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AANBESTEDING WEEKBLADEN OPNIEUW
UITGESTELD ZONDER OPGAAF VAN REDEN

Gemeente zet
de Beekdaeler
‘in de wacht’
Richard Claessens, uitgever van de Beekdaeler,
is ‘not amused’ over het
feit dat de gemeente Beekdaelen te elfder ure meldt
dat het aanbestedingstraject inzake de drie
weekbladen in onze gemeente ‘vertraging heeft
opgelopen’ en ‘dat de
datum van 1 juli 2022 dan
ook niet meer actueel is’.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

TWAALF JAAR INZET VOOR
LOKALE DEMOCRATIE IN
ZIJN ROL ALS RAADSLID

‘IN NUTH LIGGEN DE
MOOISTE VISVIJVERS
VAN ZUID-LIMBURG’

Koninklijk lintje
voor wethouder
Henk Reijnders

Vooral karper en
brasem, soms een
snoek of paling
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Per 1 juli 2022 zou de gemeente Beekdaelen de gemeentelijke
informatie niet langer in drie
verschillende weekbladen (tegen
betaling) publiceren, zoals nu
het geval, maar nog in ‘slechts’
één weekblad. ‘Mede vanwege
de hoge kosten die gemoeid zijn
met het publiceren in drie verschillende weekbladen is het
niet langer mogelijk de huidige

werkwijze voort te zetten’, liet
de gemeente in december weten
aan de uitgevers van de Beekdaeler (63ste jaargang, v/h Nuth
& Omstreken), Goed Nieuws en
het Journaal van Beekdaelen.
Het was de bedoeling dat via
een aanbesteding genoemde drie
weekbladen (‘maar ook een eventuele nieuwe aanbieder’, voegde de gemeente er aan toe), hun
aanbod konden indienen bij de
gemeente. Eén van de voorwaarden die de gemeente in december
stelde: het betreffende weekblad
moet in alle 15 kernen van Beekdaelen huis-aan-huis worden
bezorgd. De Beekdaeler voldoet
al maanden - als enige van de
drie genoemde weekbladen aan deze voorwaarde. Uitgever
Richard Claessens: “We hebben
mede om aan die voorwaarde
te voldoen sinds begin dit jaar
alleen al 15.000 euro extra geïnvesteerd in bezorgkosten.”
Zie verder pagina 3
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Maar goed dat
deze straatmarkt
niet zaterdag was…
Schimmert Al om elf uur zondagmorgen stonden her en der zo’n honderd auto’s van bezoekers geparkeerd die kwamen ‘kijken en kopen’ bij
de gratis toegankelijke jaarlijkse straatmarkt van buurtvereniging Roosebeek in Schimmert. Tot ver in de namiddag bleef het superdruk bij
de 100 kraampjes in de Rooseveltstraat, mede vanwege een ideale temperatuur van 23 graden. “Maar goed dat deze straatmarkt niet gisteren
(zaterdag) was”, zei een van de standhouders, ”want bij 34 graden was geen mens komen kijken.”. Foto Rob Oostwegel
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (24)
“Voormalig voetbalcoryfee
Hans Erkens (70): Als mijn
leven niet meer waardig is,
ja sorry, maar dan moet er
worden ingegrepen.” Die
zwaarmoedige kop stond verleden maand in De Limburger
boven een diepte-interview
met Erkens waarin deze
BB’er (Bekende Beekdaelenaar) uit Schinnen zijn leven
beschouwt. Zesenveertig jaar
geleden tufte ik als sportverslaggever van het Limburgs
Dagblad in mijn compacte
Opel Kadett naar Amsterdam
om Erkens te interviewen, hij
speelde in die tijd bij Ajax.
Aangezien toeval niet bestaat vond ik zondag in een
kartonnen doos met vergeelde paperassen dat bewuste
interview met Erkens (24) in
de hoofdrol. Speciaal voor
het Veteranen- en Walking
Football-team van VV Alfa
Sport enkele alinea’s die de
voetbaltijdgeest in oktober
1976 weergeven.
“Tot tweemaal toe weigerde
hij met het Limburgs Dagblad
te praten ‘omdat die krant mij
bekritiseert sinds ik bij Ajax
ben. Elke week weer. En als ik
goed speel komt dat ook maar
amper tot uiting’. Op voorwaarde dat die zinsnede in

dit interview geplaatst wordt,
wil Erkens met het Limburgs
Dagblad praten.”
“Ik arriveerde in Amsterdam
als een zeer onbekende jongen. Ruud Krol kwam naar me
toe en zei: ‘Welkom, ik heet
Ruud Krol. Dus jij bent
Erkelens?’ Krol had ooit
gehoord van een zekere
Erkelens bij Sparta.”
Wat er nà 1978 gebeurt weet
Erkens nog niet. “Spanje lijkt
me wel aardig, maar niet om
het geld, het is gewoon zalig
om daar voetballer te zijn.
Misschien zegt Ajax tegen
die tijd ook wel: ‘Erkens, je
was een aardige vent maar we
kunnen je niet meer gebruiken’. Waarschijnlijk ga ik dan
weer bij Schinnen spelen.
Liefst in het eerste.”

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Repair Café Onderbanken
zoekt handige vrijwilligers
BEEKDAELEN Het Repair
Café Onderbanken is op
zoek naar handige vrijwilligers. Het gaat vooral om
mensen die handig zijn met
kleding/textiel, elektrische
apparaten en fietsen. Ook
naar een messenslijper
wordt gezocht. Wie inter-

esse heeft kan contact
opnemen met Lambert
Schneiders, telefoon 0625260621. Het Repair Café
Onderbanken is elke derde
zaterdag van de maand en
wordt beurtelings gehouden in Schinveld, Jabeek,
Bingelrade en Merkelbeek.

Tamboer schutterij Merkelbeek
succesvol op NK

Merkelbeek Dylano Driessens, tamboer van schutterij St. Johannes-St. Clemens uit Merkelbeek, heeft bij de Nederlandse Kampioenschappen van de KNMO in Maarheeze twee eerste prijzen
in de wacht gesleept. Dylano won in de eerste divisie kleine trom
met 92 punten en wist tevens eerste te worden in de sectie multipercussion met maar liefst 93 punten, de hoogste dagscore.
Eigen foto
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‘DE BEEKDAELER HEEFT ALS ENIGE 100% HUIS-AAN-HUIS BEZORGING’

Onzekerheid na 63 jaar
weekbladen maken
Drieënzestig jaar geleden
startte Richard Claessens sr. weekblad ‘Nuth &
Omstreken’, de voorloper
van de Beekdaeler. Diens
zoon Richard jr. had het
verleden week even te
kwaad. Dat was toen hij als
uitgever, nota bene via de
redactie van dit weekblad,
moest vernemen dat de
aanbesteding - inzake de
gemeentelijke informatiepagina’s in de weekbladen
- is uitgesteld. “Ik moet dat
echter vernemen via de
krant, ook nog mijn eigen
krant, dat is toch raar?”
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Claessens ging er gevoeglijk
van uit dat één van drie huidige
weekbladen de gemeentelijke
aanbesteding zou winnen, en dat
er - per 1 juli aanstaande - dus

ook twee verliezers zouden zijn.
‘Verliezen’ betekent in dit geval:
de gemeente Beekdaelen als
betalende adverteerder (lees: de
wekelijkse gemeentelijke informatiepagina’s) kwijtraken. “Die
inkomsten zijn essentieel voor
dit huis-aan-huis weekblad.”
Voor de tweede keer uitgesteld
Claessens heeft geen idee waarom de aanbesteding opnieuw is
uitgesteld. “Op 31 maart heb ik
bij de gemeente geïnformeerd
hoe het zit. De gemeente had
namelijk in december aangekondigd dat de aanbesteding in het
eerste kwartaal van 2022 zou
plaatsvinden. Ik heb toen nog
gevraagd of dat soms te maken
had met de aanstaande wisseling
van het college van B&W. Nee,
dat was niet het geval, het aanbestedingsdocument zou worden
doorgeleid naar de collegevergadering en uiterlijk eind april naar
de uitgevers worden verstuurd.”
Half mei had Claessens echter

nog steeds niks vernomen. “Ik
heb daarom opnieuw contact
opgenomen met de gemeente.
‘Eind mei komt het’, meldde men,
de aanbesteding was zo goed als
afgerond, zo werd mij verzekerd.
Maar ik hoor nu van onze redactie, naar aanleiding van vragen
die de redactie van de Beekdaeler over deze kwestie aan de
gemeente heeft gesteld, dat de
aanbesteding opnieuw is uitgesteld. Zelf weet ik als uitgever
officieel nog van niets.” Waaróm
de aanbesteding wederom is
uitgesteld heeft de gemeente
niet toegelicht. Nicole Vaessen,
gemeentelijk communicatieadviseur/persvoorlichter, laat
de redactie van de Beekdaeler
desgevraagd weten: “Het aanbestedingstraject heeft vertraging
opgelopen. De datum van 1 juli
is dan ook niet meer actueel. We
zullen de huidige aanbieders (de
drie weekbladuitgevers, red.)
hier formeel over informeren
zodra meer bekend is over de

Processie in
Merkelbeek
MERKELBEEK In Merkelbeek wordt komende
zondag 26 juni de jaarlijkse
sacaramentsprocessie
gehouden. Startpunt is
de Banneux kapel aan
de Haagstraat waar de
processie om 9.30 uur
vertrekt. Muzikale medewerking verlenen fanfare
St. Joseph en schutterij
St. Johannes-St. Clemens.
Onderweg zijn er twee
rustaltaren. Eindpunt
is de Sint-Clemenskerk.
Daar vind een korte slotplechtigheid plaats. Na
afloop is er bij gastronomie
Smeets een samenzijn met
koffie, thee of iets fris.

verdere procedure en termijnen.
Voor het overige zijn de plannen
niet gewijzigd.”
Honderd procent bezorging
Dat betekent dat de gemeente,
geheel volgens plan, met één
krant ‘verder’ wil, concludeert
Claessens. “Dat zou dan de krant
moeten zijn die een dekking
heeft bij alle adressen in Beekdaelen. De Beekdaeler heeft, als
enige van de drie weekbladen,
een honderd procent bezorging
in de hele gemeente. Dat is de
gemeente bekend. Aan deze
harde voorwaarde voldoen wij
al maandenlang voor de volle
honderd procent. Daarnaast is
de Beekdaeler online te lezen.”
Hoe nu verder? Claessens: “Hoe
dan ook, gewoon de krant van
deze week maken, dat doet onze
uitgeverij inmiddels 63 jaar.”
Hij vraagt zich wel af of ‘de
spelregels - tijdens de wedstrijd
- wellicht zijn gewijzigd’. En áls
dat zo is: waaróm?

De Beekdaeler
zoekt twee nieuwe
bezorgers in Puth

Très content met jeu de boulesbaan
in Schinnen
Schinnen Feest aan de Burgemeester Pijlsstraat in Schinnen. De nieuwe
jeu de boulesbaan naast brasserie Peil 5 en Fysiofit Ghijssen is woensdagmiddag officieel geopend. Fysiotherapeut René Ghijsen trakteerde
op vlaai én wethouder Levin de Koster kwam een balletje mee gooien. De
baan is het resultaat van een initiatief van enkele bewoners van de Mgr.
Savelsbergstraat. “Iedereen die van een spelletje jeu de boules houdt,
mag gebruik maken van de baan”, aldus woordvoerder Herman Dressen.
De acht Schinnenaren zijn er in elk geval très content mee en gooien er
elke woensdagmiddag een balletje. Foto de Beekdaeler

PUTH De Beekdaeler is met
spoed op zoek naar twee
nieuwe bezorgers voor een
krantenwijk in Puth.
Het gaat om een (kleine)
wijk in de omgeving van de
Martin Luther Kingstraat/
Onderste Puth/ Willem
Alexanderstraat. En een
wijk in de omgeving van
Kerkweg/Bovenste Puth/
Geleenstraat. Wil jij meer
informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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IN HET KORT

Engelse high tea
in de Hoeskamer
Arensgenhout De volgende editie van de Hoeskamertref in
Arensgenhout staat gepland
voor maandag 27 juni. Die middag wordt een high tea gehouden met hartige en zoete hapjes.
Aanmelden voor de high tea is
noodzakelijk en kan tot uiterlijk 22 juni bij Tiny AckermansLoijens, tel. 06-25012415 of paul.
tiny.rompen@gmail.com.
Natuurlijk kan er ook gekaart
worden, aanmelden is daarvoor
niet nodig. Wie vervoer nodig
heeft moet voor 24 juni bellen
met Tiny (via eerder genoemd
telefoonnummer). De Hoeskamertref in de Hoeskamer in
Arensgenhout is van 14.00 tot
16.00 uur.

Lezing en excursie
over het vliegend hert
Jabeek IVN Beekdaelen, afdeling
Onderbanken neemt belangstellenden vrijdag 1 juli mee op een
excursie waarin ze op zoek gaan
naar het vliegend hert. De excursie wordt voorafgegaan door
een presentatie over deze grote
kever. De presentatie in dorpsbrouwerij de Maar in Jabeek begint om 20.00 uur. Aansluitend
is de buitenexcursie, die duurt
tot ongeveer middernacht. Deelnemers wordt aangeraden een
zaklamp en loep mee te nemen.
Deelname is gratis, een vrije gift
is van harte welkom.

JEAN-KE
PROCESSIE
In de Processie liep pastoor
onder ’'het Gehemelte’’ door
de kudde kwam er achter aan
schapen twijfelend aan Gods bestaan.
Beekdaelen, Limburg
hou je traditie in ere
dan zal menig schaapje
terug gaan zich bekere...!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

Nog kaarten voor
‘Disneyt te filme’
beschikbaar
Hulsberg Voor het ‘Disneyt te
filme’-concert van de Koninklijke Fanfare St. Caecilia in
Hulsberg zaterdagavond 2 juli
op camping ‘t Hemelke zijn nog
kaarten beschikbaar. Dat meldt
de vereniging in een persbericht.
Tickets kosten tien euro en zijn
te verkrijgen bij café-zaal Op de
Trepkes, drogisterij Danielle en
via www.caeciliahulsberg.nl.

Garagesale
in wijk
Keelkamp
NUTH Buurtvereniging
Keelkamp houdt zondag
26 juni voor de elfde keer
een garageverkoop in
de Keelkampstraat en
omliggende straten. Die
begint om 09.00 uur en
duurt tot 16.00 uur.
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TWAALF JAAR INZET VOOR LOKALE DEMOCRATIE IN ZIJN ROL ALS RAADSLID

Wethouder Henk Reijnders
koninklijk onderscheiden
Wethouder Henk Reijnders
(Beekdaelen Lokaal) heeft
uit handen van burgemeester Eric Geurts een
koninklijke onderscheiding
ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de lokale
democratie als raadslid.
Reijnders, woonachtig in
Hulsberg, is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de
onderscheiding verleden
week dinsdag, vóór aanvang
van de gemeenteraadsvergadering in het gemeentehuis in Nuth.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De politieke carrière van Reijnders in de gemeenteraad begon
in maart 2010. Bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de
gemeente Nuth deed toen een
aantal nieuwe partijen voor de
eerste keer mee, waaronder de
partij ‘Trots op Nederland’, ook
wel ‘Trots Nuth’ genoemd. De
partij verwierf toen 1 raadszetel
en Reijnders werd vervolgens benoemd als eerste gemeenteraadslid voor deze partij.

De koninklijk onderscheiden wethouder Henk Reijnders en zijn echtgenote Annelies, geflankeerd door burgemeester Eric
Geurts. Foto Katja Waltmans/Gemeente Beekdaelen

Vier jaar in de oppositie
In de aanloop naar de gemeentelijke herindeling/fusie in 2019
(Nuth, Onderbanken, Schinnen)
vonden vier lokale partijen elkaar in een nieuwe samenwerking. Daar hoorde ook Trots

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

Nuth bij. Zo ontstond de nieuwe
partij Beekdaelen Lokaal. Met
die partij voerde Reijnders, als
fractievoorzitter, oppositie in de
raadsperiode van januari 2019
tot maart 2022. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit

jaar werd hij gekozen tot nieuwe
wethouder in Beekdaelen, namens Beekdaelen Lokaal. In zijn
wethoudersportefeuille
zitten
onder meer Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Economie
en Milieu.

Harmonie Oirsbeek geeft
Open Air Concert

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

OIRSBEEK Na enkele
jaren waarin optreden niet
onmogelijk was vanwege
de coronasituatie gaat
harmonie St. Gerlachus
uit Oirsbeek de inwoners
verrassen met een Open
Air Concert. Op zondag 3
juli geeft de harmonie (bij
droog weer) een concert

in de tuin van de familie
Wilders (Oppevenerweg 33
in Oirsbeek). Deze familie
stelt de tuin open voor
muziekliefhebbers van
Oirsbeek en omstreken.
Het concert begint om
14.30 uur. In de tuin staan
banken zodat een aantal
mensen kan zitten.

Een plek om
nooit te vergeten

Landschaps
begraafplaats

Ulestraten

Op een zonnige plek in de bloemenweide, stil in de schaduw onder
een beuk in het beukenbos of midden tussen de verschillende
fruitbomen in de fruitboomgaard. Op onze nieuwe landschapsbegraafplaats in Ulestraten kiest u een rustplaats, voor eeuwig,

op een plek door uzelf gekozen. Een plek waar het mogelijk is om rust
en troost te vinden in de geborgenheid van de natuur. Een plek waar
een groene, gevarieerde omgeving u volledig en vredig omarmt.
Maak kennis met de begraafplaats, de natuur en onze plannen
tijdens een rondwandeling.

Rondwandeling
op 22 & 25 juni
Start om
10.30 en 12.00 uur

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

een
vertrouwd
gezicht
voor
al uw
vragen

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

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Hiervoor kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak
bij u thuis of in ons uitvaartcentrum.

24 uur per dag bereikbaar
Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

beekdaeler.nl
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FAMILIEBERICHTEN

DANKBETUIGING
Omdat het niet mogelijk is iedereen persoonlijk te benaderen, willen
we langs deze weg iedereen bedanken voor de belangstelling
en het medeleven na het overlijden van

Mia Douven-Menten
Het doet ons goed te ervaren dat mam bij velen zo geliefd was. De
vele aanwezigen bij de mooie afscheidsdienst en de vele kaarten en
bloemen die we hebben mogen ontvangen, hebben ons heel
goed gedaan.
Veel dank!
Belinda en Han,
Mark en Suzanne
De zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 26 juni 2022 om 10.00 uur in de
H.H. Dionysius en Odiliakerk te Sweikhuizen.

KERKDIENSTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 25 juni. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: Guus Huntjens
en Philomena Huntjens-Lemmerling. Zondag 26 juni. 09.30
uur: Sacramentsprocessie, aansluitend openluchtmis in de
tuin van het zusterklooster aan
de Schoolstraat. Intenties: levende en overleden bewoners
buurt Raadhuisstraat; Mia
Janssen-Lemmens; ouders Janssen-Schrouff en zonen Wiel en
Lei en dochter Mia; jaardienst
ouders Muijs-Speessen en kinderen; zielendienst Harry Pluijmakers; ouders Gerads-Laumen;
zeswekendienst Tiny Brouns;
jaardienst ouders Wiel en Tilla
van Weersch-Olislagers, zoon

Jos van Weersch en schoonzus
Igske van Weersch-Oomens.
Woensdag 29 juni. 19.00 uur:
H. Mis in het klooster. Intenties: Tiny en Thei Meijers-Veldman; Christin en Paul Starmans.
Donderdag 30 juni. 10.00 uur:
H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 1
juli. 10.30 uur: Communie aan
de zieken. 16.00 uur: H. Mis in
Zorgcentrum Panhuys.

Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zondag 26 juni. 09.30 uur: H.
Mis, aansluitend processie. Intenties: overleden ouders Ten
Oever-Keulers (jaardienst); Piet
Curfs; Gerrit ten Oever.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 25 juni. 18.30 uur: H.
Mis Intenties: jaardienst André
Bruls, tevens voor Maria BrulsLatten; Wiel Mulkens en overleden ouders en familieleden,
tevens voor Hub Mulkens; jaardienst echtpaar Jozef Vaessen
en Mariette Petit en zoon Jean;
Jozef en Aldegonda Wacheldervan der Mark. Dinsdag 28 juni.
9.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 26 juni 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: zeswekendienst Mathieu van Sprakelaar; kleindochter Wayona

(verjaardag); Martin Bertrand
en dochter Gemma (90e verjaardag echtgenote). Maandag
27 juni. 09.00 uur: H. Mis. Intentie: ouders Frijns-Eichhorst.
Vrijdag 1 juli 09.00 uur H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 25 juni. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Piet Frijns (gestichte jaardienst). Zondag 26
juni. 11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse
Schola. Intenties: Leny Moonen
(gest.
jaardienst);
Martien
Pierey (jaardienst); overleden
ouders Hönders-Heuts (jaardienst).
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Acht muzikanten van
harmonie St. Bavo beloond
met gemeentespeld
Nuth Pierre Steins (foto), Jan Offermans, Richard Maessen,
Björn Florax, Remy Roijen, Wil Savelkouls, Mia Strouven en René
Crijns van Koninkljijke Harmonie St. Bavo in Nuth zijn beloond
met een welverdiende gemeentespeld. Het is een blijk van waardering voor hun jarenlange tomeloze inzet voor de harmonie. Burgemeester Eric Geurts reikte de speldjes vorige week zondag uit
tijdens het jaarlijkse koffieconcert in het Trefcentrum. Daarnaast
ontving Anita Jenniskens een speldje van de muziekbond LBM
vanwege haar 12,5 jarig jubileum. Eigen foto

zomervoordeel
ZOMERVOORDEEL!
zomervoordeel
vaderdagtipS
ZOMERVOORDEEL!

HERENBERMUDA’S
vaderdagtipS
VANHERENBERMUDA’S
MEYER EN GARDEUR
VAN
MEYER
EN GARDEUR
20%
KORTING

20% KORTING

Tiende roman van Marleen
Schmitz uit Oirsbeek
OIRSBEEK Ein mei verscheen alweer de tiende
roman van de Oirsbeekse
schrijfster Marleen
Schmitz. ‘Het hart heeft
een eigen stem’ gaat
over ene Lex, die op zijn
zevende bijna volledig
blind is geworden na een
auto-ongeluk. Nu hij 22 is
woont hij voor het eerst
op zichzelf, zonder hulp
van zijn bezorgde moeder.
In zijn vrije tijd luistert hij
graag naar luisterboeken.
De stem van voorlezer Evelien raakt hem enorm en hij
zoekt contact met haar. Als
dat lukt lijkt er geen vuiltje
aan de lucht, want het klikt
meteen. Maar dan komen
de problemen uit Eveliens
verleden om de hoek

zonnige
zomerjurken
zonnige
zomerjurken

vanaF
vanaF
35,-35,-

herenpolo’S en
herenpolo’S
en t-ShirtS
t-ShirtS
van olymp
olymp en
van
en ledub
ledub

vanaF 29,95
vanaF
29,95

DAMES- EN
EN HERENMODE
DAMESHERENMODE
Kastanjelaan 11, Bunde,

Kastanjelaan
11, Bunde,
tel. 043-3641837
tel. 043-3641837

Sloggi-actie
Sloggi-actie
SLOGGI-ACTIE
SLOGGI-ACTIE

SlipS
halen
== 33=
betalen
4 SLIPS
SlipS
halen
33betalen
44 SLIPS
HALEN
BETALEN
4
HALEN
=
BETALEN
voor
dameS
en
VOOR
DAMES
EN
HEREN
voor dameS
en
VOOR
DAMES heren
EN heren
HEREN
Kastanjelaan 11 Bunde
Kastanjelaan 11 Bunde
tel. 043-3641837
tel. 043-3641837
www.maisontherese.nl
www.maisontherese.nl
Parkeren
voor de deur
Parkeren voorgesloten
de deur
Maandagmiddag

Maandagmiddag gesloten

Doe mee. Voor Het Leven.
De cover van het boek.
© Marleen Schmitz

kijken. Het 223 pagina’s
tellende boek met hardcover kost 17,50 euro
en is online te bestellen
onder andere via bruna.nl
(ook als e-book).

Wij zijn op zoek naar mensen in Nuth die zich een
uurtje of twee in hun eigen wijk willen inzetten voor
de KWF-collecte. Wil jij je inzetten voor minder kanker
en meer genezing en wil je meewerken aan de grootste
collecte van Nederland? Collecteweek duurt van 4
september tot en met 10 september.
Stuur dan een e-mail naar richardgriffijn@hotmail.com,
bel 06-30207204.
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‘IN NUTH LIGGEN DE MOOISTE VISVIJVERS VAN ZUID-LIMBURG’

Vooral karper en brasem,
soms een snoek of paling

De belangrijkste
opdracht voor het
bestuur van een
hengelsportvereniging
is natuurlijk dat er vis
gevangen kan worden.
- Jan Hoen
Voorzitter Jan Hoen (links) en secretaris Bert Houwers van Hengelsportvereniging V.I.N. (Vissen in Nuth): “Wij zijn een 100 procent vrijwilligersclub.” Foto Rob Oostwegel

Waar liggen de mooiste
visvijvers van Zuid-Limburg? “In Nuth”, zeggen de
leden van Hengelsportvereniging V.I.N. (Vissen
in Nuth). Maar ook onafhankelijke specialisten,
die beroepshalve jaarlijks
meer dan 500 hengelsportverenigingen bezoeken om de kwaliteit van
het water of het aanwezige
visbestand te controleren,
geven hoog op over de vijf
visvijvers rondom Nuth.
“Drie daarvan liggen in het
park Nierhoven, de andere
twee op de Keelkamp”, aldus voorzitter Jan Hoen en
secretaris Bert Houwers
van V.I.N.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het visbestand, zegt het tweetal,
bestaat voornamelijk uit karpers
en brasem, ’hoewel we af en toe
ook een snoek of paling vangen’.
Behalve bij sportvissers is Nierhoven ook geliefd bij wandelaars
Houwers: “Wij zijn een 100 procent vrijwilligersclub. We hebben
een vaste ploeg voor het visstanden waterbeheer, een ‘groenteam’
en niet te vergeten: onze kantinevrijwilligers. Als vereniging
zijn we ons bewust van de sociale
functie die wij binnen de lokale
gemeenschap hebben. Zodra de
kantine open gaat verzamelt zich
al een vaste groep, voornamelijk
ouderen die een kop koffie komen
drinken en veel wandelaars.”

Natuurlijke uitstraling
Naast het visplezier voelen de
leden zich ook betrokken bij de
directe omgeving van het water,
benadrukken Hoen en Houwers.
“Het park ligt in een buitengebied
en zou om die reden ook een meer
natuurlijke uitstraling mogen
hebben. Vorig jaar is spontaan
een groenteam ontstaan dat het
opschot (niet-aangeplant hout,
red.) heeft verwijderd om de typische oeverbeplanting - riet en
gele lis - méér ruimte te geven.”
Want een natuurlijke uitstraling
bereik je niet door alles maar plat
te maaien. “Een gesprek daarover
met de firma die het onderhoud
deed, hielp niet echt. Dan maar
zelf doen. ‘Prachtig initiatief’, zei
de gemeente, ‘dat past precies in
onze visie Beekdaelen B(l)oeit’.

De gemeente voorzag ons van het
materiaal dat we daarvoor nodig
hebben.”
Water- en visstandbeheer
Hoen: “De belangrijkste opdracht
voor het bestuur van een hengelsportvereniging is natuurlijk dat
er vis gevangen kan worden. In
het verleden werd volstaan met
het jaarlijks uitzetten van vis.
Sinds de vijvers in 2017 helemaal
op de schop zijn gegaan bleek er
meer nodig. De hele biotoop was
verstoord en moet opnieuw worden opgebouwd.” Nog 1 à 2 jaar
en dan zijn de vijvers bij Nierhoven echt ‘het pareltje van Beekdaelen’, zegt het bestuur van Hengelsportvereniging V.I.N. (circa
175 leden). Voor meer informatie:
www.hsvdevin.nl
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Grijzegrubben 8, Bouw van een carport
6361 GM Nuth
Chopinlaan 56,
Verbouwen van een
6361 CS Nuth
woning
Op de Graaf 18,
Uitbouwen van een
6438 JB Oirsbeek entreehal
Kerkheuvel 3,
Wijzigen constructie van
6336 AX Hulsberg de zolder
Perceel Nuth,
Bouw van een nieuwe
sectie B, nummer woning
1445, naast
Vaesrade 109
Nuth
Dorpstraat 17, 6361 Vervangen van een pui en
EJ Nuth
herstelwerkzaamheden
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Wissengrachtweg Renoveren van de
25, 6336 TG
voorgevel
Hulsberg

DATUM VERLEEND
24-05-2022

13-06-2022
13-06-2022
13-06-2022
14-06-2022

15-06-2022

DATUM BESLUIT
13-06-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Europaplein
Evenementenvergunning 13 juni 2022
Hulsberg
"Math Huijts Kèrmes
Maondig" op 27 juni 2022
t.h.v.
Evenementenvergunning 14 juni 2022
parkeerplaats
Kermis Doenrade op 26
kerkstraat 24
juni 2022
Doenrade
Opfergeltstraat 5 Evenementenvergunning 14 juni 2022
Wijnandsrade
Zomerweekend op 2 en 3
juli 2022
Beekstraat
Evenementenvergunning 14 juni 2022
Schinveld
Jaarmarkt op 24 juli 2022
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Sachariasstraat 26, Het uitbreiden van een
6365BT Schinnen woning

DATUM INDIENING
30 mei 2022

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

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4
van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding
hebben ontvangen:
Van:
AutoFirst Haleco
Locatie:
Daelderweg 27A, 6361HK Nuth.
Datum melding:
27 mei 2022
Zaaknummer:
2022-028295

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de
Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben
ontvangen:
Voor:
Het starten van een oprichting
Locatie:
Daelderweg 27A, 6361 HK Nuth
Datum melding:
21 april 2022
Zaaknummer:
2022-022225

De volgende activiteiten zijn gemeld:

De volgende activiteiten zijn gemeld

•

Beëindigen van de bedrijfsactiviteiten op Daelderweg 27A.

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

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

•
•
•
•

Reinigen, lijmen of coaten van metalen. Overspuiten van
auto’s, vrachtauto’s, bestelwagens, bussen, aanhangwagens of
opleggers;
Spaanloze, verspanende of thermische, bewerking of
mechanische eindafwerking van metalen;
Lassen van metalen;
Aanbrengen van anorganische deklagen op metalen.

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

Informatie

Kennisgeving Besluit lozen
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken
bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor:

Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Het installeren van een gesloten
bodemenergiesysteem
Bovenste Puth 58, 6155 NJ Puth
17 mei 2022
2022-029143

Het installeren en in werking hebben van een gesloten
bodemenergiesysteem valt onder de werking van het
Besluit lozen buiten inrichtingen. Dit betekent dat het
gesloten bodemenergiesysteem moet voldoen aan de
daarin opgenomen regels. Op http://www.overheid.nl kan
kennis worden genomen van de betreffende regels.

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

‘Vector of
Memory’ in Thull
Wegwijzer op de
internationale
Liberation Route Europe
wandelroute
Vanaf 10 juni is bij Thull
(Mulderswegske) een ‘Vector of
Memory’ te bewonderen. Met deze
bijzondere markering maakt Thull
deel uit van de Liberation Route Europe, een internationaal
netwerk van meer dan 10.000 kilometer aan wandelroutes langs
musea, monumenten, begraafplaatsen en historische locaties die
herinneren aan de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog.

Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

De Vector is een bijzondere wegwijzer in een serie van meerdere
‘Vectors of Memory’, ontworpen door de befaamde Amerikaanse
architect Daniel Libeskind. De vectors markeren belangrijke
gebeurtenissen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. >>

grens overstaken. Ondertussen zijn de
hoofdroute door Limburg en meer dan 150
verhalen al te zien op www.liberationroute.
com. Binnenkort volgen ook korte
wandelommetjes en een route langs
het oorlogsverleden van Zuid-Limburg.
Met de routeplanner op de website en
de gelijknamige app’s kan de route nu al
gewandeld worden.

>> Vlak bij het monument in Thull
kwamen op 24 november 1944 twee
jongemannen en zes kinderen om
het leven. Op een akker hadden
ze een achtergelaten hoeveelheid
munitie ontdekt. Terwijl ze bezig
waren de munitie op een karretje te
laden, ontplofte het geheel. Alle acht
kwamen om het leven.
Limburg gaat met de speciale
themaroute ‘Bevrijding van Limburg’
deel uitmaken van het internationale
wandelnetwerk Liberation Route
Europa. De route loopt van Mesch tot Mook, door heel Limburg, en
staat stil bij belangrijke plekken en verhalen over de eindfase van de
oorlog. In september wordt de route gepresenteerd in Mesch, waar
in 1944 Amerikaanse troepen voor het eerst de Belgisch-Nederlandse

LRE Foundation, initiatiefnemer van de
Liberation Route Europe, werkt voor de
wandelroute ‘Bevrijding van Limburg’
nauw samen met Limburg Marketing,
Routebureau Noord- en Midden-Limburg en Routepunt Visit ZuidLimburg. Financiële bijdragen worden geleverd door de Provincie
Limburg, alle gemeenten in Limburg, Ons WCL Midden-Limburg en
vfonds.

WERKZOEKEND OF WERKGEVER?
ONTMOET ELKAAR OP HET

PARTICIPATIEPLEIN

ONTMOET!

DONDERDAG 7 JULI
12.00-14.00 UUR
GEMEENSCHAPSHUIS NOEBER BEEMDEN
SCHINNEN
Donderdag 7 juli 2022 organiseert de gemeente Beekdaelen
weer het “Participatieplein”. Dé plek waar werkgevers en
werkzoekenden elkaar op een informele, laagdrempelige
manier persoonlijk kunnen ontmoeten. De eerdere
‘Participatiepleinen’ hebben inmiddels tientallen mensen
naar een nieuwe baan geleid!
Ben je dus werkzoekend of werkgever, ontmoet elkaar dan
op donderdag 7 juli 2022, van 12.00 tot 14.00 uur.
Locatie: Gemeenschapshuis Noeber Beemden,
Burgemeester Pijlsstraat 5, 6365 CG Schinnen
Voor meer informatie kun je terecht bij
de Participatiewinkel, telefoonnummer 088 - 450 2349.
Je kunt de Participatiewinkel ook bezoeken: elke maandag
t/m vrijdag tussen 10.00 - 15.00 uur. Je vindt ons beneden in
het gemeentehuis, Scalahof 1, Schinnen.

Expositie Verduurzamen
Monumenten
Er kan meer dan je denkt!
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij de
expositie Verduurzamen Monumenten in de Orangerie van
kasteel Amstenrade (Hagendorenweg 1, 6436 CR Amstenrade).
De expositie is te bezichtigen vanaf 16 t/m 30 juni en is voor
iedereen gratis toegankelijk, hierbij kunt u gelijk een bezoekje
brengen aan de Orangerie.
Opening
Op 15 juni heeft de officiële opening plaatsgevonden van de
expositie, tevens in de orangerie van kasteel Amstenrade.
Wethouder Jan Hermans en Oud wethouder Jos Timmermans
waren de eersten die het informatiefilmpje op een van de zuilen
van de expositie starten. Verschillende erfgoedeigenaren waren
aanwezig waarbij het netwerk onder elkaar is uitgebreid. Daarbij
dank voor allen die gekomen zijn!
Voor diegene die niet aanwezig waren bij de opening hoeven niks
te missen. De expositie is namelijk nog te bezichtigen t/m 30 juni
tijdens de openingstijden van de Orangerie
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van dit bericht geïnteresseerd zijn
of vragen hebben, neem dan contact op me de gemeente 088-450
2000 of gemeente@beekdaelen.nl. Zij zullen uw vragen doorzetten
naar een van onze gemeentelijke adviseurs. Graag tot ziens bij de
expositie!

beekdaeler.nl
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SPORT

TPV de
Dassenburcht
presenteert
’Zomer Challenge’

Tennisvrouwen
gehuldigd
Oirsbeek Het damesteam van Tennisclub Oirsbeek had het kampioenschap al binnen, zo viel onlangs te lezen in de Beekdaeler. Het feestje werd echter nog even uitgesteld, want de dames wilden
graag ongeslagen kampioen worden. En dat is gelukt. Ook de laatste wedstrijd werd overtuigend
gewonnen. V.l.n.r. Iris Wolters, captain Anne Schoutrop, Rianne Bessems, Ellenoor Brinkman en
invalster Judith Alberts. Op de foto ontbreken Robin Veenstra en Lana Luijten. Eigen foto

Degradatie voor
Minor en Wijnandia
Twee voetbalverenigingen
in Beekdaelen hebben het
seizoen 2021-2022 afgesloten
met een degradatie. RKSV Minor uit Nuth degradeert van de
hoofdklasse B naar de eerste
klasse en RKVV Wijnandia
zakt van de derde klasse A
naar de vierde klasse.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Minor verloor zondag in de
nacompetitie met 3-1 van het

Overijsselse Heino na een 1-0
voorsprong met rust (doelpunt Cem Unal). In de tweede helft kon de ploeg van interim-coach Guido Leunissen
echter geen potten meer breken.
Wijnandia verloor verleden
week donderdag al in de nacompetitie van Born (3B) na strafschoppen. Minor en Wijnandia
bungelden beide zowat het hele
seizoen onderaan, de degradatie is dan ook allerminst een
verrassing.

HCN start weer met
ZomerBidonTraining
NUTH Hockeyclub Nuth
(HCN) verzorgt deze zomer
weer iedere zaterdagochtend
een zogenoemde ZomerBidonTraining. Niet-leden zijn ook
welkom. De trainingen zijn
in de periode van 25 juni tot
en met 27 augustus, telkens

NUTH Tennis- en padelvereniging de Dassenburcht in Hulsberg start
vanaf 1 juli de ’Zomer
Challenge’. Dat is een
tijdelijk lidmaatschapspakket voor de maanden
juli tot en met september,
dat automatisch stopt op
30 september. Met zo’n
kort lidmaatschap mag
iedereen onbeperkt tennissen of padelen op de
banen. Daarnaast krijgen
ze een gratis groepsles
verzorgd door een gediplomeerd trainer en kunnen ze
deelnemen aan het Zomer
Challenge-eindtoernooi en
clubactiviteiten. Volwassenen betalen 50 euro. De
jeugd tot en met 17 jaar betaalt 30 euro voor 3 maanden speelplezier. Meer
informatie over de Zomer
Challenge of aanmelden als
tijdelijk lid? Check www.
tpvdedassenburcht.nl (klikken op Zomer Challenge).

van 10.00 tot 11.15 uur. De
training behandelt allerhande
speltechnieken, zoals gooien, vangen en balanceren.
De deelnemers moeten een
gevulde bidon meenemen
om het lichaamsvocht op
peil te houden.

Ook herenensemble
van Tennisclub
Oirsbeek kampioen
Oirsbeek Net als de vrouwen en de mannen van Tennisclub
Oirsbeek is ook het herendubbelteam op de eerste plek in de
voorjaarscompetitie geëindigd. Makkelijk ging het zeker niet,
want in de laatste wedstrijd was een supertiebreak nodig om het
kampioenschap binnen te slepen. V.l.n.r. captain Gerard Worm,
Marcel Zanders, Marco Besters en Patrick Nellestijn. Thijs Lucassen ontbreekt. Eigen foto
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PRIJS-PUZZEL

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon
Wie deze
€10,- et
puzzel goed
Gefeliciteerd m
n!
jouw cadeaubo
weet in te
vullen maakt
kans op
een cadeaubon t.w.v. € 10,- te
besteden bij een Beekdaelense
onderneming. Stuur het juiste
antwoord voor maandag a.s.
naar de Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth.
Vergeet je naam, adres en
woonplaats niet te vermelden.
De naam van de winnaar wordt
in de volgende uitgave
gepubliceerd. De cadeaubon
wordt per post naar je
toegestuurd.
Oplossing van de vorige editie:
BELASTINGTRUC
De winnaar is:
Harry Baggen (Oirsbeek)

De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overgebleven letters vormen achter elkaar
gelezen de oplossing.
ANNEX
AUTORITAIR
BERISPING
BLADVAL
BOUVIER
BROES
CHOPPER
DEERNIS
DRAADNAGEL
EDOCH
FLASHBACK
FREAK
GANGDEUR
GEWAS
GEWIS
GRONDZEE
HAREM
JARRETELS
JEANS
JEUGD
JUMELAGE

KASJE
KATJE
KEUZEHEREN
KNAPZAK
KUSSEN
LARGE
LESJE
LIEVERLEDE
LOZEN
MOLSHOPEN
OMVER
PALING
PANEL
PITJE
PYTHAGORAS
SCHAPENRAS
SPREI
TEEFJE
TREND
ZANDGROEVE
ZEDEN

Z
E
S
R
E
I
V
U
O
B
X
K
P
E
E

I
J
L
U
L
R
E
N
F
R
E
A
K
T
J

N
E
E
E
H
I
B
R
I
O
N
T
B
E
S

E
U
T
D
J
A
E
B
P
E
N
J
V
E
A

P
G
E
G
G
T
R
V
L
S
A
E
E
F
K

O
D
R
N
N
I
I
E
E
A
O
Z
D
J
E

H
K
R
A
I
R
S
P
M
R
D
S
R
E
U

S
R
A
G
L
O
P
H
G
N
L
V
A
G
Z

L
E
J
Z
A
T
I
D
O
E
L
E
A
A
E

O
P
K
E
P
U
N
R
T
P
E
D
D
L
H

© www.puzzelpro.nl
Oplossing:

DOE JIJ MEE AAN DE ZOMERCHALLENGE?

WORD LID IN JULI, AUGUSTUS EN
SEPTEMBER EN KOM PADELLEN EN
TENNISSEN WANNEER HET JOU UITKOMT!

WAAR? in HULSBERG
Kosten:
Junior € 30,-

Senior € 50,-

Aanmelden en info:
ledenadministratie@tpvdedassenburcht.nl

M
P
Y
T
H
A
G
O
R
A
S
O
N
E
E

V
O
L
O
Z
E
N
U
E
H
J
C
A
M
R

E
H
G
E
W
A
S
K
N
C
E
H
G
U
E

R
C
S
I
N
R
E
E
D
S
N
A
E
J
N

N
E
S
S
U
K
C
A
B
H
S
A
L
F
D
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COLUMN

JACQUES

Marius Monnikendam
Het is 45 jaar geleden dat de componist Marius Monnikendam op
80-jarige leeftijd overleed, zes dagen voor zijn verjaardag. Het was
zondag 22 mei 1977 tegen het middaguur. Hij stond op het perron van
het station in Heerlen en toen de trein aankwam die hem naar zijn
woonplaats Den Haag zou brengen, werd hij onwel. Hij had enkele
drukke dagen achter de rug: op donderdag, Hemelvaartsdag, had hij
in Geleen de wereldpremière van zijn laatste werk, het Concerto voor
orgel en koperkwartet bijgewoond en was vervolgens met het Haagse
koor “Haga Cantare” doorgereisd naar Bonn, waar het nieuwe Concerto ook was uitgevoerd. Volgens de krant werd het daar een ware
triomf voor de componist. In gezelschap van zijn vriend pastoor Harry
Römkens van Wijnandsrade keerde hij via Heerlen terug, waar hij voor
de thuisreis zou overstappen op de trein van 12.55 uur. Hij had juist
afscheid van de pastoor genomen toen hij in elkaar zakte en aan een
hartaanval overleed. Zijn stoffelijk overschot werd later overgebracht
naar Den Haag. De plechtige begrafenismis was in zijn parochiekerk
in het Bezuidenhout. Daar werd een treurhymne uitgevoerd, een klein
motet dat Matius voor die gelegenheid had gecomponeerd. Zijn laatste
rustplaats was op de begraafplaats “Petrus Banden” aan de Kerkhoflaan, waar ook mijn ouders liggen. Het graf is versierd met planten
en keistenen, die door de componist waren meegebracht op zijn vele
buitenlandse reizen. Zijn dochter Lidwine Monnikendam herinnert
zich die intense dagen nog goed. Hij stierf zoals hij leefde, zei ze. Dynamisch in de wolken met het laatste succes van zijn concert in Duitsland
viel hij neer op het station in Heerlen, juist toen de trein arriveerde, die
hem naar huis zou brengen. “Ik kom eraan!", waren zijn laatste woorden aan zijn vrouw Anneke van Gendt. Die dag stonden ze verwezen
in de tuin van hun woning aan de Adelheidstraat. De seringenboom,
die hij vanuit zijn zetel aan tafel altijd zo bewonderde, was geveld. De
grote zwarte kluit met wortels lag boven de grond. “Marius”, zei haar
moeder stil. Zij probeerden luchtig te doen en plantten de boom weer
stevig in de grond. Maar de boom kwam niet meer tot leven. Dit vreemde natuurgebeuren was moeilijk uit te leggen, bij stralend weer en geen
zuchtje wind.
Een week na zijn overlijden, op Pinksterzondag, werd als eerbetoon
aan de overleden musicus de mis in de basiliek van Meerssen opgeluisterd met enkele van zijn composities. Het Basilicakoor zong de
Missa Solemnissima en organist Rob Waltmans bracht de Toccata
voor orgel ten gehore. Dit liet zien dat Monnikendam in onze regio een
belangrijk positie had verworven. Reeds op 11-jarige leeftijd ging hij op
kostschool bij de paters Montfortanen in Schimmert, waarna hij zijn
studie vervolgde in Parijs waar hij twee jaar studeerde bij de Franse
componist Vincent d’Indy en ook zijn liefde voor de Franse muziekcultuur ontstond. Niet voor niets werd hij in 1955 officier van de Académie
des Arts de Schiences et de Lettres en kreeg hij diverse Franse onderscheidingen evenals pastoor Römkens, die hij nog kende van de opleiding in Schimmert en die ook een begenadigd organist was.
Ik kende Monnikendam van de Haagse parochie Onze Lieve Vrouw
van Goede Raad waar ik misdienaar was. Hij speelde daar vaak orgel
en je herkende hem aan zijn krachtige profiel en zijn witte haardos.
Toen de tijdens het bombardement van het Bezuidenhout verwoeste
kerk herbouwd was en op 9 november 1955 door bisschop J.P. Huibers
van Haarlem werd ingewijd, klonk de vierstemmige Missa Festiva
van Monnikendam, die in opdracht van het kerkbestuur was gecomponeerd. Trompetten, trombones en het nieuwe orgel
begeleidden de koorzangers onder leiding van Kees
Stolwijk en de componist zat op zijn vaste plaats.
Die mis is later de hele wereld over gegaan en ik
hoorde laatst een uitvoering uit Amerika. Later
heb ik Marius vaker gesproken en in 1967 heb
ik bij hem thuis een interview afgenomen.
De tijd vervliegt genadeloos, maar Monnikendam blijft mede door zijn muziek onder ons.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

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

In en om het huis
UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie
Nuth - 0610340607
PVC, LAMINAAT, PARKET,
ECO-KURK
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth - 045-5113469

Te huur
APPARTEMENT TE HUUR
AAN DE PARKLAAN IN NUTH
PER 1 SEPTEMBER.
Begane grond, 72m2,
3 slaapkamers, balkon, onder
huursubsidiegrens. 06-34104333.

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

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

Onderhoud en reparatie
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT?
Deze kunnen wij opnieuw
voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
06-82944793.

Personeel en vacatures
KRANTENBEZORGERS
GEZOCHT IN PUTH, SCHINNEN
EN SCHINVELD.
Goede verdiensten.
Info: 06-42677006.

COLOFON

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

HEY,

SPEEL JE
MEE?
ZONDAG GEOPEND
VAN 9 TOT 18 UUR

Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 23
16 t/m zondag 26
19 juni 2022

Hagedoren
MontblancKersenvlaai

Lochtman Koude Schotel

bakje 500 gram

middelgroot

8.

99

12.

80

4.

42

3.

49

Kiphaasjes naturel/gemarineerd pak 300 gram
Gebraden gehaktbal pak 250 gram
Mager rundergehakt pak 300 gram
Gegaarde kipreepjes pittig/grill pak 200 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

Shoarmareepjes
per 100 gram

0.74
0.90

0.

69

6.30
7.98

5.99

Kiwi groen per pak
Abrikozen 500 gram
Rode pitloze druiven bak 500 gram
Watermeloen mini per stuk
Conference bak 1 kg
combineren mogelijk

Fruitbowls

3 STUKS
6.27
8.97

5.-

Pepsi, 7UP
of Rivella

2 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

2.
1. 2.

S*
I
T
A
R
G
1
99
1+
3.
79

5.38

fruitmix of
meloenmix
schaal 500 gram

3.98

_

99 _

4.80

4.00

3.-

VA N
WIJNTJE
DE WEEK

Alle Affligem, Texels
of Cornet speciaalbier

per stuk

*
G
N
I
T
R
O
25% K

1.79

_

7.49

1. 5.62

40

35 _

MAXAN6T
PE R KL

Heineken pils
krat 24 flesjes à 300 ml

Birra Moretti
krat 24 flesjes à 300 ml

17.

69

19.99

13.
15.-

27

OP = OP

TING
25% KOR

* 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

