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Wijnandia heeft geen goede
start van het seizoen 6

sinds
1959

Bezorgers gezocht

in Schinveld.
Interesse? Mail naar
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006
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HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

WISSELENDE REACTIES
IN SCHINNEN OVER
KOMST ASIELZOEKERS

Schimmertse ‘on stage’ in
Stadsschouwburg Sittard

Blijft het
bij dat
ene jaar?
De inwoners van Schinnen
lijken in meerderheid geen
bezwaar te hebben tegen
de komst van 450 asielzoekers. Die conclusie mag
getrokken worden op basis
van het aantal inwoners
(circa 70 à 80) dat afgelopen maandag de inloopbijeenkomst bezocht. Van
enige vorm van protest was
geen sprake, eerder van
instemming en begrip voor
de noodsituatie waarin
deze vluchtelingen verkeren.

de gemeentelijke politiek daarover
een besluit nemen.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Reacties op Facebook
De bouw van het asieldorp in
Schinnen vindt overigens lang niet
iederéén goed nieuws, constateert
wethouder John Essers. Hij zag o.a.
een aantal ‘ongenuanceerde reacties’ op Facebook van mensen uit
nota bene Amsterdam.”Dan denk
ik: het zal wel.” Wethouder Jan
Hermans: “Het merendeel van de
mensen accepteert de noodopvang,
zo heb ik de indruk.” De drie raadsleden van de VVD zijn het er in ieder geval níet mee eens. Inmiddels
heeft ook het CDA kritiek op de manier waarop de tijdelijke noodopvang is geregeld, met name op de
veel te trage informatie naar de
inwoners, vindt het CDA. Deze politieke achterhoedegevechten doen
er nu echter niet meer toe. COA-locatiemanager Giezenaar zegt: “Op 8
november zijn we startklaar.” Zijn
COA-collega Timo Waarsenburg:
”Ik heb gemerkt dat men in Limburg heel wat gastvrijer is dan in
menige andere regio in Nederland.”

De in het gemeentehuis van Schinnen
aanwezige
gemeentelijke
handhavers en beveiligers het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) konden vijf uur lang op hun
gemak koffie drinken in een ontspannen sfeer. De meeste bewonersvragen gingen over de beveiliging in en rondom het asieldorp.
Testcase voor B&W
Voor burgemeester Eric Geurts
en de wethouders was de bijeenkomst een testcase voor wat betreft
het draagvlak onder de bevolking.
“Voor maximaal twaalf maanden”,
benadrukte Geurts nogmaals. De
uiteindelijke duur van de (nood)
opvang beheerst al drie weken de
politieke discussie. En in het geval
dat het COA toch langer in Schinnen wil blijven? “Dan moeten wij
een nieuwe aanvraag bij de gemeente indienen”, stelt Timo Waarsenburg van het COA. “En dan moet

Geen lokale cateraars
Het verzorgen van dagelijkse maaltijden voor de 450 asielzoekers door
lokale horecaondernemers of cateraars, waar PvdA-raadslid Lars Kockelkoren zich sterk voor maakt, zit
er niet in. De Rijksoverheid en het
COA hebben namelijk voor Nederland en België contracten afgesloten met vaste cateraars, zegt Waarsenburg, datzelfde geldt voor de
beveiligingsbedrijven. “Maar voor
zover dat mogelijk is betrekken wij
diensten en goederen via lokale
aanbieders”, voegt Leon Giezenaar
van de COA-locatie in Schinnen er
aan toe.

Zie verder pagina 2

“Heerlijk om na zo’n lange tijd weer
op een ‘echt’ podium te mogen staan”,
zegt zangeres Celine Weerts (1990) uit
Schimmert. Op vrijdagavond 3 december
geeft zij een theaterconcert-met-luisterliedjes in Stadsschouwburg De Domijnen
in Sittard. Zie verder pagina 9

DE REUSCH WINT WATERTORENPRIJS 2021

De beste herbestemde watertoren
staat in Schimmert
SCHIMMERT Een prijs
voor de watertoren in
Schimmert: volgens de
Nederlandse Watertoren
Stichting (NWS) de beste
herbestemde watertoren
van 2021.
De monumentale watertoren is
sinds dit jaar weer helemaal in
gebruik. Eigenaar Nico Eure-

lings verbouwde de toren tot een
culinair centrum, met de nadruk
op hoogwaardige streekprodcuten. Op de eerste verdieping
zit een restaurant. Op de hoger
gelegen etages bevinden zich
een smaaktheater, brouwerij,
een streekproductenplein en een
winkel. Helemaal bovenin is een
bar met uitzicht over Schimmert
en de verre omgeving. De toren
is volledig energieneutraal. Ook

is er in het enorme gebouw een
lift aangebracht. Reden genoeg
voor de jury om dit te belonen
met de Watertorenprijs 2021.
De 38 meter hoge watertoren in
Schimmert is gebouwd in 1927 en
deed tot 2014 dienst als drinkwatervoorziening. Eurelings
kocht de watertoren in 2015 en
het gebouw kreeg dankzij hem
een tweede leven. En een nieuwe
naam: De Reusch.
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Van schacht
De locatie waar vanaf
deze maand 450 asielzoekers hun intrek nemen
is om meerdere redenen
een historische plek.
Eeuwen geleden was er
op bescheiden schaal
mijnbouw, omstreeks
1960 bouwde staatsmijn
Emma er een ventilatieschacht, vervolgens hield
de Nederlandse Gasunie
district Zuid er kantoor
waarna de Amerikanen er
een legerbasis van maakten, inclusief een drukbeklante Burger King.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Dat was toen. Want de bowlingbaan van de twee jaar geleden vertrokken Amerikaanse militairen doet vanaf nu
dienst als kantine voor met
name Afghaanse vluchtelingen. “En op de plek waar de
pizzaria lag komt de uitgifte
van de catering”, zegt Leon
Giezenaar van het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers
(COA). Giezenaar is de kersverse locatiemanager van het
asielzoekerscentrum (AZC)
in Schinnen.

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

Waar ligt ‘het’?
Twee wandelaars vragen zich
op zaterdag 30 oktober af
waar ‘het’ komt. Ze hebben
erover gelezen, ze zagen ‘het’
op L1 en ja, dat maakt een
mens nieuwsgierig. ’Maar
hoe kómen we er?’, vragen
ze aan de dienstdoende verslaggever van De Beekdaeler
die ter plaatse poolshoogte
neemt. Voor wie (nog) niet
weet waar ‘het’ ligt: vlakbij de
appelstroopfabriek van Canisius, sinds 1903 gevestigd
te Schinnen. Honderd meter verderop had staatsmijn
Emma één van haar schachten (‘Schacht 4’). Na de
mijnsluitingen namen medewerkers van de Nederlandse
Gasunie er hun intrek. Totdat
de hoogste bazen van de Gasunie eind jaren zestig beslisten dat deze Limburgse me-

Ook deze week wordt met man en macht gewerkt om de noodopvang
Oostwegel
dewerkers en hun gezinnen
tot hun grote verdriet moesten verhuizen naar Eindhoven of zelfs naar Groningen,
alsof ze naar Australië emigreerden, zo voelde dat in die
tijd. Vervolgens werd ‘Schacht 4’ omgetoverd tot Amerikaanse bevoorradingsbasis
voor het legerpersoneel, ook
wel bekend als USAG (United
States Army Garrison). Deze
basis bestond uit een winkelcentrum met grote supermarkt, kapper, sportcentrum,
bowlingbaan, tweedehands
winkel, postkantoor, tanksta-

OPNIEUW BEKLEDEN

30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

HERSTOFFEREN

tion, banken en een vestiging
van Burger King. Die basis
verkaste in 2019 naar Brunssum.
Vrachtwagens rijden af
en aan
Twee jaar later, het is begin november 2021, komt
COA-locatiemanager Leon
Giezenaar handen, oren en
ogen tekort. Overigens níet
het afgelopen vrije weekend,
maar wél alle dagen daarvoor en ook zowat de klok
rond déze week – want over
een paar dagen arriveren de
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30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

Wanneer: 6 november 2021
Tijd: zie uitnodiging

Waar: Medisch Centrum Nuth
Neemt u uw uitnodiging mee!
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MOL & GEURTS
Industriestraat
14 613514KH
Sittard
MOL- &
GEURTS - Industriestraat
6135
KH Sittard
99 22info@molgeurts.nl
- E-mail.: info@molgeurts.nl
- Website:
molgeurts.nl
Tel.: +31 (0)46 Tel.:
451+31
99 (0)46
22 - 451
E-mail.:
- Website:
molgeurts.nl
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HAD AL VELE BESTEMMINGEN

tot asieldorp

tijdig gereed te hebben. Naar verwachting arriveren omstreeks 8 november de eerste asielzoekers. Foto Rob

eerste asielzoekers. Vrachtwagens rijden er af en aan om
de twee paviljoens in gereedheid te brengen. Het gaat om
noodopvang voor maximaal
450 personen, dat wordt er
nadrukkelijk bij vermeld, met
woon- en slaapvertrekken
voor 6 à 8 personen per unit,
met bedden, matrassen, sanitaire voorzieningen, toiletten, douches en opbergkastjes (‘lockers’) voor kleding
en persoonlijke spullen. “De
wanden van de paviljoens zijn
geïsoleerd en brandwerend”,
vertelt Giezenaar. Er komen

energiepunten om bijvoorbeeld de mobieltjes op te laden, ook worden tv-toestellen
opgehangen om het wereldnieuws te kunnen volgen. Er
zijn bescheiden entertainmentmogelijkheden en recreatieruimtes zowel buiten als
binnen, bijvoorbeeld voor een
partijtje biljart of tafeltennis.
24-uurs bewaking
“We zorgen voor adequate
beveiliging, 24 uur per dag.
Ook zijn we dag en nacht telefonisch bereikbaar”, benadrukt locatiemanager Gieze-

naar. Bij ‘een incident’ zijn er
korte lijnen naar politie en
wijkagent en een wekelijks
veiligheidsoverleg tussen gemeente, politie en COA staat
op de planning. “De bewoners van de noodopvang zijn
vrij om te gaan en staan waar
ze willen, ze kunnen gewoon
naar buiten.” Op de website
staat dat het COA, naast de
locatiemanager, ook nog een
‘adjunct-locatiemanager voor
Schinnen’ zoekt. Het salaris
voor deze functie bedraagt
maximaal € 5.150,65 bruto op
basis van 36 uur per week.

Henk Reijnders unaniem
gekozen als lijsttrekker
van Beekdaelen Lokaal

Beekdaelen Lokaal
wil in gesprek met U
Wanneer: donderdag 18 november
Tijdstip : 19.30 uur – 21.00 uur
Locatie:
Beij de Tant, Jabeekerstraat 12 - Schinveld.
PS: denk aan geldige QR-code.
3 jaar na de verkiezingen willen wij als Beekdaelen Lokaal graag uw ervaring horen
over de herindeling en of deze gebracht heeft wat beloofd werd cq u verwacht had.
Maar ook de stem van onze inwoners te kunnen verwoorden in ons programma voor
de komende periode. Hiervoor zullen wij een aantal bijeenkomsten organiseren. De
eerste bijeenkomst vindt in Schinveld plaats, uiteraard zijn ook inwoners van andere
kernen van harte welkom. Kijk ook op onze website en/of facebook pagina.

Wij hopen u te ontmoeten op 18 november.
Beekdaelen Lokaal

Henk Reijnders tijdens de verkiezingsavond in 2018. Foto archief De Beekdaeler

BEEKDAELEN Zoals De
Beekdaeler medio oktober
al meldde is Henk Reijnders uit Hulsberg (voor de
eerste keer) lijsttrekker
voor Beekdaelen Lokaal bij
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
“Henk is afgelopen donderdag met unanieme stem-

men gekozen”, zo meldt
partijvoorzitter Fons Heuts
die in 2018 zèlf lijsttrekker voor deze partij was.
Beekdaelen Lokaal is op dit
moment met 5 raadszetels
de grootste oppositiepartij.
Reijnders zit inmiddels 11
jaar in de gemeenteraad.
In Beekdaelen zijn nu zes
lijsttrekkers bekend: Henk

Reijnders (Beekdaelen
Lokaal), Twan Schevers
(CDA), Lars Kockelkoren
(PvdA), Rodney Swelsen
(D66), Marco Sturmans
(VVD) en Hugo Schaffrath
(de Vernieuwingsgroep).
Voor zover de redactie van
De Beekdaeler bekend heeft
GroenLinks haar lijsttrekker nog niet aangewezen.

Zó dichtbij is glasvezel
in Amstenrade,
Doenrade, Oirsbeek
& Schinveld nog
nooit geweest…
Sluit vóór 17 november 2021
een abonnement af!
Hulp nodig bij het kiezen van een abonnement?
Online

Persoonlijk

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

Wil je liever persoonlijk advies?
Kom dan naar onze Glasvezel
Informatiebus of het Glasvezel
Informatiepunt aan de
Kloosterlaan 10A in Schinveld.
Zo kun jij dichtbij huis terecht
met al je vragen over glasvezel.
Je kunt ook terecht bij een
lokale verkoper voor meer
informatie of neem contact op
met een van onze
ambassadeurs. Kijk op
gavoorglasvezel.nl om te zien
wanneer er activiteiten bij jou in
de buurt zijn.

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

www.caiway.nl

www.delta.nl

www.heldenvan.nu

https://actie.online.nl/dfn

gavoorglasvezel.nl

Kom naar een
inloopavond
Kijk op onze website
voor de locaties

02
NOV
‘21

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.
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).

Communicatiebericht
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
De gemeenteraad heeft het verkeersbeleid voor de komende jaren tot 2030
vastgesteld. Wethouder Jan Hermans: “De leefbaarheid in de kernen heeft
de hoogste prioriteit. In de kernen streven we daarom naar een maximale
snelheid van 30 km/u. Buiten de kernen streven we naar een maximale snelheid
van 60 km/u. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte en we willen het
fietsgebruik stimuleren.” In het mobiliteitsplan is er verder aandacht voor de
ontwikkelingen van deelmobiliteit (zoals deelauto’s en –fietsen) en elektrisch
rijden.
Om dit verkeersbeleid vorm te geven willen wij samen met onze inwoners een
uitvoeringsprogramma opstellen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig.
Wat zijn uw wensen of waar zijn er volgens u mogelijke knelpunten?
Deze kunt u aanduiden op een online plattegrond. Ook kunt u daarbij toelichten
wat u graag wilt verbeteren en waarom. U kunt ook plekken benoemen die
volgens u al prima zijn ingericht en die als voorbeeld kunnen dienen.
Daarnaast kunt u opmerkingen geven over fiets en wandelroutes, het openbaar
vervoer, de NSstations, elektrisch rijden of de inrichting van de openbare ruimte
in onze gemeente.
U kunt uw opmerkingen, suggesties en aanbevelingen vanaf 3 tot en met 17
november 2021 doorgeven.

Bestemmingsplannen

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

Alle reacties worden verwerkt. Afhankelijk van de prioriteit en het beschikbare
budget stellen we een uitvoeringsprogramma op voor de komende vier jaar met
een doorkijk naar 2030.

Inventariasatietool verkeer gemeente Beekdaelen
www.royalhaskoningdhv.com/InventarisatieBeekdaelen

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Bergstraat 110 in
Sweikhuizen
Op den Meulenweg
ongenummerd in
Schinveld

OMSCHRIJVING
Het uitbreiden van de woning

DATUM VERLEEND
21-10-2021

Het bouwen van een woning

22-10-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Heisterbrug 121 in
Het restaureren van het molenhuis
Schinnen
Borgerweg 8 in Schinnen Het inrichten van een tijdelijke
opvangplek voor asielzoekers

DATUM INDIENING
5-10-2021
26-10-2021

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.

Terinzagelegging
ontwerp
bestemmingsplan
De Gijselaar 80
Amstenrade

Kennisgeving Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van
Beekdaelen maken bekend dat een
besluit is genomen:
Ontwerp omgevingsvergunning
Voor:
Het veranderen van
de gasopslag
Locatie:
Habets Industrial
Components &
Surface Technology
B.V., Hunnecum 33,
6361 EE Nuth
Datum besluit: 14 oktober 2021
Zaaknummer: 2021206153
Inzage
Het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen ter
inzage van 28 oktober 2021 t/m 9
december 2021 in het gemeentehuis
van Beekdaelen, op de gebruikelijke
plaats en tijden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Beekdaelen maken op basis van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij op 19 oktober 2021
hebben ingestemd met de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan De Gijselaar 80 Amstenrade.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een
kindcentrum, huisvesting voor verenigingen, de bouw
van maximaal 18 levensloopbestendige woningen en het
herinrichten van de openbare ruimte.

Vergunningsbesluiten worden
gedurende de inzagetermijn
ook gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl
(klik op officiële bekendmakingen).
Rechtsbescherming
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn
schriftelijk of mondeling zienswijzen
inbrengen. Schriftelijke zienswijzen
dient u te sturen naar: College van
Burgemeester en Wethouders van
Beekdaelen, Postbus 22000, 6360 AA
Nuth. Als u een mondelinge zienswijze
naar voren wilt brengen, verzoeken
wij u om één week voor einde
inzagetermijn telefonisch contact op
te nemen.
Informatie
RUD ZuidLimburg,
telefoon: + 31 43 389 78 12

Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder
zaaknummer Z/20/140332.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende
stukken wordt gedurende een periode van 6 weken
lopend van 3 november 2021 tot 15 december 2021
voor een ieder ter inzage gelegd. Digitaal is het
bestemmingsplan in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.1954.BPGijselaar80OW01. >>
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SPORT

WEDSTRIJD VAN DE WEEK
>> Daarnaast is het plan op afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte in het
voormalige gemeentehuis van Onderbanken, Kloosterlaan 7 te Schinveld.
Zienswijzen
Bent u het met dit plan niet eens? Stuur dan binnen de genoemde termijn
van 6 weken een zienswijze aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth
of via gemeente@beekdaelen.nl. U dient in uw zienswijze de volgende
zaken te vermelden: de naam van het plan, het zaaknummer, de reden
van uw zienswijze, de datum, uw naam, uw adres, uw emailadres en uw
handtekening.
Nader informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het bestemmingsplan?
Dan kunt u contact opnemen met het cluster RO via
gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088  450 2000.

Gedoogbeschikking Noodopvang voor
vluchtelingen en/of asielzoekers op
het USAGterrein te Schinnen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen maken bekend
dat zij op 27 oktober 2021 voor het perceel aan de Borgerweg 8 te Schinnen,
plaatselijk bekend als het USAGterrein te Schinnen, kadastraal bekend als
gemeente Schinnen, sectie D, perceelnummer 4390, onder voorwaarden een
gedoogbeschikking heeft afgegeven. Deze gedoogbeschikking ziet toe op het
gebruik van het USAGterrein en de bijbehorende gebouwen voor de opvang van
vluchtelingen en/of asielzoekers in de vorm van een noodopvang in strijd met de
hiervoor omschreven wet en regelgeving.

Wijnandia nog steeds
zonder overwinning

De gedoogbeschikking is te raadplegen op
www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl.

Tijdelijke opvang asielzoekers op
USAGterrein Schinnen

WIJNANDSRADE RKVV Wijnandia kent een slechte seizoenstart. Zondag verloor de ploeg th
gelijkspel staat Wijnandia stijf onderaan in de derde klasse A (doelsaldo: 8-20). Op bijgaand
is ook president van CV de Veldkretsers) tevergeefs op de gelijkmaker, want het bleef zonda
Wijnandia uit naar FC Hoensbroek. Foto Rob Oostwegel

Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen heeft besloten
om tijdelijk asielzoekers op te vangen op het voormalige USAG-terrein aan de
Borgerweg in Schinnen. Het gaat om de opvang van maximaal 450 asielzoekers
voor een periode van 1 jaar.
De gemeente geeft hiermee gehoor aan een concreet verzoek van het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) met betrekking tot deze locatie.
Planning
De nood is hoog. Zo hoog dat het COA, nu er een positief besluit is, deze
locatie zo snel mogelijk gereed wil hebben. Dit betekent dat er deze week
nog gestart wordt met het opbouwen van de paviljoens en het in gereedheid
brengen van het terrein en de bijgebouwen. Omwonenden en andere
geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op maandag
1 november. Naar verwachting nemen de eerste bewoners vanaf 8 november
aanstaande hun intrek.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er is sprake van een zeer
hoge instroom en statushouders stromen moeizamer dan voorheen door naar
reguliere huisvesting. Het COA zoekt op dit moment dan ook overal in het land
naar extra capaciteit. Ook het kabinet heeft een noodoproep uitgestuurd naar
gemeenten om aandacht te hebben voor dit probleem en noodopvanglocaties
mogelijk te maken.
Burgemeester Eric Geurts: “Als er niet snel voldoende extra opvangcapaciteit
beschikbaar is, dreigt hetzelfde scenario als in 2015: crisisnoodopvang
in sporthallen en op evenementenlocaties. Dit vinden wij als gemeente
Beekdaelen inhumaan en onwenselijk. Wij willen onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen en daarom hebben wij besloten in te stemmen
met het verzoek van het COA.”
Afspraken
De afspraken rondom het realiseren van de noodopvang op deze locatie zijn
vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het
maximaal aantal bewoners en de maximale periode, en ook om veiligheid en
het betrekken van de omgeving. Verder zijn er sluitende afspraken gemaakt over
de taakstelling die de gemeente heeft rondom het plaatsen van statushouders
in 2021 en 2022.
Toekomstige ontwikkeling USAG-terrein
De tijdelijke opvang heeft geen invloed op de duurzame ontwikkeling van dit
gebied waar de gemeente en terreineigenaar binnenkort over verder praten.
Meer informatie
Meer informatie over de tijdelijke opvang van asielzoekers op het USAGterrein
in Schinnen, vindt u op www.beekdaelen.nl/noodopvang.

Oranje-international strooit

met hockeytips bij HCN

NUTH Hockey-international Frédérique Matla (24) was zaterdag de grote attractie
tijdens de RABO Hockey Day bij Hockeyclub Nuth (HCN). De speelster van het Nederlands damesteam verzorgde voor de Nuthse hockeyjeugd een training. Zo'n 70
HCN-jeugdleden, verdeeld over meerdere groepen, namen er aan deel. Na afloop
van de clinic was er tijd voor de jeugd om op de foto te gaan en een handtekening te
‘scoren’. Foto Bart Bams

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/ aanmelden mail naar
info@claessensmedia.nl of bel met 06 42 67 70 06
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KBO wandelt
in de omgeving
van Mechelen

Wat een mooie auto!

Nuth|Mechelen KBO afdeling
Limburg houdt in samenwerking
met KBO Nuth op donderdag
18 november een wandeling in
de omgeving van Mechelen. De
tocht start om 10.45 uur vanaf
de parkeerplaats bij de kerk in
Mechelen. Onderweg is er koffie
met vlaai om even bij te komen
van de kilometers. Daarvoor
is wel een coronabewijs nodig.
De kosten voor de wandelaars
bedragen 6 euro persoon. Zowel
leden als niet-leden zijn welkom.
Voor deelnemers uit Nuth is er
gelegenheid om te carpoolen
vanaf de parkeerplaats bij Gitek.
Carpoolers moeten zich opgeven
via Thei Vonken: 045-5242200.
Vertrek naar Mechelen stipt om
10.00 uur.

Wist je dat je deze op kan
laden bij Coop Knols
in Schimmert? Je kan 24 uur
per dag, 7 dagen per week
terecht op onze parkeerplaats.
Hieronder zie je nog onze
openingstijden, mocht je nog
binnen willen lopen voor een
boodschap!
Openingstijden
maandag t/m zaterdag
zondag

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

De Schinöster
‘trapt aaf’ met
Wir Sind Spitze

huis met 1-2 van FC Landgraaf. Na vijf nederlagen en één
de foto jaagt de in wit tenue spelende Robin Luyten (hij
ag bij die ene goal van Tim Steijns. Volgende week moet

Schinnen CV De Schinöster
opent op zondag 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 website
www.cvdeschinoster.nl.

Coop

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

25-10-21 12:08

Ga gerust voor glasvezel van DELTA
Gigasnel Glasvezel Internet van DELTA
Met het Glasvezel Flexpakket van DELTA kun je
met zijn allen in huis tegelijkertijd online zonder
haperingen. Je verstuurt net zo snel bestanden als
je ze binnenhaalt en je kunt ongestoord genieten
van je favoriete films en series. Jij bepaalt zelf wat
je aan of uit zet: extra snel internet, extra veel
zenders, wel of geen vaste of mobiele telefonie?
Het kan allemaal. Zonder gedoe of extra kosten.

1 Gig
12 maanden

Wij installeren je pakket GRATIS en zorgen
overal in huis voor giga goede wifi zelfs
tot in de nok! Jij hoeft alleen te
bedenken wat je ermee wilt gaan doen.

45,per maand*

Mis het niet!

Doe de postcodecheck op onze
website, bezoek ons Glasvezel
Informatiepunt in Schinveld
of bel met onze adviseurs
voor meer informatie.

tot in
de nok
geïnstalleerd
gratis!

delta.nl/zuid-limburg
* Na de contractperiode van 12 maanden betaal je voor 1 Gig 50,- per maand.
De bovengenoemde prijs is exclusief vastrechtvergoeding waarvoor u in het buitengebied moet betalen. Deze kosten
à 1.000,- kunt u eenmalig aan de netwerkbeheerder betalen. Of u kunt ervoor kiezen om het maandelijks te betalen,
wat neerkomt op 7,76 per maand.
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Fanfare viert
St. Clemensfeest
Arensgenhout Fanfare St.
Clemens in Arensgenhout
viert op zaterdag 6 november haar patroonsfeest.
Traditioneel luistert de
fanfare om 19.00 uur de
eucharistieviering op in de
St. Clemenskerk, gevolgd
met een feestavond in De
Hoeskamer. Tijdens de
feestavond worden negen
trouwe leden in het zonnetje
gezet, die dit of vorig jaar
hun jubileum vier(d)en. De
jubilarissen zijn: Wiel van
der Cruijsen en Peter Gijzen
50 jaar lid, Marleen Gijzen,
Rob Gijzen, Leon van der
Cruijsen en John Rikers 40
jaar lid , Ceryl van Oppen 25
jaar lid en Jos Demacker en
Patricia Jaspers, beiden 12,5
jaar lid.

FLIKKEN MAASTRICHT FILMT IN BEEKDAELEN

Wolfhagen als ‘plaats delict’?
BEEKDAELEN Schinnen, beter gezegd buurtschap Wolfhagen (45 huizen, 110 inwoners) had verleden week woensdag ‘bezoek’ van de
filmcrew van Flikken Maastricht. Ondermeer bij de locatie Wolfhagen 149 werden de hele dag opnamen gemaakt voor deze populaire
politieserie. De hoofdrolspelers Angela Schijf & Victor Reinier, figuranten en crewleden waren urenlang met van alles en nog wat in de
weer. Maar doordat de scènes binnenshuis werden gefilmd, kon de toevallig passerende correspondent van De Beekdaeler niet achterhalen of Wolfhagen in Flikken Maastricht fungeert als ‘plaats delict’. Daar komen we pas achter zodra vanaf januari 2022 het zestiende
(!) seizoen van deze serie van start gaat op tv. Onze correspondent maakte vanaf de openbare weg bijgaande foto, juist op het moment
dat rechercheur Floris Wolfs (Victor Reinier) heel even zijn gezicht liet zien bij de voordeur op het adres Wolfhagen 149. Toegegeven,
je moet héél goed kijken om ’s lands bekendste tv-rechercheur te herkennen. Maar hij is het echt!.

ZONNEBLOEM NUTH-VAESRADE-WIJNANDSRADE
HEET VOORTAAN BEEKDAELEN-ZUID

Zonnebloemafdeling
verandert naam
BEEKDAELEN De
Zonnebloem, afdeling Nuth-Vaesrade-Wijnandsrade heeft
de naam veranderd. De
afdeling heet vanaf nu
Beekdaelen-Zuid. “Omdat al een Zonnebloemafdeling met de naam
Beekdaelen-Centraal
bestaat, lag het voor
de hand om te kiezen
voor Beekdaelen-Zuid”,
meldt voorzitter Jos

Florakx. Het werkgebied
van de Zonnebloemafdeling Beekdaelen Zuid
wordt gevormd door de
dorpen: Nuth, Vaesrade,
Wijnandsrade, Hulsberg
en Schimmert. “En die
liggen in het zuidelijkste
deel van de gemeente”,
verklaart Florakx over de
nieuwe naam. Het mailadres blijft ongewijzigd:
secretariszonnebloem
nuth@hotmail.com.

5e editie Thiss Boete
in Sweikhuizen
SWEIKHUIZEN Het
carnavalsevenement
Thiss Boete wordt op
zaterdag 13 november
voor de vijfde keer
gehouden. Plaats van
handeling is opnieuw
het het Pastoor Thissenplein in Sweikhuizen, dat deels overdekt
zal zijn. De organisatie
is wederom in handen
van CV de Sjwenskes.
Thiss Boete wordt normaal
gesproken op de zondag

gehouden, maar is dit jaar
verplaatst naar de zaterdagavond, zo meldt de
organisatie. Het is niet de
enige verandering. Ook de
nieuwe prins en jeugdprins
van de Sjwenskes worden
uitgeroepen tijdens het
evenement op het Pastoor
Thissenplein. Daarnaast
zullen tal van artiesten
optreden vanaf 18.00 uur.
Daarna wordt er in Sweikhuizen reikhalzend uitgekeken naar 28 en 29 januari.
Dan staat de de 38e editie

van het Sjweikeser Revue
Weekend op het programma. Tal van plaatselijke ‘artiesten’ staan dat weekend
op de buhne in het Rector
Raevenhuis. Verder is op
zondag 30 januari de jeugdrevue, op carnavalsdinsdag
1 maart trekt de carnavalsoptocht door het dorp
en op 18, 19 en 20 november
2022 is Sjweikese gastheer
van het jaarlijkse carnavalstreffen van de Bond van
Carnavalsverenigingen in
Limburg (BCL).

Schimmert De jaarlijkse collecte van de Brandwonden
Stichting heeft in Schimmert
1165,09 euro opgeleverd. De
stichting doet met dat geld
wetenschappelijk onderzoek
en kan zorg voor mensen
met brandwonden realiseren.

High tea voor
80-plussers
in Wijnandsrade

Maandag weer
Hoeskamertref
in Arensgenhout
Arensgenhout De volgende
editie van de Hoeskamertref
in Arensgenhout staat weer
voor de deur. Belangstellenden zijn welkom op maandag 8 november van 14.00
tot 16.00 uur in de Hoeskamer in Arensgenhout. Bezoekers kunnen een praatje
maken of een spelletje spelen. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 5 november
bij Tiny Rompen-Loijens,
tel. 06-25012415 of paul.tiny.
rompen@gmail.com. Wie
vervoer nodig heeft moet
bellen met Tiny RompenLoyens (via eerder genoemd
telefoonnummer).

Opbrengst
collecte
Brandwonden
Stichting

Beekdaelen viert
Fairtrade Week
met 'eerlijke thee'
BEEKDAELEN Fairtradegemeente Beekdaelen
vraagt deze week nog
eens aandacht voor
eerlijke handel. Dat
gebeurt met de landelijke Fairtrade-week van 30
oktober tot 7 november.
Doel van deze week is
mensen te wijzen op ‘fairtradeproducten’. Door in de
winkel voor een fairtradeproduct te kiezen worden
boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden ondersteund. In Beekdaelen doen
zo'n 50 winkels, bedrijven
en horecazaken mee met de
landelijke Fairtrade-week.
Ze zijn te herkennen aan
aan de ‘Wij doen mee!
Fairtradegemeente'-sticker
op de deur of het raam.
In deze najaarseditie van
de Fairtrade-week wordt
er met de slogan ‘Samen
smaakt alles beter ‘ extra
aandacht gevraagd voor
fairtrade-thee. Door het
drinken van deze thee, dragen de theeliefhebbers bij
aan een eerlijke prijs voor
de theeboer.

Winactie
Om Beekdaelenaren
kennis te laten maken
met fairtrade-thee delen
diverse winkels tijdens
de Fairtrade-week gratis
fairtradetheezakjes uit.
Daarnaast is er een winactie waarbij mensen een
‘Samen-Thee-Momentpakket’ kunnen winnen.
De werkgroep Fairtradegemeente roept iedereen op
om een leuke foto te maken van een Samen-TheeMoment en die tijdens de
Fairtrade Week te delen
op Facebook en Instagram
(#samentheemoment) of
op te sturen naar info@
fairtradegemeenten.nl.
Onder de inzendingen
worden twee complete
Fairtrade Samen-Thee-Moment-pakketten verloot. De
theepakketten zijn rijkelijk
gevuld met een theepot,
twee theekopjes, Fairtrade
thee, Fairtrade chocolade
en nog veel meer lekkers en
leuks. Behalve thee zijn er
natuurlijk veel meer fairtradeproducten. Het keurmerk
zit op zo’n 8800 producten.

Wijnandsrade Sjpasskapel
Herrie Manie uit Wijnandsrade zondag 14 november 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).

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 via 06-55508453.
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CELINE WEERTS ZINGT IN HET THEATER MAAR OOK AAN HET BED BIJ DEMENTERENDEN

The Voice of Schimmert
In maart 2020, bij het begin van de coronapandemie, zongen ruim tachtig Limburgse artiesten, onder wie Celine Weerts
uit Schimmert, vanuit hun huiskamers en
muziekstudio’s met z’n allen ‘Alle Menschen werden Brüder’ (Ode an die Freude)
van Ludwig van Beethoven. Dat deden zij om
Limburgers een hart onder de riem te steken
in de coronacrisis. Alle bekende artiesten deden mee. Naast Celine Weerts ook Renée van
Wegberg, Wendy Kockelkoren, Beppie Kraft,
Fenna Ograjensek, Suzan Seegers, Brigitte
Heitzer, Martin Hurkens, Jack Vinders en Gé
Titulaer.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Celine: “Ik kan mij die dag nog
goed herinneren, het was geweldig om met zoveel collega’s
samen te zingen.” Tegelijkertijd
was de aanleiding voor deze
samenzang huiveringwekkend:
“Het was het begin van de corona-ellende. Ik krijg opnieuw
de kriebels als ik aan die periode terugdenk, het liefst praat
ik er niet meer over. Op zeker
moment werden alle theatervoorstellingen afgelast. Had
je net een nieuw programma
gereed, jammer dan.” Zij kent
collega-artiesten die het voor
gezien houden voor het geval
dat er opnieuw een theaterlockdown wordt afgekondigd.
“Niet optreden betekent geen
inkomsten. Mijn eigen voorstelling in de stadsschouwburg
in Sittard is wel vier keer verzet. 2020 was een bizar jaar.
Ook 2021 heeft tot nu toe niet
gebracht waar we op hadden
gehoopt.” Zelf trad ze dit jaar
ondermeer twee keer op in het
Parkstad Limburg Theater in
Heerlen. “Helaas voor slechts
dertig bezoekers, méér mocht
niet - in verband met de op dat
moment geldende coronaregels. Begrijp me niet verkeerd,
ik was superblij dat ik daar
überhaupt mócht optreden.
Maar het voelde niet ‘echt’. Een
theaterzaal met een groot podium is niet gemaakt voor maximaal dertig bezoekers.”
Luisterliedjes
Haar vurige wens: dat ‘corona’
niet nóg een keer roet in het
eten gooit. Er zijn op dit moment gelukkig geen signalen
dat optredens alsnog worden
geannuleerd. De kaartverkoop
voor haar nieuwe voorstelling met als titel ‘Ont.moeten’
op vrijdag 3 december in de
schouwburg in Sittard, is dan
ook in volle gang. In die voorstelling, met luisterliedjes van
onder anderen Stef Bos, BLØF
en Acda en de Munnik, vertelt

Celine over haar ontmoetingen
die samenhangen met herinneringen. ”Maar ook over de andere kant, het van alles moeten
en het feit dat je je daarin soms
wel eens kan verliezen.” Celine
wordt begeleid door piano en
saxofoon. Het resultaat is - volgens de Sittardse schouwburg
- ‘een avond vol afwisseling en
herkenning, om lekker achteruit te zitten en te genieten.’
Drukke agenda
Het was verleden week overigens nog niet zo makkelijk om
haar te interviewen. “Ik had
opeens een overvolle agenda,
alles kwam tegelijk.” Eén uur
voordat we met passen en meten een interviewtijdstip hebben gevonden appt ze naar de
dienstdoende redacteur van De
Beekdaeler ‘of het die avond asjeblieft ietsje later kan want de
repetitie met de pianist loopt
uit’. Als klein meisje was ze al
bezig met zingen, uiteraard bij
het plaatselijke kinderkoortje
in het muzikale Schimmert,
waar het eveneens vanzelfsprekend is dat je bij de fanfare
gaat. Maar na een jaartje trompet switchte ze. ”Vanaf mijn
elfde ben ik zangles gaan volgen. De liefde voor het zingen
is daarna nooit meer gestopt.”
Na haar middelbare school
twee jaar drama-opleiding in
Tilburg, aansluitend als zangeres afgestudeerd aan de Dutch
Academy of Performing Arts
in Zoetermeer. Anno 2021 is ze
actief als zangeres van vooral
kleinkunst/musical repertoire
en zingt ze bij huwelijks- en
uitvaartceremonies, diners en
recepties.
Zingen als Zorg-Zangeres
Sinds augustus 2019 is Celine
ook Zorg-Zangeres. “Ik zing
voor ouderen aan bed of tijdens individuele zangsessies
bij mensen met o.a. dementie.”
Zij doet dat op contractbasis (21
uur per week) bij verschillende
zorginstellingen. “Ik heb ongeveer veertien cliënten.” Haar
zangstem is een muzikaal medicijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie, het
brengt hen, én hun naasten,

Celine Weerts: “Als Zorg-Zangeres een bepaald gevoel op anderen overbrengen is heel dankbaar werk.” Foto Rob Oostwegel

”

Vanaf mijn elfde ben
ik zangles gaan volgen.
De liefde voor het
zingen is daarna nooit
meer gestopt.
- Celine Weerts

verlichting in soms zware tijden. “Met muziek een bepaald
gevoel op anderen overbrengen is heel dankbaar werk.” Of
ze nog ooit een rol ambieert
in een grote musicalproductie?- ze is per slot van rekening
opgeleid tot Vocal Coach en
afgestudeerd als musicalzangeres. Voor het eerst die avond
hoor je enige twijfel in haar
stem. “Ik ben daar op dit moment niet zo mee bezig… maar
mocht het zich aandienen, wie

weet. Van de andere kant: musicalcollegaatjes die avond aan
avond op het podium in het
Circustheater in Scheveningen
staan, zeggen wel eens dat ze
best jaloers op mij zijn omdat
ik zoveel verschillende dingen
in ons vakgebied mag doen.” Ze
durft het haast niet hardop te
zeggen: “Ik woon tegenwoordig
in Maastricht. Maar Schimmert
is en blijft mijn dorp hoor! Ik
ben er minstens drie keer per
week bij pap en de mam.”
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COLUMN
JACQUES

AH-erlebnis

E

en van de grofste
nieuwsberichten
afgelopen week was de
QR code op naam van
Adolf Hitler. De onbekende
cybercrimineel wilde het
fenomeen QR code als verplicht toegangsbewijs in de
horeca en bij evenementen
belachelijk maken. Omdat
het document er authentiek
uitzag, besloot het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS)
onderzoek te doen naar hoe
dit heeft kunnen gebeuren.
Want de Code is geldig,
ofschoon Adolf al sinds april
1945 dood is. Ook Mark Rutte
moest belachelijk worden
gemaakt, vonden niet met
naam genoemde CDA’ers
tijdens de verkiezingscampagne begin dit jaar. In het
boek Code Rood onthulden
twee parlementair verslaggevers, dat er filmpjes over de
VVD-leider zouden worden
gemaakt over diens seksualiteit en optreden in de MH17
kwestie. In een Twitteraccount met de naam
@Ruttedoctrine zou zijn
leiderschap in twijfel getrokken worden. Ook al beweert
de CDA-partijtop nu dat dit
onzalige plan nooit serieuze
vormen heeft aangenomen,
doet het sterk denken aan de
actie van de SP bij de Europese Verkiezingen om Frans
Timmermans voor aap te
zetten. Dat werkte averechts,
want de SP verloor bij die
verkiezingen al haar zetels
in het Europese Parlement
en Timmermans boekte
grote winst. Dat heeft het
CDA aan het denken gezet
en daarom is de campagne
te elfder ure afgeblazen.
Hadden ze het maar wel
gedaan, dan had die partij
nu niet aan de formatietafel
gezeten. Maar het zit toch
ongemakkelijk, denk ik, nu
dit aan het licht is gekomen.
Tenslotte was er het aftreden
van algemeen directeur Mark
Koevermans van Feyenoord
wegens bedreigingen naar
hem en zijn gezin. Dit alles
legt een staaltje bloot van de
verwerpelijke wijze, waarop
ziekelijke elementen er in
het huidige maatschappelijke
klimaat op uit zijn om zand
te strooien in het toch al
stroef lopend raderwerk van
openbaar bestuur en instituties. Namelijk door mensen
doelgericht kapot te maken.
Het kan geen toeval zijn, dat
hier de naam van Adolf Hitler
opduikt, want als geen ander
gaf hij een extreme dimensie
aan het kapot maken van
mensen.
De Oostenrijks Amerikaanse psycholoog Karl Bühler
introduceerde de term
Aha-erlebnis voor als je je
plotseling realiseert dat je de
essentie van iets helemaal
hebt doorgrond. Alsof je het
laatste stukje van een complexe puzzel hebt gelegd. Dat
inzicht komt altijd onaangekondigd na een lange periode
van broeden. Vaak geeft een
klein detail de doorslag. “Aha,
zo zit dat dus,” zeggen wij
dan. De uitdrukking is in de
Duitse taal, maar in het Nederlands ingeburgerd. Toch
hoor ik soms wel Aha-expe-

rience zeggen door snobs, die
het hebben over “targets” als
ze doelstellingen bedoelen en
“tools” voor gereedschap. Als
het dan toch in een andere
taal dan het Duits moet, geef
ik de voorkeur aan het Oudgrieks. Een anekdote vertelt
dat Archimedes in bad zat
toen hij het theoretische bewijs vond voor de wet die zijn
naam kreeg. Hij sprong enthousiast uit bad, liep naakt
de straat op en schreeuwde:
“Eureka, eureka!”, ik heb
(het) gevonden!
De 18-jarige Harry Kurt Victor Mulisch publiceerde voor
het eerst in Elseviers Weekblad van 8 februari 1947. Hij
had het korte verhaal “De kamer” ingestuurd en tot zijn
verbazing werd het geplaatst.
Het verhaal beschrijft, dat hij
dagelijks langs een bepaalde
woning liep en dat die hem
begon op te vallen. Op de
eerste verdieping lag een
kamer met twee ramen,
waarvan er een open stond.
Daar zag hij een boekenkast
staan en dat intrigeerde hem.
Voor het andere raam hing
een ondoorzichtig gordijntje.
’s Avonds klonk er pianospel
en scheen er zacht rose licht
door het open raam. Hij bleef
daar staan tot het ophield,
maar hij zag nooit iemand.
Hij werd steeds nieuwsgieriger, maar durfde niet aan
te bellen. Na twee jaar was
het ineens afgelopen. Het
huis stond leeg en nu was
de betovering verbroken.
Sindsdien vermeed hij de
straat. Een jaar later verliet
hij zijn geboortestreek om
er veertig jaar later terug te
keren. Het toeval wilde, dat
zijn notaris dit huis voor
hem had gehuurd. Toen hij
dat besefte, inspecteerde
hij de kamer, maar vond
niets bijzonders. Het huis
had veertig jaar onbewoond
gestaan. In de eerste nacht
toen hij in die kamer sliep,
werd hij overvallen door een
onbekende ziekte, waarvan
hij wist, dat hij niet meer zou
opstaan. Toen brak het besef
plotseling door wat hem zo
tot deze kamer had getrokken: het was zijn sterfkamer.
Mulisch beschreef hiermee
een zuivere Aha-erlebnis.
Later schreef hij in “Mijn
Getijdenboek”, dat toen hij
de krant in 1947 opensloeg
en zijn verhaal zag staan, hij
het eensklaps wist: “Dit is
het.” Alles wat er verder in
die krant stond, werd overstraald door zijn naam, ook
al stond die foutief gedrukt
als “Mulivsch”. Opnieuw
een Aha-erlebnis: hij was nu
schrijver! Overigens deed de
plot van het verhaal wel sterk
denken aan Edgar Allan Poe.
Mulisch zou een groot schrijver worden met een oeuvre,
dat voornamelijk beïnvloed
was door Adolf Hitler en
het kwaad dat door diens toedoen teweeg was gebracht.
Dat mag nooit herleven. Weg
daarom met die QR-code,
weg met die AH-erlebnis.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Jubileum voor
inloopmiddag
Arensgenhout
ARENSGENHOUT Feest vorige week maandag in de Hoeskamer in Arensgenhout. Reden: de zogeheten Hoeskamertref,
de maandelijkse inloopmiddag voor senioren, bestaat al weer vijf jaar. Met een hoop gezelligheid met daarbij wat lekkers
te eten en te drinken, een optreden van duo Sunrise én een bezoek van burgemeester Eric Geurts werd het eerste lustrum
groots gevierd. Kortom: een zeer geslaagde middag voor de bezoekers. En dat gold - zo is te zien op deze foto - ook voor
de groep vrijwilligers die iedere keer weer hun best doen om de bezoekers van de Hoeskamertref te vermaken. Eigen foto

Bijeenkomst ‘Senioren
en Veiligheid’ in Nuth
Nuth Overvallen op woningen, inbraken, babbeltrucs, datingfraude, veilig
bankieren. Er is een hoop
waar een mens zich zorg
om kan maken, zeker als ie
wat ouder aan het worden
is. Dan kun je wel wat tips
gebruik om er voor te voor
te zorgen dat je het risico op
allerlei ellende vermindert.
Daarom houdt KBO Nuth
woensdag 24 november in
het Trefcentrum in Nuth
een bijeenkomst ‘Senioren
en veiligheid’. Er wordt
ingegaan op verschillende
vormen van criminaliteit:
meekijken bij pinnen,

babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld
WhatsApp), phishing,
spoofing en online veiligheid. Slachtofferschap kan
iedereen overkomen en dus
ook elke oudere. Daarom
krijgen senioren concrete
tips mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan
voorkomen. De bijeenkomst in het Trefcentrum
begint om 14.00 uur.
Toegang voor leden gratis,
niet-leden betalen 3 euro.
Aanmelden is verplicht en
kan tot 12 november bij
Wiel van Goethem, telefoon
045-5244386.

Fanfare Schimmert op podium
met harmonie Bunde
Schimmert Fanfare St.
Caecilia uit Schimmert en
Harmonie St. Agnes uit
Bunde geven zondag 7
november een gezamenlijk
herfstconcert in ’t Gemeinsjapshoes in Schimmert.
De harmonie bijt het spits
af en brengt onder meer
het werk ABC Concert van
componist Steven Verhelst
ten gehore (wereldpremière) met Bart Claessens
op trombone als solist. Na
de pauze is het de beurt

aan fanfare St. Caecilia en
dirigent Frenk Rouschop.
De fanfare zal een kwalitatief hoogstaand, maar
toch goed in gehoor liggend
programma brengen waarin
de werken Jubilee Overture,
Equilibrium, Hope, Grand
Fanfare en Stars and Stripes
Forever op de lessenaar
zullen staan. Het concert
begint om 18.30 uur en de
entree is een vrije gift. Toegang alleen mogelijk met
coronabewijs.

De Bolster in actie voor
kinderen in Bulgarije
Nuth Onder het motto
‘Operatie Schoenendoos’
is basisschool De Bolster in
Nuth weer begonnen met
het inzamelen van speelgoed en kinderkleding met
als doel dat dit jaar te
schenken aan arme gezinnen in Bulgarije De school
roept iedereen op om hun
kledingkast en zolder op
te ruimen te inspecteren
op bruikbare spullen. Tot
vrijdag 12 november, kan

alle in goede staat verkerende speelgoed en kinderkleding ingeleverd worden
bij de basisschool aan de
Keelkampstraat. Speelgoed
graag verpakken in cadeaupapier, kinderkleding in een
doorzichtige plastic zak. De
Bolster geeft ze dan door
aan Stichting Medische
Hulpverlening Oost-Europa
(SMHO). Die zorgt voor het
vervoer en weet wat waar
nodig is.

PICCOLO'S

•

Een piccolo-advertentie kost € 15,- voor particulieren. Voor
bedrijven kan een commerciële piccolo geplaatst worden voor
€ 25,- Hoe werkt het? Stuur uw tekst naar info@beekdaeler.nl.
Vermeld daarbij de volgende gegevens: uw naam, adres, postcode, woonplaats en IBAN-nummer. Bij opdracht wordt het bedrag
automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Piccolo’s insturen voor de eerstvolgende editie kan tot vrijdagmiddag 12.00 uur.
IN EN OM HET HUIS
UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.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
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.
DIVERSEN
NIEUWS
WERELDWINKEL NUTH
Deze week vieren we de Fair
Trade week in Nederland.
Bij veel winkels, bedrijven en
restaurants die Fair Trade zijn
ontvangt U een cadeautje in de
vorm van thee. Dit is ook op veel
plekken in Beekdaelen. En natuurlijk ook in de Wereldwinkel
Nuth. Voor een bezoekje kunt U
terecht op vrijdag van 13.3016.00 uur en op zaterdag tussen
12.00-14.30 uur. Al onze producten zijn Fair Trade of duurzaam.
Voor een mooie attentie als
kerstcadeau kunt U ook bij ons
terecht. Een afspraak maken kan
uiteraard ook 06-27215614. Veel
van onze producten staan op FB
en graag liken. WELKOM
ONLINE OF IN DE WINKEL.

TE KOOP AANGEBODEN
TE KOOP
HOUTKACHEL met 4
afvoerkanalen, geschikt voor
in een hoek te zetten. € 250,Tel. o46-4421913
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER! Voor het opgeven

van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl
•
ONDERHOUD/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 /
0682944793.

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.
CURSUS EN OPLEIDING
LEER ZELF KLEDING MAKEN
IN KLEINE GROEPJES
in de ochtend of avonduren.
Gediplomeerd coupeuse.
Nog enkele plaatsjes vrij.
Voor meer info: 06-30576719.
VACATURES & PERSONEEL
MET SPOED
BEZORGERS GEZOCHT
IN SCHINVELD
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006.
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Kerkdiensten
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 6 november
19.00 uur: H. Mis m.m.v.
fanfare St. Clemens. Intenties: Funs en Tien Limpens-van Oppen, zonen
en schoonzoon, Math en
Fiennie Heijnen-Packbiers; zeswekendienst
Harry Pluijmakers; levende
en overleden leden fanfare
St. Clemens; levende en
overleden leden Buurtvereniging ‘De Vriendenkring
Arensgenhout’; Wiel en
Tilla Merx, 7e jaardienst
Math Vliegen; Hub Sijstermans (verjaardag). Zondag
7 november. 11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. zangkoor
Laudate. Intenties: Jules
Ritzen (verjaardag); levende en overleden leden
zangkoor Laudate; jaardienst overleden ouders
Jacques Keulen en Tiny
Keulen-Meertens (tevens

hun beider verjaardagen).
Woensdag 10 november
19.00 uur: H. Mis in het
klooster. Intenties: Mia
Janssen-Lemmens (namens bewoners Clemensstraat); Thei Meijers en
Tiny Meijers-Veldman.
Donderdag 11 november
10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.

Hupperichs en familie; Jan
en Tiny Petit-Snijders; levende en overleden leden
van Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Caecilia
en dirigent Frits Vennix.
Dinsdag 9 november.
09.00 uur H. Mis. Intenties: Thila Vaessen-Jennekens.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Zaterdag 6 november
11.00 uur: H. Mis voor de
Montfortaanse familie,
opgeluisterd door het
Dameskoor. 19.00 uur: H.
Mis. Zondag 7 november
Allerheiligen/Allerzielen.
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd
Kerkelijk Zangkoor Sint
Remigius. Intenties: Eugène Kerkhofs (gestichte
jaardienst); Hein Janssen
en familie Janssen-Bog-

Zondag 7 november 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd
door Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Caecilia.
Intenties : zeswekendienst Jeu Selder; jaardienst Johannes Hubertus
Meessen; Maria Hubertina
Huntjens en ouders ; Lies
Bemelmans en ouders
Bemelmans-Erens ; Wiel

Parochie St. Remigius
Schimmert

man; Willy Wijermans;
Philomena Frijns; Sef
Zeegers (gestichte
jaardienst); pastoor G.
Op ’t Veld en overleden
familie; overleden ouders
Gelissen-Janssen, Jo, Jack,
Lie en Melani EurelingsGelissen; overleden ouders
Jo en Elly Heiligers-Corten; overleden ouders Wil
en Beppie Kersten-Op
de Camp (jaardienst); Jo
Janssen-Van Etten; Heins
Bisschoff (eerste jaardienst); overleden ouders
Zeegers-Kerkhoffs; de
ouders Soons-Pijls;
Odiel SchneidersProvaas; Ton Kerkhofs;
overleden ouders Janssen-Maas en Tiny Janssen-Speetjens.
15.00 uur: Allerzielenlof
met aansluitend de
zegening van de graven,
opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius.

Harmonie huldigt
langgetrouwde
bruidsparen met
koffieconcert

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 7 november. 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: jaardienst
Anna Maria Bemelmans;
jaardienst Eugène Geurts;
jaardienst Louis Smeets.
Maandag 8 november
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag
12 november 09.00 uur:
H. Mis. Intenties: levenden
en overledenen familie
Frijns-Euchhorst. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
19.00 uur: St. Maartensviering.
Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 6 november.
18.30 uur: H. Mis. Intenties: voor alle overledenen
van de parochie.

Weusten
Vroemen

Bakkerij & Lunchroom

Aanbiedingen

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

Grote rijstevlaai.... €

9,75

Grote duovlaai...... €

9,75

10 pistolets............ €

3,95

Pakje rogge........... €

1,35

5 krentebollen....... €

2,90

2 tarwebroden...... €

4,50

Torenstraat 14 - Schimmert
045-4041262
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HORIZONTAAL: 1 beeldmerk 4 verheven
stand 7 papegaai 9 type onderwijs 10 of
dergelijke 12 gil 14 kilovolt 15 Ned. dagblad
17 Engelse titel 18 koordans 19 ar 21 toestemming 24 groet 25 droog 27 smalen 29
deel v.e. trap 31 oosterlengte 32 bijwoord 33
beeldraadsel 37 schaakstuk 40 werkschuw
41 in bezit van 42 binnenste van beenderen
43 open ruimte 45 grasland 46 houding
48 hoge berg 50 Europees Parlement 51
vuurpijl 53 te zijner plaatse 54 droog 55
een weinig 57 Europese hoofdstad 58 pl. in
Gelderland.
VERTICAAL 1 pl. in Frankrijk 2 bevel 3
zwaardwalvis 4 kloosteroverste 5 zangnoot
6 bijbelse figuur 8 chemisch element 9
jaargetijde 11 doctorandus 13 vogelproduct
14 paardje 16 Schotse stam 18 wedren 20
pl. in Gelderland 22 Europeaan 23 esdoorn
26 tuinkamer 28 Spaanse uitroep 30 riv. in
Schotland 34 vis 35 tijdstip 36 rookgerei 37
soort uniform 38 Japanse gordel 39 politieke partij 42 klap 44 priem 45 opnieuw 47
ego 49 vlak 51 strafwerktuig 52 afslagplaats
bij golf 54 lengtemaat 56 tot en met.
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Nuth Voor alle echtparen uit
het kerkdorp Nuth, die dit
of vorig jaar hun 50-, 55- of
60-jarig huwelijk vier(d)en
houdt de Koninklijke Harmonie Sint Bavo op zondag 28
november weer haar jaarlijkse koffieconcert. Bruidsparen die hierover nog niet
benaderd zijn door een van
de bestuursleden, kunnen
contact opnemen met George
Florax, tel. 045-5243099 of
via info@harmoniesintbavo.
nl. Ze krijgen een ereplaats
tijdens het koffieconcert.

Nuth viert
Sint-Maarten
Nuth In Nuth wordt vrijdag
12 november het Sint-Maarten feest gevierd. Het feest
start om 19.00 uur in de
Bavokerk, waar door enkele
kinderen van basisschool De
Bolster het verhaal van Sint
Maarten wordt nagespeeld.
Na de viering is er een lampionnenoptocht. De tocht gaat
via Adam van Nuttahof,
Markt, Nuinhofstraat,
Hiltostraat, Hemelrijk,
Pingerdwarsweg, Alexanderstraat en Mauritsstraat
naar het scoutinggebouw aan
de Spoorstraat. Daar zal het
het Vuur van Sint Maarten
ontstoken worden en krijgen
kinderen een mok warme
chocolademelk en een
koekje. Iedereen (met een
coronabewijs) is van harte
welkom om deze traditie bij
te wonen.

Kienen met
KBO-Nuth
Nuth KBO-Nuth verzorgt op
de woensdagen 3 november,
17 november en 1 december een kienmiddag in het
Trefcentrum aan de Wilhelminastraat. De zaal is open
om 12.45 uur en het kienen
begint om 13.30 uur. Ook
niet-leden zijn welkom, zij
betalen een kleine vergoeding.
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COLOFON

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

VOLLE WAGEN DAGEN

GROOT INSLAAN
EXTRA VOORDEEL

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 4 t/m zondag 7 november 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Hagedoren
Abrikozen- of
kersenvlaai

13.

25

8.

Preuf Zuurvlees

groot

bak 500 gram

99

5.

Trots van Coop
Blonde d’Aquitaine biefstuk

Doyenné du Comice peren schaal 4 stuks
Gieser Wildeman peren tas 1,5 kilo
Pitloze witte druiven bak 500 gram
Ananas per stuk

per 100 gram

2.

20

1.

69

combineren mogelijk

S
3 STUKS
5.97
8.97

Trots van Coop Blonde
d’Aquitaine kogelbiefstuk

5.-

per 100 gram

2.70

3.

99

95

1.99

Heks'nkaas of
Coop salades

Optimel
drinkyoghurt

Heks'nkaas 2 bakjes à 150/200 gram
of Coop salades 2 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

**
S
I
T
1+1 GRA

_
25 _

2.50

**
S
I
T
1+1 GRA

_
35 _

6.58

1. 3.29

1. 1.45
MAX 4
N

KR AT TE T
R KL AN
PE

Appelsientje of
Dubbeldrank

2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

**

IS
1+1 GRAT
_
29 _

2.58

3.98

1. 1.99
BIERTJE

W EEK
VAN DE

Alle Grolsch
herfst- en
winterbieren
per stuk

**
G
N
I
T
25% KOR

_
42 _

1.89

7.49

1. 5.62

2.90

2.70

**
G
N
I
T
25% KOR
Alle Grolsch
of Palm

1.32

_

17.29

0. 12.97
99 _

per stuk

Palm

krat 24 flesjes à 250 ml

Grolsch pils

krat 24 flesjes à 300 ml

Grolsch pils
beugel

krat 16 flesjes à 450 ml

16.29
17.29
17.29

12.22
12.97
12.97

Alle
Duvel, Vedett of
Brouwerij 't IJ
per stuk

**
G
N
I
T
25% KOR

_
09 _

1.45

7.89

1. 5.92

*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

