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Henk Reijnders vrijwel zeker
lijsttrekker van Beekdaelen Lokaal 3

Bezorgers gezocht

in Merkelbeek en Schinveld.
Interesse? Mail naar
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

Beekdaelen
plaatst weer
bladkorven
Beekdaelen In de straten
van Beekdaelen verschijnen deze dagen weer de
bladkorven. Nog deze week
of uiterlijk begin volgende
week kunnen inwoners
hun bladeren weer kwijt
op een aantal plekken in
Beekdaelen, zo laat de gemeente desgevraagd weten.
Alle locaties zijn te vinden
op www.beekdaelen.nl. De
bladkorf is enkel bestemd
voor bladeren. Eigen (tuin)
afval hoort er niet in thuis.
Ook takken horen niet in
de korven. Wanneer toch
misbruik van de bladkorf
wordt gemaakt, wordt
de korf weggehaald. De
gemeente laat het bladafval
verwerken tot bokhasi, een
soort compost. De korven
blijven tot het eind van dit
jaar staan. Overigens kan
bladafval ook in de groencontainer.

Helderziende
in Hulsberg
Helderziende Peter
Wauben (foto) kreeg in
2007 nationale bekendheid als deelnemer aan
het RTL4-programma
Het Zesde Zintuig. Onlangs verhuisde hij met
zijn paranormale praktijk ‘Akasha’ van Vaesrade naar Hulsberg.
“Uit het hele land komen mensen naar me
toe.” Zie verder pagina 7

IN ‘AUSTROA’ EN ‘VOASJE’ KAN DE VLAG UIT, BEEKDAELENSE POLITICI OPGELUCHT

Geen afgraving groeve Hommert
Het is nog niet definitief.
Toch kunnen de inwoners
van Amstenrade en Vaesrade met een gerust hart de
vlag uitsteken. De afgraving
van de 3,5 hectare metende
groeve Hommert gaat zo
goed als zeker niet door. Een
overgrote meerderheid in
Provinciale Staten is mordicus tegen de afgraving en
komt daarmee de inwoners
van deze twee Beekdaelense
kerkdorpen tegemoet. Die
vrezen grote overlast (stofen geluidshinder) als zeven
jaar lang dagelijks tientallen
trucks af- en aanrijden met
zand, klei en grond.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het College van Gedeputeerde
Staten moet weliswaar nog besluiten dat het afgraven van de
groeve niet doorgaat, maar feitelijk is het een gelopen koers. Afgelopen vrijdag bepleitten drie
Beekdaelense raadsleden in het
Provinciehuis, in gezelschap van
burgemeester Eric Geurts, om de
beoogde afgraving af te blazen.
Levin de Koster (Vernieuwingsgroep): ”Een grote meerderheid
in Provinciale Staten is tegen de
afgraving. Terecht, want het is
om meerdere redenen een bar
slecht plan.” Volgens raadslid
Harry van de Laar (Beekdaelen
Lokaal) is de afgraving van de
baan. “Want er zijn slechts twee

relatief kleine fracties (SVL en
Forum voor Democratie, red.)
die vóór afgraving zijn. Volgens
mij kunnen de inwoners van
Amstenrade en Vaesrade opgelucht ademhalen.” Raadslid Hub
Franssen (CDA) sluit zich daar
bij aan. “Levin de Koster, Harry
van de Laar en ik hebben - als
insprekers - de Statenfracties
erop gewezen dat de inwoners
van Beekdaelen flinke overlast
vrezen. Volgens mij is afgraving
nu niet meer aan de orde.” In
dat geval moet rekening worden
gehouden met een schadeclaim
door zand- en grindhandel
L’Ortye vanwege ontbinding
van de zogeheten inspanningsverplichting (250.000 euro) en
gemiste inkomsten (2 miljoen
euro).

Het zijn weer
Kinderspaarweken!
Het zijn weer
Kinderspaarweken!

* Vraag naar de looptijd en voorwaarden van onze actie.
* Vraag naar de looptijd en voorwaarden van onze actie.

De Beekdaeler zoekt bezorgers
in de herfstvakantie...
in Nuth, Hulsberg, Arensgenhout
en Wijnandsrade
Voor meer informatie/aanmelden mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06

TRIADEHypotheken
Hypotheken
- Verzekeringen
TRIADE
- Verzekeringen
BV BV
Stationstraat
Stationstraat
7777
6361
6361BH
BHNuth
Nuth
TT045
8484
045- -524
5245959
EEinfo@triadebv.nl
info@triadebv.nl
I www.triadebv.nl
I www.triadebv.nl
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‘GOEDKOPERE’ OMBUDSCOMMISSIE GEÏNSTALLEERD

Beekdaelen stopt met
Nationale Ombudsman

Bert Kannegieter
op ledenlijst van
Beekdaelen Lokaal

Inwoners van Beekdaelen die klachten hebben
over hun gemeente,
hoeven vanaf 1 januari
2022 niet langer naar de
Nationale Ombudsman
Reinier van Zutphen te
stappen, maar kunnen
vanaf die datum terecht
bij een eigen, onafhankelijke ombudscommissie van de gemeente.

Bert Kannegieter, in 2018 nog lijsttrekker voor Vitaal Beekdaelen,
sluit zich aan bij Beekdaelen Lokaal. Foto archief De Beekdaeler

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Deze commissie bestaat uit
drie leden, zij zijn verleden week benoemd voor
een periode van zes jaar
(2022 -2027). De commissie bestaat uit J. Bessems
(woonachtig in Maastricht).
I. Bierna (Maastricht) en P.
Vanderheyden (Kerkrade).
Zij hebben een wetenschappelijke, juridische dan wel
bestuurskundige achtergrond. Regelgeving in de
Gemeentewet waarborgt dat

BEEKDAELEN
VAN ONZE REACTIE

De Ombudsman zoals velen hem nog kennen: Frits Bom.

het drietal objectief en onafhankelijk kan functioneren.
De commissie staat los van
het gemeentelijke apparaat.
Minder kosten
Een ombudscommissie is
financieel aantrekkelijker
voor Beekdaelen, zo heeft
de gemeente becijferd. ”De
behandeling van klachten

door de Nationale Ombudsman brengt aanzienlijk
hogere kosten met zich
mee dan de behandeling
door een gemeentelijke
ombudscommissie.” Of de
commissie het drukt krijgt
valt nog maar te bezien. Tot
nu toe krijgt de Nationale
Ombudsman slechts één
à twee klachten per jaar

GRIEPSPUIT

Mensen vanaf 60 jaar, mensen met longziekten,
hart- en vaatziekten en suikerziekte.

Medisch Centrum Nuth
N.C.W.M. Egelie
Mevr. M.T. Van Reisen
Mevr. L.T.E. Vogels
Mevr. J.W.M. Brouns

Markt 25
6361 CB Nuth
Wanneer: 6 november 2021
Tijd: zie uitnodiging

Waar: Medisch Centrum Nuth
Neemt u uw uitnodiging mee!

uit Beekdaelen. Inwoners
hebben kennelijk weinig
reden om te klagen over de
gemeente. Maar het kan
ook zijn dat de stap naar de
Nationale Ombudsman een
te grote drempel is. Mogelijk
wordt die drempel verlaagd
nu de gemeente een eigen
ombudscommissie krijgt per
1 januari 2022.

Bert Kannegieter uit Bingelrade heeft zich aangesloten
bij Beekdaelen Lokaal,
dat bevestigt hij tegen De
Beekdaeler. Kannegieter

was in het recente verleden
vier jaar raadslid in de (toen
nog zelfstandige) gemeente
Onderbanken. Hij deed in
2019 - met zijn partij Vitaal

Beekdaelen - mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen
in Beekdaelen, maar kreeg
toen te weinig stemmen
voor een raadszetel. Kannegieter was jarenlang actief
lid bij 50-Plus. In maart van
dit jaar, bij de Tweede Kamerverkiezingen, stond hij
nog op de kandidatenlijst
van Lijst Henk Krol. Krol
heeft de politiek inmiddels
verlaten en runt nu een
B&B.
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IN NAVOLGING VAN KOCKELKOREN (PVDA), SWELSEN
(D66), STURMANS (VVD) EN SCHEVERS (CDA)

Henk Reijnders
vrijwel zeker
lijsttrekker van
Beekdaelen Lokaal

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

•• ”Gratis”
keuringen
zonder afspraak
voorkeuren
•• Klaar
Bij afkeur
kosten
terwijlgeen
u wacht!
Henk Reijnders wordt vrijwel zeker lijsttrekker van Beekdaelen Lokaal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Foto Katja Waltmans

Volgens betrouwbare bronnen zal het
bestuur van Beekdaelen Lokaal de huidige
fractievoorzitter Henk
Reijnders uit Hulsberg
‘binnenkort’ voordragen als lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022. Reijnders
bevestigt noch ontkent
zijn voordracht. Later
deze maand, uiterlijk begin november,
maakt de grootste oppositiepartij in Beekdaelen (5 raadszetels)
de kieslijst bekend.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

2019 goed voor de derde plek
met 566 stemmen.
Vijf lijsttrekkers bekend
Henk Reijnders zit inmiddels
11 jaar in de gemeenteraad.
“Mijn stijl is direct, open,
analytisch, daadkrachtig,
probleemoplossend, gedreven, humoristisch, loyaal en
gedurfd”, aldus Reijnders in
de verkiezingsbrochure van
Beekdaelen Lokaal in 2019.
In Beekdaelen zijn nu vijf
lijsttrekkers bekend: Henk
Reijnders (Beekdaelen Lokaal), Twan Schevers (CDA),
Lars Kockelkoren (PvdA),
Rodney Swelsen (D66) en
Marco Sturmans (VVD).

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

De
wereld
wordt
De
wereld
wordt
De
wereld
wordt
De wereld
wordt
De
wordt
Dewereld
wereld
wordt
rookvrij
rookvrij
rookvrij
rookvrij
rookvrij
De wereld wordt rookvrij
rookvrij
Wen Wen
er maar
aan
er maar
aan

Voor Reijnders is het de
eerste keer dat hij
bovenaan het stembiljet van
Beekdaelen Lokaal komt te
staan. Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen in fusiegemeente Beekdaelen (maart
2019), stond hij op de tweede
plek, achter stemmenkanon
(en huidige partijvoorzitter) Fons Heuts die toen 717
stemmen kreeg, één stem
meer dan Clasina Debets van
GroenLinks. CDA’er Twan
Schevers uit Doenrade was in

Wenerermaar
maaraan
aan
Wen

Wen
er
maar
aan
Wen er maar aan

Wen er maar aan

Ontdek
hoe de
OntdekOntdek
hoe de wereld
rookvrij
hoe de
wereld
rookvrij
wordt
wordt rookvrij
op
rookvrij.nl
wereld
wordt
op rookvrij.nl
op rookvrij.nl

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
Ontdek hoe
op rookvrij.nl
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RAAD EIST COMMUNICATIE OVER INFOBALIES

Oorvijg voor
college B&W

Hoeskamertref
Arensgenhout
viert een feestje
Arensgenhout De Hoeskamertref, oftewel de inloopmiddag in De Hoeskamer
in Arensgenhout, bestaat
inmiddels al weer vijf jaar
en dat wordt maandag 25 oktober gevierd met een feestelijke middag met lekkers
en muziek. Voor de gelegenheid treedt Duo Sunrise op.
Wie wil komen is welkom
tussen 13.30 en 16.30 uur.
Aanmelden voor de feestmiddag is noodzakelijk en
kan tot uiterlijk 22 oktober
bij Tiny Rompen-Loijens,
tel. 06-25012415 of paul.tiny.
rompen@gmail.com. Wie
niet naar de Hoeskamer kan
komen wordt opgehaald.
Dan wel voor 22 oktober
bellen met Tiny (via eerder
genoemd telefoonnummer).

Kerstdecoraties
maken bij
inloopmiddag
Hulsberg
Hulsberg In gemeenschapshuis De Lange Berg
in Hulsberg is op donderdag
4 november van 14.00 tot
16.00 uur weer de maandelijkse inloopmiddag. Deze
middag kunnen bezoekers
tegen een eigen bijdrage
van 2 euro kerstdecoraties maken. Wel een eigen
glazen pot, schaar, potlood
en lineaal meenemen.
Even binnenlopen voor een
praatje kan ook. De toegang
bedraagt drie euro, inclusief
twee kopjes koffie of thee
met ‘iets lekkers’. Aanmelden is noodzakelijk en
kan via gemeenschapshuis.
hulsberg@gmail.com of
06-55508453.

Brandweer
Hulsberg zoekt
vrijwilligers…

De politieke partijen in Beekdaelen maakten zich vorige week dinsdagavond boos over de gebrekkige communicatie van de gemeente
rond de definitieve sluiting van de infobalies in Schinnen en Onderbanken. ‘Zoiets communiceer je toch zeker eerst met je inwoners’,
mopperden de raadsleden Hugo Schaffrath (Vernieuwingsgroep, rechts op de foto) en Twan Schevers (CDA). Foto archief De Beekdaeler

Voorop gesteld: er bestaat geen twijfel over
dat de gemeentelijke
infobalies in Schinnen
en Schinveld uiteindelijk definitief gesloten
zullen worden. Maar
dan niet op de manier
zoals het college van
B&W van Beekdaelen
zich dat had voorgesteld.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het college wilde de
definitieve sluiting van de
balies ‘even afhandelen’
tijdens de raadsvergadering van 12 oktober.
Maar daarmee joeg het
college alle leden van de
gemeenteraad tegen zich
in het harnas. “Zo gaat
dat niet”, mopperen de
fractievoorzitters van de

”

Over een definitieve sluiting van de
balies moet eerst met de inwoners
van Beekdaelen fatsoenlijk
gecommuniceerd worden
- Hugo Schaffrath

twee grootste coalitiepartijen, Hugo Schaffrath
(de Vernieuwingsgroep)
en Twan Schevers (CDA).
“Over een definitieve
sluiting van de balies moet
eerst met de inwoners van
Beekdaelen fatsoenlijk
gecommuniceerd worden”,
zegt Schaffrath. Hij vindt
het overigens zeer voor de
hand liggen dat die twee
balies definitief dicht gaan
omdat er weinig gebruikt
van wordt gemaakt in
het digitale tijdperk. Ook
Schevers vindt het ‘ongepast’ om tijdens een raads-

vergadering bijna terloops
te melden dat de balies
in Schinnen en Schinveld
niet meer opengaan, ook al
zijn daar gegronde redenen voor. ”Zoiets communiceer je toch zeker eerst
met je inwoners?”
Dicht door corona
Het college van B&W
beraadt zich nu hoe om te
gaan met de gele kaart die
de raad heeft uitgedeeld.
Het was in ieder geval
een onvervalst staaltje
van politiek dualisme: het
college mag besturen, maar

de raad neemt de grote
beslissingen. De oorvijg
die B&W op 12 oktober
kreeg te incasseren voelde
als een mokerslag, zegt
een betrokkene. De balies
in Schinnen en Schinveld
blijven overigens nog dicht
zolang de coronamaatregelen gelden. Wanneer
ze open kunnen is nog
onduidelijk. De infobalie
in Nuth is wel open.

”

Zoiets
communiceer
je toch zeker
eerst met je
inwoners?
- Twan Schrevers

HULSBERG Op de website van de gemeente
Beekdaelen staat dat
de brandweerkazerne
in Hulsberg (en trouwens ook in Schinnen
en Schinveld) vrijwilligers zoekt. In Hulsberg
zullen die vacatures
vermoedelijk zonder al
te veel moeite worden
ingevuld, want daar
diende zich verleden
week jong brandweertalent aan, zie bijgaande foto. Dat zit zo.
Vorige week maandag
waren de brandweer
en de politie op bezoek
bij de basisschool in
Hulsberg. Nee, er was
niks ernstigs aan de
hand, integendeel.
De aanwezigheid van
brandweer en politie
had alles te maken met

de start van de jaarlijkse Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema:
’Worden wat je wil’.
“Op onze basisschool
kwamen de hele week
mama’s en papa’s vertellen over hun beroep”,
zegt leerkracht Fleur
Sistermans. “Maandag
was de brandweer en de
politie aan de beurt. De
kinderen mochten met
de brandslang spuiten
en op de politiemotor
zitten.” Iemand van
groep 3 zei: “Ik wil bij
de politie, dan kan ik altijd op zo’n coole motor
zitten.” Weer een ander
van groep 3: “Ik wil later
brandweerman worden.
Dan kan ik mensen redden uit de brand, net als
een echte superheld.”
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.

Asfaltonderhoud N298
Hulsbergerweg vanaf
25 oktober 2021
KWS Infra Eindhoven start binnenkort in opdracht van Provincie
Limburg met de uitvoering van asfalt- en bestratingsonderhoud aan de
Hulsbergerweg in Hulsberg.
De Hulsbergerweg is afgesloten vanaf de kruising met de Mesweg tot aan de
kruising met de Diepestraat. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de
Provinciale weg en de Diepestraat. De werkzaamheden starten op maandag
25 oktober om 7.00 uur. Verwacht wordt dat de werkzaamheden uiterlijk
gereed zijn op zaterdag 6 november om 12.00 uur, mits er geen hinder wordt
ondervonden van de weersomstandigheden. In onderstaande afbeelding is het
afgesloten werkvak ter verduidelijking weergegeven. Heeft u vragen, stel ze
gerust. Hiervoor kunt u contact opnemen via onderhoudlimburg@kws.nl.

E-mailservice met berichten over uw buurt

Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email 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
Raadhuisstraat 27a in
Hulsberg
Geerstraat 6 in
Bingelrade

OMSCHRIJVING
Het realiseren van een overkapping

DATUM VERLEEND
11-10-2021

Renoveren kozijnen voorgevel

13-10-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Oranjeplein in
Verlenging standplaatsvergunning aan
Schimmert
The Pizzabus voor de verkoop van
pizza’s en broodjes op de woensdag
Markt in Puth (Martin
Verlenging standplaatsvergunning
Luther Kingstraat)
voor de verkoop van friet, snacks,
broodjes hamburger en frisdrank
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Terstraten 1 in Nuth
Het aanleggen van een
natuurzwemvijver
Oensel 10 in Schimmert Verbouwing schuur tot 1 vakantieappartement en 1 bergruimte
Handelstraat sectie
Het bouwen van een bedrijfshal,
wijziging op een verleende vergunning
A nr. 2549 in Nuth
(Handelstraat 7 in Nuth) bedrijfshal

DATUM VERLEEND
14-10-2021

14-10-2021

DATUM INDIENING
05-10-2021
01-10-2021
04-10-2021

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.

ALDI Oirsbeek kan langer op
huidige locatie blijven
Wethouder Jos Timmermans en Gideon van Bussel van ALDI Roermond
B.V. hebben op maandag 11 oktober een convenant getekend waarmee is
vastgelegd dat de ALDIwinkel in Oirsbeek nog een tijd op de huidige locatie
blijft. In het convenant is een verlenging van de termijn met maximaal 5 extra
jaren geregeld. Concreet betekent dat de periode vanaf begin oktober 2022
t/m uiterlijk begin oktober 2027.
Een van de andere afspraken die in het convenant is vastgelegd, is dat er
gezamenlijk een zoekproces naar een definitieve eindlocatie plaatsvindt.
Hierbij ligt voor de gemeente Beekdaelen de focus op een plek in een van de
kernen Oirsbeek en Amstenrade. Het streven is om ALDI voor dit gebied te
behouden en de inwoners ook in de toekomst een gevarieerd winkelaanbod
te blijven bieden.
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Laatste onbewaakte
spoorwegovergang in
Beekdaelen wordt afgesloten
Onlangs heeft het college van Beekdaelen, in overleg met Prorail,
besloten de onbewaakte spoorwegovergang in Nuth (bij het
Terschurenvoetpad) te sluiten. Op deze spoorwegovergang is het de
afgelopen periode een aantal keren maar nét goed gegaan. Waarbij
het letterlijk maar een haar scheelde of er was iemand onder een
voorbijrazende trein terechtgekomen. Dit ondanks dat er in het
verleden al zogenaamde ‘chicanes’ (dat zijn kunstmatige bochten) zijn
aangebracht.
Reden te meer om nu actie te
ondernemen. Met dit besluit sluit de
gemeente ook aan bij het programma
voor Niet Actief Beveiligde Overwegen
(NABO) van ProRail en het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
Zij hebben samen de ambitie om de
openbaar toegankelijke NABO’s op te
heffen. Deze onbeveiligde overwegen
brengen namelijk gevaarlijke situaties
met zich mee.

Veiliger alternatief voor gebruikers

Uit de resultaten van recent onderzoek
is gebleken dat de oversteekplaats bij
het spoor populair is bij wandelaars en
fietsers. Als zij voortaan het spoor over
willen steken zullen zij dat moeten doen
bij de bewaakte spoorwegovergang
bij Laar, die zo’n 350 meter verderop
gelegen is. Voor gemotoriseerd verkeer
zoals auto’s verandert er niets want voor
hen was de overweg al niet toegankelijk.
Voor voetgangers zou de nieuwe
route voeren door de tunnel achter de
Naamse Steen, langs de Geleenbeek en
het Schurenbergervoetpad.

Een route die ook aansluit bij de
bestaande recreatieve routes zoals de
Beekdaelenroute en de Leisure Lane.

Planning

Het is de bedoeling dat, nu het besluit
eenmaal genomen is, de overweg ook
zo snel als mogelijk daadwerkelijk
afgesloten wordt. Gelijktijdig met het
plaatsen van de afsluitingen, plaatst
de gemeente ook borden op de
toegangswegen om de afsluiting aan
te geven. De bewoners in de directe
omgeving (en daarmee het merendeel
van de gebruikers) krijgen een brief
waarin zij op de hoogte gebracht
worden van de afsluiting.

Wildpassage

Voor één groep gebruikers blijft de
overweg bruikbaar; de dieren wiens
leefgebied doorkruist wordt door de
spoorlijn. De gekozen hekken, laten aan
de onderzijde ruimte voor klein wild en
zijn laag genoeg om geen belemmering
te vormen voor groter wild.

Wandelen in
het donker
in Schinveld
Schinveld In de Nacht van
de Nacht, op zaterdag 30
oktober, houdt IVN Beekdaelen-Onderbanken een
wandeling in Schinveld en
omgeving om deelnemers
kennis te laten maken met
de nacht, zijn kleuren, geuren en geluiden. De wandeling begint om 20.00
uur bij restaurant De Lier
aan de Leiffenderhofweg
en duurt ongeveer 2 uur.
Deelnemers wordt geadviseerd waterdichte schoenen
aan te trekken. Een zaklamp
meenemen is niet nodig.
Deelname is gratis.

Hoej bezoekt ‘Geet’ vinder
in Polen
PARKOWO|SCHINVELD Het Schinveldse Hoej-Hoej-Comité heeft onlangs een bezoek gebracht aan Dominik Szymanski
uit Parkowo. De 19-jarige Poolse student dankt het ‘hoge’ bezoek aan de vondst van de ‘Geet mit ee gesjtrikte udder’. Hij
vond de 62ste ‘Geet’ eerder dit jaar op een stuk grond van zijn ouders in Parkowo, een dorpje vlakbij de stad Proznan. En
of toeval wel of niet bestaat, het kan niet toevallig zijn dat ook die twee plaatsen onlosmakelijk verbonden zijn met geiten.
Zo staan in het stadswapen van Poznan twee geiten afgebeeld en in Parkowo vond ene heer Park rond 1400 dat de ‘geur
van geiten’ voor altijd verbonden moest blijven aan het Poolse dorpje. Szymanski werd in zijn woonplaats Parkowo (zo’n
900 kilometer van Schinveld) door het comité bezocht en volgens traditie benoemd tot erelid. Bovendien mag hij volgend
jaar op carnavalsdinsdag de ‘Geet’ oplaten in Schinveld. Het is niet voor het eerst dat de Hoej-geit in Polen werd aangetroffen. In 1988 stuitte in Karlino ook al eens iemand op de kartonnen geit uit Schinveld. Eigen foto

Historische
vereniging
organiseert
praatavond
Schimmert De historische
vereniging Heemkunde
Schimmert organiseert
woensdag 27 oktober een
praatavond, voor leden en
andere geïnteresseerden.
De avond in ’t Weverke
begint om 19.30 uur en duurt
tot 21.30 uur. Aanmelden
is noodzakelijk en kan via
heemkundeschimmert@
gmail.com of 045-4042200.

ZijActief
Schimmert
huldigt vier
jubilarissen
Schimmert ZijActief
Schimmert huldigt
dinsdagavond 19
oktober vier jubilarissen. Daaronder Elly
Eurlings-Rompelberg
(60 jaar lid), Betsie
Eijssen-Hönders en
Mien Provaas-Kerkhoffs (beiden 50
jaar lid) en Suzanne
Vrancken-Nijsten
(40 jaar lid). Als dank
voor hun bijzondere
inzet voor de vrouwenbeweging wordt
uitgebreid stilgestaan
bij het jubileum van
de vier dames.

Lege flessen
bij de voordeur
in Merkelbeek
Merkelbeek Leden van
fanfare Sint Joseph uit
Merkelbeek gaan komende
zaterdag 23 oktober vanaf
10.00 uur weer langs de huizen in Merkelbeek om lege
flessen in te zamelen.
De lege statiegeldflessen
kunnen bij de voordeur
worden gezet.

DeBeekdaeler dinsdag 19 oktober 2021

7

Peter Wauben: “Uit het hele land komen ze naar Hulsberg.” Foto Rob Oostwegel

‘IK ADVISEER TE ALLEN TIJDE DE REGULIERE GENEESKUNST TE RAADPLEGEN’

Peter Wauben verzacht
andermans levenspijnen
Peter Wauben (60) uit
Hulsberg noemt zichzelf
‘spiritueel medium’ en
‘helper’, hij krijgt volgens
eigen zeggen zijn boodschappen ‘door’ via de
kosmos. Een aantal lezers
haakt vermoedelijk nu al
af, want die moeten niks
hebben van dat (in hun
ogen) zweverige gedoe.
Daar staan echter jaarlijks
honderden personen in
alle leeftijden tegenover
die voor een consult afreizen naar Hulsberg. “Laatst
was iemand hier uit Hoek
van Holland, toch niet bepaald naast de deur.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Wie de weg niet weet, loopt het
risico om verdwaald te raken in
het aanbod van mediums, paragnosten, helderzienden en waarzeggers. Feit is dat een aanzienlijk
aantal mensen te rade gaat bij een
spiritueel begaafd persoon om inzicht te krijgen over bijvoorbeeld
een kwaal of ziekte, maar het kan
ook om heel andere dingen gaan.
Voorop gesteld: antwoorden die
Wauben geeft op vragen van zijn
clientèle kunnen in de ogen van
de vragenstellers als ‘negatief’
worden ervaren. Wauben: “Het
zijn de antwoorden die ik aan die
betreffende persoon móét doorgeven. Ik krijg mijn boodschappen rechtstreeks door vanuit de
kosmos, zonder hulpmiddelen of
andere voorwerpen.”

”

Ik krijg mijn
boodschappen
rechtstreeks
door vanuit
de kosmos.
- Peter Wauben

Handoplegging
Zelf had hij in zijn jeugd veelvuldig lichamelijke pijn, zonder dat
daar een aanwijsbare reden voor
was. Hij moest er maar mee leren

leven, zo werd gezegd. Waarna
Wauben een paranormale therapie zocht én vond – namelijk bij
een therapeut die aan handoplegging en magnetiseren deed. Na
enkele sessies was Wauben niet
alleen pijnvrij, hij bleek er gaandeweg ook achter gekomen te zijn
dat hijzèlf over paranormale vermogens beschikte. Daardoor kan
hij volgens hem met zijn handen
pijn verzachten en zeggen wat
er aan iemands lichaam of geest
mankeert. Maar ook wat er mogelijk aan te doen is. “Ik adviseer
te allen tijde de reguliere geneeskunst te raadplegen. Wij zijn namelijk geen genezers, maar we
kunnen wel vaak de pijn verzachten.”
19 jaar bij de politie
Peter Wauben was negentien jaar
lang politieman. Wat heel iets

anders is dan ‘spiritueel medium’. “Natuurlijk zijn er mensen
die vinden dat ik een klap van
de molen heb”, zei hij ooit in een
interview. Maar wat ze over hem
zeggen of van hem vinden, het
deert hem niet. Is een consult bij
het ‘spiritueel medium in Hulsberg’ voor menigeen toch niet een
brug te ver?, vraagt De Beekdaeler. “Ach ja, veel mensen zijn nu
eenmaal nerveus wanneer ze niet
weten wat op ze afkomt. Er zijn er
bij die bij binnenkomst hier eerst
naar de wc gaan en voordat ze hier
de deur achter zich dichttrekken
moeten ze wéér naar de wc.” Zijn
clientèle zit niet alleen in Beekdaelen. “Uit hele land komen ze
naar Akasha, zoals mijn praktijk
heet. Akasha heeft verschillende
betekenissen. In mijn situatie betekent het raadgever.”

Glasvezel in
gemeente Beekdaelen
is dichterbij dan ooit!
Wat ons betreft binnenkort ook in de gemeente
Beekdaelen: supersnel en stabiel internet.
Dat kan als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen
de aanleg van een glasvezelnetwerk én een
abonnement afsluit vóór 17 november 2021.
We beginnen in Schinveld, Amstenrade, Doenrade
en Oirsbeek. Later volgen de overige kernen en
buitengebied van gemeente Beekdaelen.
Informatieavonden gemist?
Heb je de informatieavonden gemist of heb je
nog vragen over glasvezel? Voor de inwoners van
Schinveld, Amstenrade, Doenrade en Oirsbeek
organiseren wij een online informatieavond.
Deze wordt gehouden op:
• Donderdag 21 oktober om 19.30 uur
Tijdens een algemene presentatie van
45 minuten informeren wij je over de voordelen
van glasvezel, de toekomstige mogelijkheden
en de diverse abonnementen. Via de chat kun je
direct je vragen stellen.
Deze online informatieavond volg je via je
computer, tablet of
telefoon. Meld je aan
via gavoorglasvezel.nl

gavoorglasvezel.nl

Meld je aan
voor de online
informatieavond
op 21 oktober

SPORT
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SV Hulsberg
trotse koploper
HULSBERG Het staat er echt: 12 punten uit 4 duels, doelsaldo: 13-5! SV Hulsberg is de onbetwiste koploper in de 4e klasse A. Zondag veegden de geel-roden (zie
foto) in Sportpark Aan de Mesweg het hooggeklasseerde RKUVC uit Ulestraten met 5-2 van de mat. Voor Hulsberg scoorden Levi Schormans, Mickey Knarren, Fabrice
Houtvast, Vince Ekelhoff en Owen van Berlo. Komende zondag speelt Hulsberg uit tegen middenmotor RKVVM uit Margraten. Foto Rob Oostwegel

ORANJE-SPEELSTER BEZOEKT HCN

Frédérique Matla
bij hockeyclinic

Wij doen mee aan
de Grote Clubactie!
HV Zwart-Wit Schinnen, Alfa Sport Oirsbeek,
Sportvereniging Oirsbeek, Vludoc ʼ98 Nuth,
Gymnastiekvereniging Albatros Nuth,
TTV Quick 72/Schimmert, Omnisport Amstenrade,
LRV Nuth, SV Hulsberg, VV Amstenrade,
Hockeyclub Nuth, Turnclub Excelsior Schimmert,
Gymnastiekvereniging Olympia Schinveld.

Steun ons en koop loten
via clubactie.nl

Nuth Nederlands
hockeyinternational
Frédérique Matla is
zaterdag 30 oktober
present op de Rabo Hockey-clinic die gehouden
wordt op de velden van
Hockeyclub Nuth (HCN.
De 24-jarige hockeyster
uit Huizen verzorgt dan
een training voor de leden van HCN. Matla is speelster van het nationale vrouwenhockeyteam. Onlangs
wist ze met de Nederlandse hockeysters zowel de
Olympische als Europese titel te veroveren. De clinic
duurt van 10.30 uur tot 14.45 uur. Na afloop is er tijd
voor het maken van foto’s en het vragen van handtekeningen. De hockeyclinic is alleen bedoeld voor de
leden van HCN.

Ouderenvereniging Aalbeek
beweegt weer
Aalbeek Ouderenvereniging Aalbeek is weer enthousiast
van start gegaan met de wekelijkse gymnastieklessen in
buurthuis ’t Pöthuuske aan de Nieuwenhuysstraat 15A in
Aalbeek. Er wordt zowel gymnastiek bedreven als aerobics.
De Aerobicsgroep traint iedere woensdag van 18.15 tot 19.15
uur en de groep Bewegen op Muziek is van 19.30 tot 20.30
uur. Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar, met name
bij Bewegen op Muziek. Wie zich wil aanmelden: ouderenvereniging.aalbeek@ziggo.nl, 045-4051668 of 06-12866112.
Deelname aan Aerobics kost 12,50 euro per maand en voor
Bewegen op Muziek betalen deelnemers 10 euro per maand.

Mountainbiken
door Genhout
Genhout Stichting Alpe du
Genhout houdt zondag 14
november de traditionele
ATB toertocht in de omgeving van Genhout-Beek.
Deelnemers kunnen kiezen
tussen routes van 30 en 45
kilometer. Starten kan tussen 8 en 10.30 uur bij Hoeve
Printhagen. Ook deze keer
zetten de deelnemers zich
in voor de goede doelen van
stichting Alpe du Genhout.
Meer informatie over deelname en inschrijving via
www.alpedugenhout.nl

Olympia
Schinveld zoekt
recreatieve
volleyballers
Schinveld Gymnastiekvereniging Olympia KFC in
Schinveld is op zoek naar
(recreatieve) volleyballers
voor versterking van de twee
gemengde volleybalgroepen.
De trainingen vinden plaats
op maandag van 19.30 tot
21.00 uur en op donderdag
van 20.30 tot 22.00 uur in
BMV De Sjinskoel aan de
Kloosterlaan. Meer informatie bij Erika Thoen, tel.
045- 5272593 of via www.
gvolympiakfc.nl.
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Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers
in Schinveld
(vanaf 12 jaar!)

SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN SCHINVELD:
Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler
in Schinveld en ontvang
allebei €40,-.
Informeer naar de
voorwaarden.

Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06
Buutreednen in Schimmert
Schimmert CV De Taarbreuk in Schimmert viert dit jaar
zijn 66-jarig bestaan. Tijd voor een goed carnavalsfeestje
dus: een buuttereednergala. Zes buuttereedners treden in
het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 november op in
’t Gemeinsjapshoes. De presentatie is in handen van Hub
Stassen. De buuttereedners beginnen zaterdag 27 november
om 20.00 uur. Zondag 28 november is 15.00 uur de aanvangstijd. Zondag 7 november om 11.11 uur start de kaartverkoop in ’t Gemeinsjapshoes.

Workshop toneel in Amstenrade

Groeten uit
Schimmert…
SCHIMMERT Het lijkt op ‘stadse rommel’ maar het is ‘gewoon’ in Schimmert, op de bankjes bij het pleintje nabij het
rusthuis van de Paters Montfortanen, aan de achterkant van de kerk. Een foto die op maandagmiddag gemaakt werd, met
zo te zien afval en andere troep van de zondagavond. Op het moment dat deze foto werd gemaakt was een politieauto
ter plaatse, vermoedelijk om bij de gemeente te melden dat er (opruim)werk aan de winkel is. Volgens omwonenden is
het niet de eerste keer dat er op deze plek zoveel rommel ligt. Feit is dat deze plek populair is bij ‘jongeren’, niet alleen bij
jeugdigen uit Schimmert maar ook uit de omgeving. Foto De Beekdaeler

Amstenrade De fijne kneepjes van toneelspelen leren?
Dat kan, tijdens de toneelworkshop van toneelvereniging
Ongeros in Amstenrade. Tijdens de worshops gaan de
aspirant-spelers aan de slag met korte sketches en maken
ze kennis met alle facetten van het theater. Ook kunnen ze
direct auditie doen voor een figurantenrol in de nieuwste
productie van Ongeros, die in januari in première gaat. De
workshops zijn op de woensdagavonden 17 november, 24
november en 1 december van 19.30 tot 22.00 uur. Iedereen
vanag 18 jaar kan zich inschrijven via info@ongeros.nl.
Deelname is gratis.

High tea voor 80-plussers
in Wijnandsrade
Wijnandsrade Na een succesvolle eerste editie in 2019
houdt Sjpasskapel Herrie Manie uit Wijnandsrade zondag
14 november weer een high tea in café I gen Dörp, speciaal
voor 80-plussers. Bezoekers van de high tea krijgen die dag
allerlei lekkers voorgeschoteld en Sjpasskapel Herrie Manie
omlijst de boel met feestelijke muziek. De aanvang is om
11.00 uur, deelname is gratis. Aanmelden is verplicht en
moet voor 6 november bij Frank Bruls, tel 045-5245093 (na
18.00 uur). Alleen bezoekers die volledig gevaccineerd zijn,
een negatieve test meebrengen of een herstelbewijs kunnen
tonen, krijgen toegang tot café I gen Dörp.
.

Slim bekeken!
Razendsnel glasvezel
Internet & TV voor een
verrassend normale prijs.
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Videobellen met collega’s aan de keukentafel en bingewatchen op
bed terwijl er op zolder een game wordt gespeeld? Met glasvezel
internet en Interactieve TV kan het hele huis moeiteloos tegelijk
online en heeft iedereen z’n favoriete programma binnen handbereik.
Gegarandeerd razendsnel internet tot wel 1,5 Gbit/s. En dat alles
voor een verrassend normale prijs. Slim bekeken!

Eerste
6 maanden

35,p/mnd*

Bestel snel op caiway.nl/Zuid-Limburg
of bel 088 2249 001.
* De actieprijs geldt voor de eerste 6 maanden o.b.v. een jaarcontract. Na 6 maanden betaal je het dan geldende tarief. Prijzen zijn, indien van toepassing op jouw adres, exclusief vastrechtvergoeding die je aan de netwerkbeheerder betaalt.
Kijk voor de pakketten, kosten, actievoorwaarden en beschikbaarheid op jouw adres op caiway.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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SUKOKU VIJFLING
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HORIZONTAAL: 1 berggeel 4 gast 8
of dergelijke 9 als gast 11 molentrechter 14 vis 16 en andere 17 naaigerei
18 domina 19 geluidje 21 lidwoord
22 eikenschors 24 fotografische term
(afk.) 26 sporthemd 28 geeuwen 31
blijkens de akten 32 water in Friesland
33 plant 37 draagband 40 grootmoeder
41 profeet 42 kookgerei 44 politieke
partij 47 ter plaatse 48 land in Afrika 50 dierengeluid 51 binnenplaats
53 strandmeer 55 spil 56 trekdier 57
bewijsstuk 58 glazen verpakking.
VERTICAAL 2 herkauwer 3 lusthof 5
deel v.h. gebit 6 ik 7 loot 10 kaartspel
12 gebouw in Amsterdam 13 verkoopplaats 14 ransel 15 pl. in Gelderland
20 steen 21 beet 23 bijwoord 25 sine
anno 26 bevel 27 vestibule 29 voordat
30 namaak 34 pl. in Noord-Brabant
35 emeritus 36 stoere man 37 riv. in
Frankrijk 38 jongstleden 39 vordering
42 witjes 43 op de wijze van 45 sterke
drank 46 schildknaap 48 bakmiddel
49 koraaleiland 52 deel v.e. boom 54
Noorse godheid.
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HORIZONTAAL: 1 neerslag 6 dapper 11 tochtje 12 bijbelse figuur 13
laag 15 getijde 17 verdrukking 19 wasem 21 dierengeluid 22 spinrag 24
dwergstaat 25 scheepstouw 26 plan 28 titel 29 in memoriam 30 borrel
31 Griekse letter 33 duivel 35 spil 36 in opdracht 38 cadans 41 draagband
45 vermaak 47 voegwoord 48 riv. in Italië 49 heilige 51 pret 52 voortreffelijk 54 ontkenning 55 reeds 56 vette rook 57 insecteneter 59 ter inzage
60 pausennaam 61 muziekteken 62 Europeaan 64 bioscoop 65 rookgerei.
VERTICAAL: 2 nummer 3 boom 4 vulkaan op Sicilië 5 spoedig 6 Europese hoofdstad 7 koningin-regentes 8 inzinking 9 voorzetsel 10 stellig
14 kleurmiddel 16 slaapplaats 18 uniek 20 behoeftig mens 21 spuugzat
23 vogel 25 erfelijkheidsdrager 27 brandverf 30 Europese taal 32 Europeaan 34 Chinese deegwaar 37 godsdienst 38 opstootje 39 korte notitie 40
raadsel 41 dartel 42 jeugdig 43 metalen staafje 44 loodrecht 46 kluit 50
keurig 52 loopvogel 53 nakomeling 56 vreemde munt 58 bijbelse figuur
60 Chinese munt 63 blijkens de akten.
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Rabo ClubSupport
Rabo
ClubSupport
Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
Goed voor jouw club &
geweldig
voorclub
de buurt
Goed
voor jouw
&
geweldig voor de buurt
geweldig voor de buurt
Stemmen kan
Stemmen
van 4 t/mkan
25
Stemmen
van
4 t/mkan
25
oktober
van
4 t/m 25
oktober
oktober
Wil je ook stemmen?
Ga dan naar de Rabo App,
Online
Bankieren
WilRabo
je ook
stemmen?
of naar
de website
rabo.nl/limburg/clubsupport
Ga dan
de Rabo
App,
Online
Bankieren
WilRabo
je ook
stemmen?

of naar
de website
rabo.nl/limburg/clubsupport
Ga dan
de Rabo
App, Rabo Online Bankieren
geen
lid van de Rabobank?
of deNog
website
rabo.nl/limburg/clubsupport
Ben je klant
vangeen
de Rabobank
nog geen lid?
Nog
lid vanmaar
de Rabobank?
Dan
kun
kosteloos
worden
van
coöperatieve
Ben
je je
klant
vangeen
delid
Rabobank
maar
nog
geen lid?
Nog
lid van
dedeRabobank?
Rabobank
via de
App
op jevan
telefoon
ofgeen
website
Dan
kun
kosteloos
worden
de nog
coöperatieve
Ben
je je
klant
vanRabo
delid
Rabobank
maar
lid?
rabobank.nl/particulieren/leden.
Doe
je mee?
Rabobank
via de Rabo
op jevan
telefoon
of website
Dan
kun
je kosteloos
lidApp
worden
de coöperatieve
rabobank.nl/particulieren/leden.
Doe
je mee?
Rabobank
via de Rabo App op je telefoon
of website
rabobank.nl/particulieren/leden. Doe je mee?

goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
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Kerkdiensten

COLUMN
JACQUES

Familieberichten

Parochie St. Bavo Nuth

Zeehelden

D

e laatste tijd
komen flarden van
herinneringen uit
mijn kindertijd
weer boven. Aan het eind
van 1951 was ik zes jaar en
zat in de eerste klas van de
lagere school in de Haagse
wijk Bezuidenhout. Mijn
ouders waren in de oorlog
hun huis kwijt geraakt bij
het vergissingsbombardement van Engelse vliegers
waardoor het grootste deel
van die stadswijk was weggevaagd. Gelukkig hadden
mijn ouders een nieuwe
woning kunnen bemachtigen
in een straat die behouden
was gebleven. Ik herinner me
in de buurt overal ruïnes en
puin. Dat was een machtig
speelgebied totdat de wederopbouw er een eind aan
maakte. Op de een of andere
manier zijn gebeurtenissen
uit die periode gefixeerd.
Ik zie nog mijn ouders,
gekluisterd aan de radio,
luisteren naar het nieuws in
de wereld en hoewel ik niet
alles kon begrijpen, was uit
de emoties op te maken hoe
spannend ze het vonden. Het
is wonderlijk dat gebeurtenissen uit die tijd, blijvend in
het geheugen zijn opgeslagen en na zeventig jaar nog
steeds rondspoken alsof het
gisteren was.
Een zo’n gebeurtenis hield de
hele wereld twee weken in
de ban. De Flying Enterprise
was een Amerikaans vrachtschip gebouwd in maart
1944. Het had een lengte van
127,3 meter, een breedte van
18,3 meter en een diepgang
van 8,4 meter. Toen het
schip op 21 december 1951 de
haven van Hamburg verliet
voor een reis naar New York,
stond het onder bevel van
de 38-jarige Deense kapitein
Henrik Kurt Carlsen die voer
voor de Isbrandtsen Line. Er
waren 40 bemanningsleden
en 10 passagiers aan boord.
Het schip was beladen met
onder meer 1200 ton piekijzer (ruwijzer). In een zware
storm, de hevigste in 25 jaar,
raakte het vrachtschip op
de Atlantische Oceaan in
de problemen. Op Tweede
Kerstdag klonk er een harde
knal aan dek. Een enorme
scheur werd in de romp van
het schip geslagen. Carlsen
probeerde zonder succes het
gat te dichten. De orkaan
bleef beuken en op 28 december maakte het schip dat
60 tot 80 graden slagzij over
bakboord maakte, water.
Daardoor begon de lading
te schuiven, wat het schip
stuurloos maakte. Carlsen
zond een SOS-bericht uit.
Het vrachtschip Southland
was in de buurt, keerde
direct om en bereikte nog
dezelfde avond de Flying Enterprise. Vervolgens kwamen
er nog vier schepen op het
noodsignaal af. Omdat de
storm dat verhinderde, konden de passagiers en bemanningsleden niet veilig in een
reddingssloep afdalen. Op
bevel van Carlsen sprongen
passagiers en bemanningsleden, per tweetal, hand in
hand de ijskoude zee in. Eén
passagier raakte onderkoeld

en overleed. De anderen
werden gered. Zonder licht
of verwarming bleef Carlsen
, die zich slechts kruipend
kon bewegen over het zwaar
overhellend schip, aan boord
en onderhield om de twee
uur radiografisch contact.
Journalisten spoedden zich
intussen naar Falmouth, een
ingeslapen vissersplaatsje in
het westen van Cornwall om
van daaruit verslag te doen.
Ademloos wachtte iedereen
af. Carlsen weigerde zijn
schip te verlaten om het te
vrijwaren voor inbedslagneming. Hij vierde een eenzame Oud en Nieuw aan boord.
Over de scheepsradio zei hij:
“Ik blijf tot het schip zinkt of
in veilige haven is.” Pas een
week later, op 4 januari 1952
kwam er eindelijk een sleepboot bij de Flying Enterprise.
De Britse Turmoil was één
van de sterkste sleepboten
ter wereld, maar kon niets
beginnen voordat er een
sleepkabel was vastgemaakt.
Er volgden zeven mislukte
pogingen om vast te maken.
Carlsen kreeg dit in zijn eentje niet voor elkaar en tijdens
de achtste poging sprong een
stuurman van de Turmoil,
Kenneth Roger Dancy, aan
boord van het noodlijdende
schip en hielp mee om de
sleeplijn vast te maken. Een
hachelijk waagstuk zonder
weerga. Nu begon de tocht
naar Falmouth.
Vier dagen leek alles goed
te gaan en de storm nam
in kracht af. Toen stak op 8
januari een nieuwe storm
op, het schip ging tollen en
in het nachtelijk duister brak
de sleepkabel. Er kwam meer
water in het schip dat steeds
dieper kwam te liggen. Het
bleek niet meer mogelijk
de kabel opnieuw vast te
maken. Rond drie uur in de
middag van 10 januari, toen
het schip al meer 90 graden
helde, sprongen Dancy en
Carlsen via de schoorsteen
de zee in en werden opgepikt. Een uur later verdween
de Flying Enterprise in de
golven op een afstand van 60
km uit de kust. Het gevecht
met de zee was verloren,
maar de wereld had er twee
zeehelden bij. Beiden werden feestelijk onthaald, met
onderscheidingen overladen
en Carlsen kreeg zelfs een
Ticker-tape Parade in New
York. Later bleek, dat er bij
het laden van het piekijzer
van alles mis was gegaan en
dat dit de oorzaak was van
alle ellende. Kenneth Dancy
voer hierna nog 10 jaar als
kapitein voor de Canadian
Pacific, zei toen de zeevaart
vaarwel en trouwde met een
Nederlands meisje, Nelly
van der Tempel, waarmee hij
in Mijdrecht is gaan wonen.
Nadat er een ontknoping
was, keerde de normale rust
weer terug in onze Haagse
woonstee, maar ik ben de
gebeurtenis nooit meer
vergeten.

Zondag 24 oktober 09.30 uur: H. Mis (livestream).
Intenties: Hub Bertrand; jaardienst Niek Weijermans;
overleden ouders Spaetgens-Coenen en kinderen Louis,
Pierre, Tiny en Funs; hun schoonzonen Giel Ackermans
en Jacques Boesten: jaardienst ouders Koten-Tummers, ouders Tummers-Hamers en ouders Koten-Tans.
Maandag 25 oktober 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 29 oktober 09.00 uur: H. Mis. Intenties: levenden en overledenen familie Frijns-Euchhorst. 15.00 uur: uitstelling
en aanbidding van het Allerheiligste. Elke werkdag in
oktober rozenkransgebed om 18.30 uur in kapel Ter
Ziepe.

José Rossen-Ververgaert
* 17 september 1943

Zaterdag 23 oktober. 19.00 uur: H. Mis. Zondag 24 oktober 11.00 uur: Hoogmis. Intenties: zielendienst Mia
Lousberg-Knops; zeswekendienst Jo Delahaije; jaardienst ouders Sjeng en Philomena Knubben-Dreessen;
zeswekendienst Leen Gerardts-Wijnen; Lily Borggreve-Kuiper. Woensdag 27 oktober. 18.30 uur: Rozenkransgebed. 19.00 uur: H. Mis. Intenties: Thei Meijers
en Tiny Meijers-Veldman; ouders Frissen-Haagmans en
familie; Pierre Knols. Donderdag 28 oktober. 18.30 uur:
Rozenkransgebed en aanbidding. 19.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Stephanus Wijnandsrade
Zondag 24 oktober 11.00 uur: H. Mis(kerkdeurcollecte
‘Missiezondag’). Intenties: jaardienst ouders Theunissen-Pinxt, dochter Luciënne en overleden familie, tevens bijzondere intentie ter ere van H. Jozef; overleden
echtpaar Hub Houbiers en Mia Portz; jaardienst Jean
Vroemen. Dinsdag 26 oktober 08.30 uur: Rozenkransgebed. 09.00 uur: H. Mis: Intenties voor alle eenzame
en zieke parochianen.

† 12 oktober 2021

55 jaar in de echt verbonden met

Parochie H. Clemens Hulsberg

Arthur Rossen
Nuth-Beekdaelen: Rowan en Tamara
Evelien, Ellen, Robin
Familie Ververgaert
Familie Rossen
Hellebroek 71
6361 AB Nuth-Beekdaelen
De herdenkingsdienst vindt plaats op zaterdag
23 oktober om 14.00 uur in crematorium Heerlen,
Imstenraderweg 10, gevolgd door de crematie
aldaar.
Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.

Parochie St. Remigius Schimmert
Zaterdag 23 oktober. 19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd
door de Gregoriaanse Schola. Zondag 24 oktober. 11.00
uur: H. Mis. Intenties: Bertien Houtvast-Eurelings; Jo
Janssen-Van Etten; Til en Sjo Bouwens-Meessen; overleden leden van ZijActief Schimmert.

Parochie St. Servatius Vaesrade
Zaterdag 23 oktober 18.30 uur: H. Mis. Intenties: voor
alle overledenen van de parochie.

Jubilarissen
bij Crescendo
Schimmert
Schimmert De jaarvergadering van toneelvereniging Crescendo in
Schimmert stond onlangs grotendeels in het
teken van het huldigen
van een aantal jubilarissen. Paul Beijnsberger vierde zijn 25-jarig
lidmaatschap. Bovendien werd hij bij zijn
afscheid als bestuurslid
van Crescendo benoemd
tot erebestuurslid van
de vereniging. Datzelfde gold voor Mieke
Schiffelers. Ook zij werd
bij haar afscheid als
bestuurlid benoemd
toto erebestuurslid.
Wil Limpens loopt - net
als Beijnsberger - al 25
jaar rond bij Crescendo,
terwijl Lars Eijssen en
Jasper Moonen er 12,5
jaar lidmaatschap op
hebben zitten.
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Cursus
Beeldbellen
bij KBO
Schimmert
Schimmert KBO St.
Paulus Schimmert
verzorgt vanaf dinsdag
19 oktober een cursus
Beeldbellen, De cursus wordt gegeven in
’t Gemeinsjasphoes
en omvat in totaal drie
dinsdagmiddagen: 19
oktober, 26 oktober en
2 november. Bel voor
meer informatie of
aanmelden met 0681881773.

IN EN OM HET HUIS

ONDERHOUD/REPARATIE

UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469

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 /
0682944793.

VOOR UW TOTALE
ONDERHOUDSSCHILDERWERK
Prijs in overleg.
Tel. 06 - 1066 1666 of
046 - 442 1643.
PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
TE KOOP AANGEBODEN
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER! Voor het opgeven

van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl

LEER ZELF KLEDING MAKEN
IN KLEINE GROEPJES
in de ochtend of avonduren.
Gediplomeerd coupeuse.
Nog enkele plaatsjes vrij.
Voor meer info… 06-30576729.

rookvrij
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maar
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n
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er maar aan

PICCOLO'S

CURSUS EN OPLEIDING

Wen er maar aan

Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
moeder, schoonmoeder en onze oma

TE KOOP AANGEBODEN
Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER! Voor het opgeven

van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl

Ontdek hoe de

ZAKELIJK & 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.
TE KOOP AANGEBODEN
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER! Voor het opgeven

van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl
BRADERIEN & MARKTEN
Binnen KERSTMARKT
11 en 12 december
DOENRADE.
Standhouders mail naar
zeuteinval@gmail.com of
tel. (na 18 uur) 046-4422041.
VACATURES & PERSONEEL
MET SPOED
BEZORGERS GEZOCHT
IN MERKELBEEK
EN SCHINVELD
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006.

DeBeekdaeler dinsdag 19 oktober 2021

Schinnense Hoeskamer
feestelijk van start
na lange corona-pauze

Alzheimer
Café op tv
Lezing Studium Generale
College in Bibliotheek Nuth
De Open universiteit organiseert – i.s.m. Parkstad
Bibliotheken – openbare colleges door hoogleraren
voor studenten en publiek. Het onderwerp op 4
november is “Gezondheidsrecht tijdens en na de
coronacrisis”.
Mogen artsen beslissen wie wel en niet op de IC
wordt behandeld? Mag een werkgever je toegang
weigeren op kantoor als je niet gevaccineerd bent?
En hoe zit het met het waarborgen van privacy?
De coronapandemie maakte eens en te meer
duidelijk dat gezondheidsrecht een dynamisch
rechtsgebied is. In zijn lezing gaat Jac Rinkes in
op de grote uitdagingen voor het gezondheidsrecht
tijdens en na de coronacrisis. Ook gaat Rinkes in
op gezondheidsrecht in relatie tot de opmars van
kunstmatige intelligentie, robotchirurgie en dataanalyse in de zorg.
Wegens Corona-voorschriften vragen wij uw QRcode of uw testbewijs (dat niet ouder is dan 24
uur). Vragen hierover: meld u ruim op tijd bij ons.

Gezelligheid troef tijdens de ‘Schinnense Hoeskamer’ in gemeenschapshuis Noeber Beemden. Na
ruim anderhalf jaar mogen ouderen weer samen aan de dis. Eigen foto

SCHINNEN Eindelijk weer
een feestje, voor een groep
die meer dan anderhalf jaar
eenzamer was dan ooit.
Zo’n dertig Schinnense
senioren schoven onlangs
aan voor een feestelijke
lunch in gemeenschapshuis
Noeber Beemden. Reden: de
Hoeskamer, oftewel de wekelijkse inloopmiddag voor
senioren, is weer van start
gegaan. Voor het eerst sinds

corona weer met een grote
groep. “Dit hebben ze echt
gemist”, aldus organisator
seniorenvereniging Schinnen. “De bezoekers hebben
erg genoten en lieten zich
de soep goed smaken”. Wie
ook de Hoeskamer in Noeber Beemden wil bezoeken
is elke eerste, tweede en
derde dinsdag van de maand
van 11.00 tot 13.30 uur
welkom. Bezoekers kunnen

een praatje maken of een
spelletje spelen met een kop
koffie of thee. “En tot 1 januari is de soep gratis”, meldt
de organisatie. Elke vierde
dinsdag van de maand
wordt de ‘Hoeskamer’
omgetoverd tot ‘Eetkamer’.
Er wordt dan een 3-gangen
diner geserveerd. Iedereen
die dat wil, mag voor 7,50
euro aanschuiven. Reserveren via 06-42459099.

Activiteit: Lezing Studium Generale Gezondheidsrecht tijdens en na de coronacrisis
Waar: Bibliotheek Nuth
Door: Prof. mr. Jac Rinkes
Wanneer: Do 4 nov. 19.00u-20.00u
Deelname: Gratis
Aanmelden: vooraf via www.ou.nl/studium-generale

MET SPOED

BEZORG(ST)ER
GEZOCHT
IN SCHINVELD
EN MERKELBEEK
Vanaf 12 jaar!
Verdien je eigen zakgeld bij jou
in de buurt. Bezorg De Beekdaeler
op dinsdag of woensdag
in de volgende wijk:
WIJK MERKELBEEK

250 ADRESSEN:
OMGEVING
JULIANSTRAAT/KERKSTRAAT

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Wij verstrekken u dan ook graag vrijblijvende
informatie. Hiervoor kunt u ons bellen voor het
maken van een afspraak bij u thuis
of in ons uitvaartcentrum.

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

15

WIJK SCHINVELD

300 ADRESSEN:
OMGEVING
EINDSTRAAT/PRES. KENNEDYSTRAAT
Voor meer informatie én verdiensten(!)
mail naar info@claessensmedia.nl
of bel met 06 42 67 70 06

Beekdaelen Het zogeheten
Alzheimer Café, ligt al enige
tijd stil vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.
Om het thema toch onder
de aandacht te houden is er
een alternatief bedacht: het
televisieprogramma ‘Alzheimer Parkstad on Tour.’ Elke
aflevering (telkens vanuit een
andere locatie) behandelt
steeds één centraal thema dat
gerelateerd is aan de ziekte dementie. In de nieuwste aflevering van ‘Alzheimer Parkstad
on Tour’ gaat Math Gulpers
- voorzitter van Alzheimer
Parkstad Limburg - in gesprek
met Martin van Boxtel
(universitair hoofddocent
aan de UM) over het thema
‘Preventie bij dementie’. Aan
bod komen zaken die van
invloed kunnen zijn op het
voorkomen van dementie. De
aflevering werd opgenomen in
De Reusch in Schimmert. De
uitzending is van maandag 25
tot en met 29 oktober, telkens
om 10 uur en 18 uur te zien bij
RTV Parkstad (Ziggo kanaal
43). Ook kan de uitzending
op een later tijdstip worden
teruggekeken via het
YouTube-kanaal ‘Alzheimer
Parkstad Limburg’.

Schinöster openen
carnavalsseizoen
met feestband
Wir Sind Spitze
Schinnen Iedereen staat in
de startblokken, te trappelen
om ‘weer los te kunnen’. En
zoals het er nu voor staat,
gaat dat ook gebeuren: CV De
Schinöster opent op zaterdag
14 november het nieuwe carnavalsseizoen in Schinnen. De
terugkeer van carnaval wordt
gevierd met het motto ‘De
Schinöster trapt aaf!’. Feestband Wir Sind Spitze zorgt
voor de juiste ‘sjtimmung’.
De carnavalsmiddag in het
gemeenschapshuis begint om
13.00 uur. Kaarten à 10 euro
zijn te bestellen via de site
www.cvdeschinoster.nl.

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

COLOFON
Redactie
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

Advertenties
E info@beekdaeler.nl
T 045-5243026

Sluittijd aanleveren advertenties:
Donderdag 17.00 uur

Bezorging
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
T 045 - 524 30 26
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ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 19.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 21 t/m zondag 24 oktober 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren
kruisbessenschuimvlaai

17.

12.

Preuf
Kippenragout
bak 500 gram

groot

98

25

5.
TIgPerecht proberen?

Zalmfilet op huid of
kabeljauwfilet

e
Dit
QR-cod
Scan de recept.
t
e
h
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pak 440/500 gram

Van de Sjlechter
Boterhamworst

**
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T
25% KOR

250 gram

3.49

1.

99

_
59 _

6. 7.49
Wienerschnitzel pak 300 gram
Verse worst fijn/grof pak 500 gram
Rundergehaktballetjes pak 360 gram
Gegaarde kipreepjes grill pak 200 gram
Wokgarnalen naturel/knoflook pak 150 gram

3 pakken à 2 stuks
combineren mogelijk

combineren mogelijk

3 STUKS

2 STUKS

5.-

5.78
7.58

jong, jong belegen, belegen of oud
2 stukken à 450-650 gram
combineren mogelijk

2 zakken/schalen à 150-1000 gram
combineren mogelijk

2 STUKS
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T
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_
09 _

4.58

1. 2.
BIERTJE
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11.

98

Alle herfst- en
winterbieren

MAXAN6T
PE R KL

2 stuks, combineren mogelijk
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_
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3.78

15.36

2. 11.52

5.
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W EEK
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5.

49

Vergeer kaas

Alle gesneden
stamppotgroenten

2.18

9.99

8.79

Vegetarische krokantschnitzel,
(zigeuner-)schnitzel, burger,
cordon bleu of satéschnitzel

5.19
11.07

3.

99

39

Bavaria pils

krat 12 flesjes à 300 ml
MAXAN6T
PE R KL

Amstel pils

krat 24 flesjes à 300 ml

14.99

Warsteiner pils

krat 24 flesjes à 300 ml

16.59

Bud pils

krat 24 flesjes à 300 ml

5.35
11.25
12.45
12.75

7.13

16.99

*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
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur, zo 09.00 - 19.00 uur

