieping op de
bestaande aanbouw
Borgerweg 8 in
Het inrichten van een
Schinnen
tijdelijke opvangplek
voor asielzoekers
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Grijzegrubben 38 in Het plaatsen van een
Nuth
erfafscheiding

DATUM VERLEEND
06-04-2022
28-03-2022

11-04-2022
04-04-2022

11-04-2022
11-04-2022
11-04-2022
12-04-2022

12-04-2022

DATUM BESLUIT
12-04-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Kerkstraat 10 in
Horeca
07-04-2022
Merkelbeek
exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Groenenborgstraat
27 in Schinnen
Aalbekerweg 54 in
Hulsberg
Hommerter Allee 66
in Amstenrade
Concept besluit
LOCATIE

DATUM INDIENING

Het verbouwen van
een woning
Het bouwen van een
carport
Het plaatsen van
zonnepanelen

16-03-2022

OMSCHRIJVING

DATUM
INZAGETERMIJN

26-03-2022
05-04-2022

Panhuysstraat 3 in Ontwerp 12-04-2022
Wijnandsrade
Omgevingsvergunning
Brandveilig gebruik
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.

Kennisgeving Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4
van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding
hebben ontvangen:
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

het oprichten van een inrichting
Rions B.V., Thermiekstraat 7, 6361 HB Nuth
16 november 2021
2021-208422

De volgende activiteiten zijn gemeld:
Opslaan van herbruikbare grond, schoon puin, bouw- en
sloopafval, PVC buizen/kunststoffen (in containers) en
asbesthoudende afvalstoffen. Tevens opslaan van RKG-slib en
het ontwateren ervan.

Nieuwe werkwijze: Kennisgeving
vooraf bij voornemen tot uitgifte
onroerende zaken
Sinds kort moet de gemeente vooraf kennisgeven van
het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een
overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende
zaken (zoals gronden of vastgoed).
Daarom zal de gemeente voortaan het voornemen om
onroerende zaken te verkopen, te bezwaren, te verhuren of in
gebruik te geven, vooraf bekendmaken door middel van een
aankondiging op de gemeentepagina’s in het lokale weekblad
met een verwijzing naar de hele publicatie op overheid.nl. Dit
geldt voor zowel de voorgenomen uitgiften van onroerende
zaken waaraan een openbare uitgifte procedure vooraf gaat,
als voor de voorgenomen uitgiften waaraan deze procedure
niet vooraf is gegaan (de zogenoemde één op één uitgiften).

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit
en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting
moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit
en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing
zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via
https://www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende
stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes
weken voor iedereen ter inzage. De melding kan op afspraak
worden ingezien.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze
indienen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

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

tijdelijke opslag van asbesthoudend
materiaal
Locatie:
Rions B.V. Thermiekstraat 7, 6361HB Nuth
Datum aanvraag: 18-03-2022
Zaaknummer:
2022-013995

Er is veel te beleven in Beekdaelen
op 23 & 24 april
Ontdek de IBA-projecten in de gemeente Beekdaelen!
Tijdens het IBA Open weekend organiseert ieder project
een leuke activiteit. Laat je rondleiden door de bijzondere
St. Servatiuskerk in Vaesrade, ontdek het atelier van Sjra
Schoffelen in Etzenrade, geniet van de Expo-Borrel bij Bie de
Bron van Alfa Bier in Schinnen of bezoek de drie activiteiten
bij De Reusch in Schimmert. Of maak een klein uitstapje
over de gemeentegrens naar het Clemensdomein en het
Clemenspark, laat je in een uurtje rondleiden en bijpraten en
sluit af met een heerlijke stuk vlaai. En als je de fiets neemt
naar deze prachtige plekken, dan kun je ook nog meer
genieten van de prachtige omgeving...... de Beekdaelenroute
voert je er langs!

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

Het volledige programma vind je op:
https://www.iba-parkstad.nl/
kalender/iba-open-weekend

Situatie in de Oekraïne
Het is oorlog in Oekraïne. Ook in Beekdaelen
houdt dit veel mensen bezig. Er komen gevluchte
OekraÏners naar Nederland en 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 locatie in Vaesrade wordt sinds 29 maart bewoond. Hier
worden 5 Oekraïense gezinnen opgevangen die warm welkom
zijn geheten door de inwoners van Vaesrade. Een vaste groep
van vrijwilligers is dagelijks betrokken bij de bewoners en helpen
waar ze kunnen. De Oekraïense bewoners hebben op hun beurt
ook hun draai gevonden. Ze leren de omgeving kennen, willen
heel graag meehelpen, de taal leren en hun bijdrage leveren in
de vorm van werk.
De locatie Doenrade is op woensdag 13 april ingericht voor de
opvang van zo’n 12 personen. Ook hierbij was er hulp van een
groep vrijwilligers, waaronder een aantal Oekraïense bewoners
van Vaesrade. De verwachting is dat de eerste bewoners in
Doenrade na Pasen ontvangen kunnen worden op de locatie.
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.

Inzamelen en doneren aan de locaties in
Beekdaelen
Voor de inrichting van de locaties in Beekdaelen wordt samen
met de kringloopwinkels van RD4 en Stichting Samen Delen
bekeken wat er nodig is en wat zij kunnen leveren. Als er hierna
nog specifieke spullen nodig zijn, wordt er een oproep gedaan
voor donaties.
Voor voedsel en verzorgingsproducten werken we samen met
het Helpcenter. Op onze website www.beekdaelen.nl/oekraine
vindt u een lijst met producten die gedoneerd kunnen worden.
Ook waar en wanneer deze producten ingeleverd kunnen
worden, staat daar vermeld.
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.
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SPORT

Topduel
zonder
doelpunten
HULSBERG Van de ene kant
knap dat koploper RKHSV uit
Heugem niet verder kwam dan
een doelpuntloos gelijkspel,
van de andere schiet SV Hulsberg weinig op met de puntendeling in de drukbezochte thuiswedstrijd tegen de
Maastrichtenaren. Koploper
Heugem houdt de geelrode
formatie uit Hulsberg immers
op 3 punten afstand in de vierde klasse A, terwijl Leonidas
zondag naar de tweede plek
kroop dankzij een 1-5 uitzege
bij Berg '28. Komend weekend moet Hulsberg uit naar
middenmotor Keer. Foto Rob
Oostwegel
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PICCOLO'S
Een particuliere piccolo plaatsen is helemaal gratis! Lever je piccolo
(maximaal 8 woorden) aan via info@beekdaeler.nl Voor bedrijven, politieke
of commerciële diensten of de verkoop, verhuur van een (vakantie)huis kan
een commerciële piccolo geplaatst worden voor € 25,-

In en om het huis
UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie
Nuth - 0610340607

ACTUEEL

Jubilarissen bij de Zonnebloem
Nuth De afdeling Beekdaelen-Zuid van de Zonnebloem heeft onlangs
twee jubilarissen gehuldigd voor hun trouwe inzet. Wies Luijten (links)
uit Vaesrade kreeg een gouden draagspeld omdat ze 40 jaar actief is
als vrijwilliger bij de Zonnebloem-afdeling. Tegelijk kreeg ook Wilma
Kirkels uit Wijnandsrade een gouden insigne opgespeld voor 25 jaar
vrijwilligerswerk. Bij de insignes behoorden ook een oorkonde en een
bloemboeket. Eigen foto

Lezing Pablo Picasso, een geniaal kunstenaar
door Arjen van Prooijen
Op 24 mei om 19.30 uur zal Arjen
van Prooijen deze lezing houden
in Bibliotheek Nuth.
Picasso (1881-1973) werd 91 jaar
oud. In de kunstgeschiedenis is
Picasso vooral bekend geworden
als de uitvinder van het kubisme.
Daarmee doen we hem schromelijk tekort. Het kubisme ontstond
in 1909 en hield op toen Picasso
een andere stijl koos in 1915. Van
zijn 70-jarig kunstenaarschap zijn
er dus 6 jaar gewijd aan de twee
kubistische stijlen van Picasso,
het analytisch en het synthetisch
kubisme. Arjen bespreekt o.a. zijn
stijlen, kindertekeningen, vroege
schilderijen, kubisme, surrealisme,
etc. U krijgt hierdoor een compleet

beeld van deze bijzondere kunstenaar. Arjens is een enthousiast
verteller, legt verbanden tussen
stijlen en thema's. Toegankelijk en
verdiepend.
Activiteit: Pablo Picasso, een
geniaal kunstenaar
Door: Arjen van Prooijen - kunstenaar/docent beeldende kunst
en vormgeving Waar: Bibliotheek
Nuth Wanneer: di 24 mei 2020 van
19.30 - 21.45u Deelname: € 5,00
op vertoon van je bibliotheekpas/
€ 7,50 voor niet-leden. Contante
betaling op 24 mei.
Aanmelden: vóór 17 mei,
tel. 045-5244000, via contact@
bibliotheeknuth.nl of aan de balie in
de bibliotheek.

‘Oranje-vertier’
op 27 april in
Merkelbeek
MERKELBEEK Op Koningsdag pakt ook Merkelbeek uit met tal van
activiteiten. Vanaf BMV
De Henkhof vertrekt om
09.40 uur de optocht van
versierde fietsen en skelters, met muziek van fanfare Sint Joseph, richting
de Douve. Daar wordt het
Wilhelmus gespeeld en
de vlag gehesen. Daarna

is er voor de kinderen een
spellenochtend in speeltuin 't Sjravelheukske.
Ook wordt er een vrijmarkt gehouden. Vooraf
aanmelden is noodzakelijk
en kan via peterphilipsver@ kpnmail.nl. Hoogtepunt van de dag is uiteraard de prijsuitreiking van
de mooist versierde fiets
om 12 uur.

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.
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

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

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

Vraag en aanbod
Gevraagd: HUISHOUDELJKE
HULP dinsdagochtend in ThullSchinnen. 06-36029256.
Gezocht: POETSHULP TE
SCHIMMERT. Tel. 0622983881

Braderieën & Markten
Zondag 19 juni GROTE
STRAATMARKT TE SCHIMMERT
(geen entree). Huur kraam met dak
€ 25,- (incl 1 mtr grondplaats) of
grondplaats € 3,00/mtr.
Reserveren voor 5 juni bij dhr.
J. Huntjens tel 045-4041906 of
roosebeek@gmail.com kijk ook op
www.facebook.com/roosebeek

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

medewerking wordt verleend
door violiste Zowy Bahnen
en ook treedt zangeres
Marleen Rutten op. Het concert begint beide avonden
om 20.00 uur. Kaarten voor
het Vienna Nights concert
kosten 22,50 euro (inclusief
hapjes) en zijn verkrijgbaar
bij AH Scheepers of online
via www.fanfare-stclemens.
nl. De fanfare heeft maatregelen getroffen om ook bij
minder gunstige weersomstandigheden het openluchtconcert doorgang te laten
vinden.
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JACQUES

Winst
Een poos geleden nam ik kennis van het verhaal van een tijdens de
Bokseropstand (1899-1901) ter dood veroordeelde chinees, wiens naam
mij ontschoten is. Hij stond in een lange rij te wachten op zijn executie
door de guillotine. Terwijl zijn lotgenoten ruzie stonden te maken over
welke beul hun vonnis zou moeten voltrekken, was hij diep verzonken
in een boek en wilde er op de valreep nog zoveel mogelijk in lezen. De
officier die hem naar het schavot begeleidde vroeg hem verwonderd hoe
hij juist nu nog een boek kon lezen vlak voor hij zou sterven. De chinees
antwoordde: “Ik weet dat iedere gelezen zin winst is.” Daarop liet de
officier hem gaan, want tegen zoveel wijsheid was zelfs de dood niet
opgewassen.
Het verhaal maakte diepe indruk op mij, want het lezen van een boek
maakt in onze tijd een treurige periode door. Boekwinkels worden
schaars, alleen Bol.com bezorgt nog boeken op bestelling. Waar is
de tijd gebleven dat je in zo’n winkel naar hartenlust kon snuffelen en
je bijna niet kon kiezen uit overvloed? Ik liep door Europa’s grootste
winkelcentrum The Mall Westfield met honderden glossy shops in
Leidschendam en kon met grote moeite slechts één boekenwinkel
(Paagman) vinden. Ondanks talrijke initiatieven van bibliotheken en
leesclubs, is het lezen als nuttige en aangename bezigheid steeds meer
afgenomen. Boeken zijn geen waardevolle bezittingen meer, waar
vind je in huiskamers nog een boekenkast, wie kent nog de klassieke
vaderlandse of wereldliteratuur? Het lezen voor een boekenlijst bij een
examen wordt vaak als straf ervaren. Zelfs het lezen van de krant is uit
de tijd en vervangen door het piepkleine scherm van de smartphone.
Lezen is verworden tot het opzoeken van informatie en zelfs dat is vaak
teveel gevraagd. Het begint al op de basisschool, waar zo begreep ik
uit een recent inspectierapport, de leesvaardigheid bij veel kinderen
tijdens de coronalockdowns schrikbarend is teruggelopen. Ik vrees het
ergste voor de toekomst van de columns in een plaatselijk weekblad.
Lezen is een kwestie van het bevredigen van nieuwsgierigheid. Een
voorbeeld. In de eerste zin van deze column staat het woord Bokseropstand. Ik schat in dat de meeste lezers daar weinig over weten. Bij mij
roept dat de herinnering op aan mgr. Ferdinand Hamer. Deze uit Nijmegen afkomstige missionaris werd in 1878 benoemd tot apostolisch
vicaris van Kansu in Mongolië en titulair bisschop van Tremithus
(Tremetousia ligt op Cyprus). Ondanks het advies van een bevriende
heerser in 1900 om uit het gebied om te vertrekken omdat het te
gevaarlijk werd, bleef Hamer op zijn post. Hij wilde zijn bekeerlingen
niet in de steek laten. Wel stuurde hij de andere missionarissen naar
een veiliger gebied. Hamer werd met drie priesters gevangengenomen
in zijn eigen kerk. Na een dagenlange foltering waarbij neus, vinger en
oren werden afgesneden, werd hij met katoenwol omwonden, overgoten met olie en aan zijn voeten opgehangen en in brand gestoken.
Zijn hart werd door twee bedelaars opgegeten. Na zijn dood werd in
Nijmegen een groot standbeeld opgericht, maar tot een heiligverklaring is het nooit gekomen. Toch vreemd als je bedenkt, dat hij toch een
martelaar was voor het katholieke geloof. Maar in Rome spelen vaak
andere belangen. Zoals het afblazen van de zaligverklaring van de in
2014 in Homs (Syrië) vermoorde pater Frans van der Lugt SJ, die ook
onder levensgevaarlijke omstandigheden op zijn post
bleef. Rome had zijn doopceel gelicht en was een
ietwat ongelukkige uitspraak over het
misbruikschandaal in de kerk op het spoor
gekomen. Dat de man zijn leven had geofferd
voor zijn parochianen, werd snel vergeten.
Wat is nu de winst van het lezen over deze
weetjes? Het kan in China het verschil
maken tussen leven en dood.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

IN HET KORT

De Holter Jonge
verzorgt muzikale
brunch in Merkelbeek

KBO Schinnen naar
openluchtmuseum
Melderslo

Merkelbeek Muziekgezelschap
De Holter Jonge uit Merkelbeek verzorgt een muzikale
brunch op zondag 8 mei in
BMV De Henkhof. Deelname
aan de brunch kost 12,50 euro
per persoon, kinderen tot 12
jaar betalen 5 euro. Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij
BMV de Henkhof en ijssalon
Smeets. Wie alleen van de muziek wil komen genieten, heeft
gratis toegang. De muzikale
brunch in De Henkhof is vanaf
12.00 uur. Het optreden van de
Holter Jonge duurt de hele middag.

Schinnen Seniorenvereniging/
KBO Schinnen verzorgt op 12
mei een dagtrip naar het openluchtmuseum in Melderslo. Deelnemers vertrekken om 09.30 uur
uur vanuit Schinnen per touringcar richting Melderslo. Terugkeer is rond 16.00 uur. Wie mee
wil op het tripje moet zich voor 6
mei opgeven bij Netty Hoogland,
tel. 06-33834803. Deelname bedraagt 37,50 euro voor kbo-leden
en 40 euro voor niet-leden.

Schutterij Schinnen
viert feest

Arensgenhout De volgende editie van de Hoeskamertref in
Arensgenhout staat weer voor
de deur, en wel op maandag 25
april. Deze keer geeft Guus Reinartz een ‘multivisionshow’ over
Zuid-Limburg. Wie wil komen
die middag, is welkom tussen
14.00 en 16.00 uur. Aanmelden is
niet nodig. Uiteraard kan er ook
gekaart worden. Wie vervoer
nodig heeft moet voor 22 april
bellen met Tiny Rompen-Loyens,
tel 06-25012415. Mailen kan ook:
paul.tiny.rompen@gmail.com.

Schinnen Schutterij Sint Sebastianus in Schinnen viert zondag
24 april met het traditionele
vogelschieten het feit dat ze
vijfentwintig jaar geleden is
heropgericht. Eenieder mag mee
schieten. Deelname is gratis, legitimatie is verplicht. Muziek,
eten en drinken ontbreken uiteraard niet. Het feestje op het terrein aan de Breinderveldweg 12a
begint om 13.30 uur.

Maandag weer
Hoeskamertref in
Arensgenhout
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De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl
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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

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 21 t/m zondag 24 april 2022

Hagendoren
Abrikozen of
Kersen
Linzenvlaai

Preuf
kip-pasta
salade

groot

1365
13.

bakje 400 gram

8.95

BBQ vlees,
kip, vis en vega
3 pakken

Aardbeien of
blauwe bessen
2 bakken à 300/400 gram
combineren mogelijk

3 pakken
combineren mogelijk

ALTIJD
3 STUKS

2 STUKS

9.-

13.

12

2.99

4.29

7.98
9.98

5.-

Aardappel eisalade,
Huzarensalade, Pastasalade
Italiaanse tomaat, Pastasalade pesto,
Rundvleessalade, Aardappel kip samba salade,
Mexicaans gehakt , combineren mogelijk

Coop
oranje tompouce
per 4 stuks verpakt

ALTIJD
S
K
U
T
S
2
3.98
5.06

3.50

1.99

2.99
BIERTJE

OP = OP

WEEK
VAN DE

MA X 6
N

KR AT TE T
R KL AN
PE

TING
25% KOR

Alle Grolsch
per stuk

TING*
R
O
K
%
5
2
1.95 _
47 _

Jupiler pils

krat 24 flesjes à 250 ml

17.29

1. 12.97

16.99

Grolsch pils

krat 24 flesjes à 300 ml

Grolsch pils
beugel

krat 16 flesjes à 450 ml

12.75 12.97 12.97
17.29

17.29

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

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

Knols Schimmert
Weidestraat 3

