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Voorzitter Harrie Geurten van VV
Amstenrade: ‘Wij hebben maar liefst
375 leden, zonder te fuseren hè?’ 9

Bezorgers
gezocht
in Schinnen, Puth, Doenrade,
Sweikhuizen, Merkelbeek,
Bingelrade, Jabeek en Schinveld.
Interesse? Mail naar
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

Terug bij L1-tv
“Over een paar jaar is iedereen me vergeten. Kunnen ze me
alleen nog googelen.” Dat zei de in Amstenrade woonachtige
tv-presentatrice Fabienne Nijsten twee jaar geleden toen zij
L1 verliet en aan de slag ging als communicatie-adviseur bij
het Waterschap Limburg. Sinds deze maand is ze terug bij
L1. Op pagina 6 vertelt ze waarom.

Paul Jonkers
vrijwilliger
van het jaar
in Amstenrade
AMSTENRADE Paul Jonkers mag zich een jaar lang drager van
de ‘Thieske Bloom’ noemen, zoals de Vrijwilligers-oorkonde
in Amstenrade heet. Jonkers ontving zondag de ‘award’ vanwege zijn inzet voor onder meer de plaatselijke schutterij St.
Gertrudis. Jonkers is inmiddels 34 jaar lid van deze schutterij waarvan 26 jaar als bestuurslid. De ‘Thieske Bloom’ werd
voor de zevende keer uitgereikt. Foto De Beekdaeler

Beekdaelenaren
kunnen zonder straf
steekwapens inleveren
Beekdaelen Inwoners
van Beekdaelen die een
steekwapen hebben en
daarvan af willen, kunnen
dat zonder straf en
anoniem inleveren bij
een politiebureau.
De zeven Parkstadgemeenten, waaronder Beekdaelen,
doen mee aan de landelijke
actie om wapens van straat
te halen. “Wapens horen niet
thuis in onze samenleving.
De laatste jaren zien we echter dat het wapengebruik on-

der jongeren en jongvolwassenen toeneemt. Dat is een
buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat binnen onze regio
aandacht is voor dit thema”,
stellen de burgemeesters van
de zeven Parkstadgemeenten.
Steekwapens
kunnen van maandag 11 oktober
tot en met zondag 17 oktober worden ingeleverd bij het
politiebureau
in Heerlen,
Hoensbroek of Brunssum.
Op het bureau staat een ton
waar het wapen in kan.

RAADSLID LEON RIJKX WEG BIJ CDA, VERNIEUWINGSGROEP NU GROOTSTE FRACTIE

Bom onder coalitie
Zeven maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2022 is raadslid
Leon Rijkx per direct overgestapt van het CDA naar
coalitiepartner Vernieuwingsgroep. Doordat Rijkx
zijn raadszetel meeneemt
is het CDA niet langer de
grootste partij maar de
Vernieuwingsgroep. Deze
lokale partij heeft nu 7 zetels, één meer dan het CDA.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Door de overstap van Rijkx
wordt het onderlinge vertrouwen tussen CDA en de
Vernieuwingsgroep
zwaar
op de proef gesteld. Beide
partijen voorzien, althans
op dit moment, geen crisis
in de coalitie, ‘maar het is
nog lang eer het maart 2022
is’, zegt een coalitieraadslid

tegen De Beekdaeler.
‘Waarden en normen’
Afgelopen zaterdag was het
sinds het middaguur plotsklaps gedaan met de weekendrust in ‘politiek Beekdaelen’.
Op dat tijdstip maakte Rijkx
via een persbericht wereldkundig dat ‘de gang van zaken en de omgang binnen
het CDA Beekdaelen niet
langer overeen komen met

mijn waarden en normen’.
Hij is ervan overtuigd is dat
hij bij de Vernieuwingsgroep
de belangen van de burgers en in het bijzonder die van de
voormalige gemeente Nuth beter tot hun recht kan laten
komen.
’Veel succes meneer Rijkx’
Menig raadslid van het CDA
Beekdaelen is zaterdag ontploft toen Rijkx via de me-

dia vertelde dat hij, na ruim
twaalf jaar, de lokale tak van
het CDA verruilt voor een
andere partij. ”Wij wensen
de heer Rijkx uiteraard veel
succes in de nieuwe politieke partij van zijn keuze, de
Vernieuwingsgroep”,
zegt
CDA-fractievoorzitter Twan
Schevers tegen De Beekdaeler. “De overstap naar onze
coalitiepartner heeft ons
verrast. Wij gaan met de Ver-

nieuwingsgroep in gesprek
aangezien dit wel impact
heeft op onze samenwerkingsrelatie, ook richting de
toekomst.” Hugo Schaffrath,
fractievoorzitter van de Vernieuwingsgroep ziet dat anders. “Ik geef toe, wat nu gebeurt is nooit leuk. Maar het
hoeft de huidige coalitie niet
in de weg te staan, ook in de
toekomst niet.”
Zie verder pagina 2
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‘IK ONTKEN NIET DAT WE ER NU EEN STEMMENTREKKER IN NUTH BIJ HEBBEN’

‘Transfer’ Leon Rijkx
zet coalitie op scherp
Zeven maanden
voordat de inwoners
van Beekdaelen een
nieuwe gemeenteraad kiezen (16 maart
2022) is de lokale
politiek in rep en roer.
Het overstappen van
de in Wijnandsrade
woonachtige Leon
Rijkx naar de Vernieuwingsgroep, zal hoe
dan ook van invloed
zijn op de toonzetting
bij de komende verkiezingscampagnes.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De Vernieuwingsgroep zal
ongetwijfeld benadrukken
dat ze met Rijkx in de gelederen een kandidaat-raadslid hebben die als geen ander weet hoe de hazen in de
voormalige gemeente Nuth
lopen. “Ik ontken niet dat
we er met Leon Rijkx een
stemmentrekker in Nuth
bij hebben”, zegt fractievoorzitter Hugo Schaffrath
desgevraagd.
“Misschien
had het CDA wel eerder met
Leon moeten praten.”
Gemeentelijke
herindeling
Dat laatste is volgens
CDA-fractievoorzitter Twan
Schevers meer dan eens gebeurd. “Het fundamentele
verschil van visie en vertrouwen voor wat betreft
de gemeentelijke herinde-

ling heeft de samenwerking
vanaf het begin gekleurd.
Er hebben vele gesprekken
plaatsgevonden om in het
belang van de burgers van
onze gemeente tot constructieve samenwerking te
komen. Uit de keuze van de
heer Rijkx leiden wij af dat
dit van zijn zijde tot onvoldoende vertrouwen heeft
geleid om onder de vlag van
het CDA richting toekomst
door te gaan.”

”

Misschien
had het CDA
wel eerder met
Leon moeten
praten.
- Hugo Schaffrath

CDA-raadslid Leon Rijkx stapt over naar Vernieuwingsgroep Beekdaelen. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart neemt hij zijn
zetel mee. Foto archief De Beekdaeler

‘Kiezersbedrog’
Schevers’ partij is vanaf nu
niet meer de grootste fractie in de raad, het zij zo.
“Wij gaan als CDA-fractie
met zes personen verder,
met een mooie en brede
vertegenwoordiging vanuit
alle voormalige gemeenten.” Om er fijntjes aan toe
te voegen: “De helft van
onze fractie bestaat immers
nog steeds uit mensen uit
de voormalige gemeente
Nuth.” Op de social media
wordt Rijkx door een en-

keling beticht van ‘kiezersbedrog’. Stoppen met de
lokale politiek doet volgens
Rijkx geen recht aan het
grote aantal voorkeurstemmen dat op zijn naam is
uitgebracht. Hij zal er alles
aan doen om onder de vlag
van de Vernieuwingsgroep
een raadszetel in de wacht
te slepen. Het CDA hoopt
‘voor nu en voor de toekomst op bestuurlijke stabiliteit’, aldus Schevers. “Wat
dat betreft kan men op het
CDA Beekdaelen rekenen.”

Thuiszorgorganisatie
ZORG VOOR JAN EN ALLEMAN
Een organisatie waar ieder mens telt en ieder bijzonder is.

Voor al uw voorkomende werkzaamheden, zoals:
• Alle voorkomende huishoudelijke taken: 15 euro per uur.
• Tuinieren, boodschappen, persoonlijke begeleiding: 16 euro/uur
• Persoonlijke verzorging of bijzondere zorg of andere vragen: 17 euro/uur
• Slaap- of nachtdienst, palliatieve zorg en intensieve begeleiding en zorg: 20 euro/uur.
De afname kan alleen per uur of half uur, met een minimum van twee uur, tenzij
verder dan 6 km van Beek. Dan geldt een minimum van drie uur. Verder dan 10 km
van Beek geldt een minimum van 4 uur.
Reacties in de avonduren:
Christina Nijsten, 06-20871084 of 06-19048304

De ‘overstap van Rijkx’ wil
Schevers niet groter maken
dan het is. “Dit soort zaken
gebeurt nou eenmaal in de
politiek, en daar moet je
mee dealen.”
Beekdaelen Lokaal
Volgens Hugo Schaffrath heeft Rijkx, voordat hij
overstapte naar de Vernieuwingsgroep,
gesproken met diverse partijen.
“Ja, ook met oppositiepartij Beekdaelen Lokaal.”
Rijkx zegt dat hij ‘het CDA

”

Dit soort
zaken gebeurt
nou eenmaal
in de politiek,
en daar moet je
mee dealen.
- Twan Schrevers

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

en het christendemocratische gedachtegoed een
warm hart blijft toedragen’.
Maar met het CDA Beekdaelen heeft hij ’t gehad.
Ex-wethouder (in de gemeente Nuth) en ex-raadslid (in de gemeente Beekdaelen) Fons Heuts, de
nestor van de lokale politiek
en nog steeds partijvoorzitter van Beekdaelen Lokaal,
was niet bereikbaar om de
actuele politieke ontwikkelingen in Beekdaelen te
duiden.

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

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

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

Lindelaufer
- Tel. 045 - 575 22 30
HenkGewande
Baadjou 26, Voerendaal
www.apkbaadjou.nl
Henk
Baadjou
www.apkbaadjou.nl
Zonder afspraak van ma. t/m do. 08.00-11.30 uur / 12.00-17.00 uur.
Zonder afspraak van
ma. tot
t/m12.00
vr. van
Vr. 08.00
uur.8.30 tot 17.00 uur
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Beekdaelen maakt
afspraken aanleg
glasvezel in álle dorpen

Links wethouder Jos Timmermans, rechts Piet Grootenboer van Delta Fiber Netwerk. Eigen foto

Beekdaelen De dorpen in
de voormalige gemeente Nuth hebben het al:
glasvezel. Nu kunnen ook
de kernen van Schinveld,
Amstenrade, Doenrade,
Oirsbeek, Bingelrade,
Jabeek, Merkelbeek, Puth,
Schinnen en Sweikhuizen
glasvezel krijgen bij voldoende animo.

Die afspraak hebben wethouder Jos Timmermans
van de gemeente Beekdaelen en Piet Grootenboer van
Delta Fiber Netwerk met elkaar gemaakt. De campagne
is inmiddels gestart in Schinveld, Amstenrade, Doenrade
en Oirsbeek. Binnenkort
volgen Bingelrade, Jabeek,
Merkelbeek, Puth, Schinnen,

Sweikhuizen en (delen van)
Hulsberg, Nuth, Schimmert,
Vaesrade en Wijnandsrade.
Alle inwoners van de dorpen
die in aanmerking komen
krijgen een brief. “Melden
voldoende inwoners zich
tijdens de campagne aan,
dan wordt de aanleg gestart”,
meldt Sandra Kruis van Delta Fiber Netwerk.

Informatiebĳeenkomst:
Belangstellenden Martha Flora Hulsberg
Martha Flora nu ook in Hulsberg
In november openen wij de deuren van Martha Flora Hulsberg! Op deze locatie bouwt
Martha Flora nieuwe royale zorgstudio’s, in een huiselijke en beschermde leefomgeving.
Is zo’n appartement misschien iets voor uw geliefde moeder, vader of partner?
Martha Flora nodigt u graag uit voor een bijeenkomst waarin wij meer vertellen over hoe
de locatie in Hulsberg eruit komt te zien. En wat wij doen om uw naaste persoonlijke en
waardige dementiezorg te bieden. U kunt al uw vragen stellen, wij bieden u tijdens deze
bijeenkomt graag een luisterend oor.

Bent u erbĳ?
Meldt u zich aan via onze website:
www.marthaﬂora.nl/informatiebijeenkomst-belangstellenden-hulsberg

De dementiezorg die u zoekt
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“Geweldig dat al die inwoners
helpen zwerfafval op te ruimen!”
In Beekdaelen zie je regelmatig inwoners afval opruimen uit bermen, langs
paden en in natuurgebieden. Afval dat daar door anderen is weggegooid
of dat vanaf een andere plek weggewaaid is. Dit zwerfafval vervuilt onze
omgeving en is vele mensen een doorn in het oog.

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).

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Mauritsstraat 2 in Puth
Hoekerweg 30 in Nuth
Markt 20 in Oirsbeek
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Beukenberg 43 in
Oirsbeek

OMSCHRIJVING
Het realiseren van een aanbouw
Het verbouwen van de woning

DATUM VERLEEND
09-09-2021
14-09-2021

Vervangen van de condensor

14-09-2021

OMSCHRIJVING
Het renoveren van het dak

DATUM BESLUIT
24-08-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Aan de Bek 5 in
Het plaatsen van een schuttershonk
Doenrade
Valkenburgerweg 53 in
Het plaatsen van zonnepanelen en
Nuth
warmtepomp

DATUM INDIENING
12-09-2021
12-09-2021

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.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
maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Beekdalen maken bekend dat zij voornemens zijn:
Voornemen maatwerkvoorschriften:
Voor:
ambtshalve stellen van maatwerkvoorschriften
Locatie:
modelvliegclub Thermiek ‘58, Baarsgrubbenweg 1, 6361 JZ Nuth
Datum voornemen:
21 september 2021
Zaaknummer:
2020204961

Wethouder John Essers: “Het is zo jammer dat onze leefomgeving onnodig
vervuild wordt door zwerfafval. Het is slecht voor het milieu en onze wilde
dieren, maar ook voor onze eigen gezondheid. En het oogt natuurlijk ook
niet uitnodigend als je omgeving vol ligt met rommel. Ik ben heel blij dat
veel inwoners het met mij eens zijn en helpen onze omgeving opgeruimd te
houden.”
Twee weken geleden kwam hij Wiel Pieters toevallig tegen bij de Naamse
Steen in Laar (Nuth). En niet veel later ook Josta Slangen. Zij waren beiden al
wandelend zwerfafval aan het opruimen.
Een frisse neus, wat gezonde beweging én
een schone route
Drie voordelen in één klap! Zo zou je
de wandelingen van Wiel Pieters uit
Hoensbroek kunnen omschrijven. Tijdens
zijn vele wandelingen ruimt hij onderweg
het afval op dat hij tegen komt. Ook tijdens
zijn wandelingen in Beekdaelen, vaak rond
Laar en Brommelen. “Zwerfafval beperkt
zich niet tot de gemeentegrens. Ik wandel
een paar keer per week op verschillende
locaties, vaak ook samen met mijn vrouw
Wies. Ik neem steevast een grote zak en
een prikstok mee. Want overal kom ik wel
wat rommel tegen. Kleine moeite om dat
meteen mee te nemen.”
Dat geldt ook voor Josta Slangen uit
Nuth, die een paar keer per week in het
buitengebied rond Nuth wandelt. “Ik loop
toch en ik stoor me aan de rommel die ik
onderweg tegenkom. Dus doe ik daar wat
aan”, vertelde zij John Essers. “Ik ruim zo wel
vier zakken met zwerfafval per week op.”

Foto’s door John Essers

Een pluim voor alle opruimers
Naast Wiel Pieters en Josta Slangen, zijn
er nog veel meer inwoners die graag een
handje helpen en regelmatig alleen of met
een groep op pad gaan met een grote zak
en een prikker of knijper. Wethouder John
Essers: “Ik vind het geweldig dat al die
inwoners helpen zwerfafval op te ruimen!
Al deze mensen wil ik bij deze heel hartelijk
bedanken. Dankzij uw hulp wordt er jaarlijks
enorm veel afval opgeruimd en kunnen we
blijven genieten van de mooie natuur en
het groen dat Beekdaelen rijk is.”
Samen houden we het schoon en mooi
Het is jammer dat er überhaupt zwerfafval ligt en dat er mensen zijn die hun
rommel in de natuur gooien, terwijl er genoeg alternatieven zijn. John Essers:
“In Beekdaelen staan maar liefst 470 afvalbakken. Is zo’n bak vol? Gooi het
afval dan in de volgende bak of gooi het thuis in de container. Het is een kleine
moeite en alleen samen houden we onze leefomgeving schoon en mooi!”
Wilt u ook meehelpen om zwerfafval op te ruimen? Kijk dan voor meer
informatie op de webpagina ‘Houd Beekdaelen Schoon’. Te bereiken via
www.beekdaelensociaal.nl > activiteiten en meedoen > Houd Beekdaelen
Schoon (onder het kopje De buurt).

Inzage
Het voornemen en de bijbehorende stukken liggen gedurende 2 weken (tot en met
5 oktober 2021) voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Beekdalen op de
gebruikelijke plaats en tijden.
Zienswijze
U kunt binnen twee weken na verzenddatum van het voornemen uw zienswijze over
het voornemen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Beekdaelen, Postbus 22000, 6360 AA Nuth. Voor
het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen via onderstaand
telefoonnummer.
Informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon: +31 43 389 78 12

SPORT
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Bekendmaking vaststelling
wijzigingsplan Waterbuffer
Aalbeek te Hulsberg
Burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken op basis van artikel
3.8, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan
Waterbuffer Aalbeek op 24 augustus 2021 is vastgesteld. Het wijzigingsplan met
bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.1954.WPWaterbufferAalbeek-VA01. Het plan is
op afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte in het voormalige gemeentehuis
van Onderbanken, Kloosterlaan 7 te Schinveld.
Waar gaat het wijzigingsplan over?
Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming van een stuk
agrarische grond naast Aalbekerweg 24 in Hulsberg. De bestemming wordt
gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Water’ voor het aanleggen van een waterbuffer.
Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer Z/20/150441.
Bent u het met dit plan niet eens?
Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een beroepschrift naar
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en
een omschrijving van het besluit zetten. Ook moet u zeggen waarom u het
niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet niet uw beroepschrift te
ondertekenen. Burgers hebben ook de mogelijkheid om dit alles digitaal via
https://digitaalloket.raadvanstate.nl te doen. U moet dan wel over DigiD
beschikken.

Ken jij de Mulderplas al?
De Mulderplas is een klein, maar verrassend natuurrijk recreatiegebied in het
Geleenbeekdal bij de buurtschap Thull in de gemeente Beekdaelen. Hier wandel
of fiets je in alle rust langs de vijver vergezeld door reigers, kikkers en libellen.
Over de Geleenbeek scheert het ijsvogeltje en houten vlonderpaden leiden
je over kwetsbare en anders onbegaanbare natuur. Ontdek het zelf te voet via
de Beekdalroute (paars) of per fiets via de Beekdaelenroute. Genieten van een
hapje en drankje doe je bij de Muldermolen of Bie de Bron.

Wie kan er beroep instellen?
Over het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen bij het college van
burgemeester en wethouders ingediend. U kunt dus alleen beroep instellen als
u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat
bent geweest een zienswijze kenbaar te maken.

... en vanaf komend weekend staan je nog een paar extra verrassingen te
wachten.

Voorlopige voorziening
Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan
om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend.
Voor meer informatie kunt u van maandag t/m donderdag contact opnemen
met de afdeling Ruimte, te bereiken via het algemene nummer van de gemeente
0884502000.

Meer info: www.visitbeekdaelen.nl

Samen
voor een
veilige
buurt
Download de app
of meld u aan op
burgernet.nl

Kom met de fiets of wandelend of parkeer de auto aan het natuurtransferium
Hommerterweg.
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COLUMN
JACQUES

Failed To Return

O

p zaterdag 18 september 2021 was het
77 jaar geleden dat
Wijnandsrade werd
bevrijd. Bij die gelegenheid
hadden de Vrienden van
Wijnandsrade een bijzondere activiteit georganiseerd,
die door meer dan honderd
geïnteresseerden werd bijgewoond. Eerst was er een film
in het gemeenschapshuis.
Daarna een wandeling van
ruim 7 km langs de drie
plaatsen in dit dorp, waar in
de oorlog geallieerden waren
gesneuveld. Tenslotte vond
er een plechtigheid plaats bij
het oorlogsmonument bij de
kerk, waarbij ook Canadese
en Amerikaanse militairen
aanwezig waren. De Last
Post werd geblazen en de
Rötsjer Jonge speelden vier
volksliederen. Het was een
indrukwekkende gebeurtenis.

Een van de plaatsen waarlangs de Memorial Walk
kwam, was Swier 72, waar
destijds een commandopost
gevestigd was. Daar is op 27
september 2006 een plaquette aan de muur bevestigd, waarop de namen van
twee Amerikaanse soldaten
staan die op 27 september
1944 gesneuveld zijn bij de
ontploffing van een kanon in
de wei achter deze woning.
Zuid Limburg was toen al
ruim een week bevrijd, maar
de oorlog duurde voort. Na
op D-Day geland te zijn op
het Normandische Omaha
Beach, vuurde het 979ste
Veldartillerie bataljon het
eerste schot af op 26 juni
vanaf het Franse La Picardiere. Zij waren uitgerust met
de beroemde “Long Tom”
155 mm kanonnen. Deze
kanonnen met een 14 man
tellende geschutsbemanning
stonden in het algemeen tot
maximaal 4,5 km achter de
frontlijn. Binnen 25 minuten
werd een kanon opgesteld en
vuurde dan elke 9 seconden
een projectiel van 45 kg af
naar de vijandelijke posities.
Op 4 juli kregen ze bezoek
van de generaals Dwight Eisenhower en Omar Bradley.
Vervolgens verplaatsten zij
zich voortdurend; op 19 september van Houthem naar
Swier. Die dag werden ze
aangevallen door een Duitse
FW-190. Rijdend in de
keukenvrachtwagen sprong
een van de koks, Lawrence
D. Wildler op, loste met het
machinegeweer op de wagen
een paar salvo’s en schoot
het toestel neer. Daarvoor
kreeg hij later de Silver Star
Medal. Op 23 september
stortte een Britse viermotorige Handley Page Halifax
Bommenwerper nabij de
hoeve Brommelen neer.
Twee bemanningsleden
konden tijdig uit het wrak
worden gehaald en twee
anderen kwamen om het
leven: de piloot George Kite
en radiotelegrafist Alexander
Saunders.

De plaquette in Swier

Ralph Wehr

In het weiland stonden
zeven gecamoufleerde
kanonnen opgesteld. Tijdens
een schietopdracht op 27
september ontplofte rond 3
uur ’s middags een granaat
in de loop of het sluitstuk
van één van de kanonnen.
Metaal vloog door de lucht
en kwam op straat terecht.
Twee soldaten werden
gedood en zes gewond.
Verondersteld werd dat een
defecte schokbuis van de
granaat de oorzaak was. Over
de dodelijke slachtoffers van
dit ongeval het volgende:
Ralph Weir werd op 18 april
1915 in Aguilar (Colorado)
geboren als zoon van Hellen
S. en Robert Wehr Sr. Hij was
protestant. Hij bezocht de
school in hun woonplaats La
Veta en zat in de vrachtwagenbranche voordat hij op 22
september 1942 in militaire dienst ging. Hij kreeg
zijn opleiding in Fort Sill
(Oklahoma) en Fort Leonard
Wood (Montana) en diende
overzee met Battery C van
het 979ste Veldartillerie bataljon. Na de D-Day invasie
op 6 juni 1944 vocht hij in
Frankrijk, België en Nederland. Postuum kreeg hij de
Purple Heart Medal.
Joseph Graczykowski Jr
werd op 15 december 1918 in
Suyahoga (Ohio) geboren als
zoon van Joseph en Pelagja Graczykowski. Hij was
R.K. en gehuwd. Zijn vrouw
Bernice woonde in Cleveland
(Ohio). Hij trad in actieve
dienst op 13 maart 1942.
Ook hij ontving postuum de
Purple Heart Medal.
Beiden werden aanvankelijk
begraven in Maastricht en
nadien eervol herbegraven
op de Amerikaanse begraafplaats in Henri Chapelle
(België).
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Sinds twee weken is Fabienne Nijsten uit Amstenrade weer volop in beeld bij L1. Foto Ron Strouken

FABIENNE NIJSTEN MISTE BIJ HET WATERSCHAP DE JOURNALISTIEKE

‘Het is heerlijk wo
in Beekdaelen’
Toen Fabienne Nijsten (42)
de publieke regionale radio- en televisiezender L1 na
zestien jaar verruilde voor
een baan bij het Waterschap
Limburg, nu twee jaar geleden, was dat opmerkelijk
nieuws. In een interview met
De Limburger zei ze toen:
“Ik ben van huis uit communicatiewetenschapper en
altijd heel erg geïnteresseerd
geweest in politieke en bestuurlijke processen. Ik vind
oprecht dat het Waterschap
geweldige dingen doet waar
nog veel te weinig mensen
weet van hebben.” Dat mag
dan zo zijn, de liefde van
haar kant duurde slechts
twee jaar. “Ik miste L1.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Nóg geweldiger dan de ‘geweldige dingen’ bij het waterschap, zo weet zij inmiddels, is een tv- of radio-interview
waarbij zij de geïnterviewde(n) het
vuur aan de schenen legt. Of, want ook
dat heeft ze allemaal gedaan, op Koninginnedag achter (toen nog) Koningin
Beatrix aan door Thorn en Weert lopen,
de Red Hot Chili Peppers interviewen,
maar ook Mark Rutte, Jan Smit en Tom
Dumoulin. Dat soort dingen maak je alleen maar mee doordat je een bekende,
vakbekwame verslaggever en tv-presentatrice bent die altijd met de neus vooraan staat omdat ze een uitzonderingspositie heeft. “Ik ben bij de opening van de
Groene Loper [in Maastricht] zelfs nog
nageroepen als Máxima, haha. Omdat
ik naast de Koning liep, mensen me van
achteren zagen en ik zelf ook lang en
blond ben”, vertelde ze twee jaar geleden
in De Limburger. Waarna zij ambtenaar
werd.
Acht jaar live-televisie
Nu heeft het ambtenaarschap vele voordelen, waaronder uitstekende primaire,

secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Maar het is vooral geen ‘rocket
science’. Nee, geen kwaad woord uit haar
mond over haar periode bij het waterschap. Wat heeft ze het afgelopen twee
jaar het meest gemist, vragen we haar.
“De actualiteit van de journalistiek, meer
bepaald: het journalistieke tv-interview
waar ik zo van hou.” Na zeventien jaar
bij L1 en acht jaar live televisie maken,
wordt het tijd voor iets anders, zei ze bij
haar overstap naar het waterschap. ‘Het
lol maken zal ik toch wel missen.’ Bij L1
kon ze de hele dag lekker flauwekullen
tussendoor, als de uitzendingen maar
serieus en inhoudelijk goed zijn. “Dat
ga ik missen, net als de collega’s. Ook de
camera op mijn gezicht ga ik missen.”
Maar nu niet meer. Sinds twee weken is
ze weer volop in beeld bij L1, en ze presenteert alsof ze geen dag is weggeweest.
Verschillende sporttakken
Journalisten die overstappen naar voorlichting en public relations doen dat
vaak uit onvrede over een gebrek aan
doorgroeimogelijkheden en slechte
werkomstandigheden. Maar dat was
in het geheel niet aan de orde toen ze
van L1 overstapte naar het waterschap.
L1 en Waterschap zijn beide A-merken
zogezegd, maar wel actief in een totaal
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GEEN OPVOLGER VOOR PASTOOR JOHN VAN OSS (84)
DIE ZONDAG AFSCHEID NEEMT

De laatste parochieherder
van Schimmert zwaait af

E ACTUALITEIT

onen
Pastoor John van Oss in de bloemrijke kloostertuin van de Paters Montfortanen in Schimmert. Komende zondag is hij het middelpunt in het dorp waar als student
zijn priesterloopbaan begon.. Foto Ron Strouken

verschillende sporttak. Bij het waterschap heeft ze nu ook ‘de andere kant
van het spectrum’ meegemaakt, inclusief de lustrumviering omtrent het
‘Hoogwaterbeschermingsprogramma Water Verbindt’, met Fabienne
Nijsten als Waterschap-presentator.
Wat echter heel iets anders is dan
live-televisie bij L1 waarbij zij een
spannende verkiezingsavond presenteert, bijvoorbeeld in maart 2022 bij
de gemeenteraadsverkiezingen. Ze
verheugt zich nu al op de verkiezingsdebatten. Als dochter van het bekende
cineastenechtpaar Maurice & Denise
Nijsten uit Ulestraten zag Fabienne
op jonge leeftijd wat er allemaal komt
kijken bij het maken van tv-producties. Even later: “L1 was mijn eerste
baan na mijn studie.” Dat ze na daarna meteen is gaan werken was geen
goede keuze, het was beter geweest
als ze eerst de wijde wereld had verkend, vindt zijzelf. Sinds 2006 woont
ze in Amstenrade met haar man Kris
Németh die in 2019 afscheid nam van
L1 na 21 jaar radio- en tv-werk. “Het is
heerlijk wonen in de gemeente Beekdaelen, mede vanwege de goede voorzieningen”, zegt Fabienne. ”Kris, de
kinderen Zoé en Vito en ik hebben het
hier uitstekend naar onze zin.”

Komende zondagochtend
wordt het in de St. Remigius-kerk in Schimmert
zeker zo druk als bij de
Nachtmis. En ‘s middags
staat vermoedelijk een
lange rij Schimmertenaren
in de rij (te wachten) bij
het plaatselijke ‘Gemeinsjapshoes’. Deze toeloop
heeft alles te maken met
het feit dat John van Oss
(84) op 26 september stopt
als parochieherder. Hij is
daarmee ‘de laatste pastoor van Schimmert’ want
er wordt geen opvolger
meer aangewezen. “Ik kijk
met tevredenheid terug op
hetgeen is bereikt”, zegt de
afzwaaiende pastoor tegen
De Beekdaeler
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Z’n agenda was verleden week in ieder geval nog niet leeg. Want als we
pastoor Van Oss telefonisch interviewen en hem vragen op welke dag
de fotograaf die week langs kan ko-

men, zegt hij: “Oei! Deze week nog?
Vandaag lukt dat niet meer, morgen
ook niet, en ik moet ook nog naar
de tandarts. Vrijdag zou kunnen.
Maar dan wel pas ná de middag,
want ’s morgens heb ik nog een
begrafenis.” Hoeveel overledenen
hij, in al die jaren dat hij pastoor
is, naar hun laatste rustplaats heeft
begeleid? Niet alleen in Schimmert
waar hij 26 jaar pastoor is, maar ook
– gedurende 38 jaar - in de Hubertus-parochie in Genhout, gemeente
Beek. Tegenover dat vele verdriet
staan evenveel feestelijke momenten, van huwelijksinzegeningen tot
meelopen in de carnavalsoptocht
van C.V. de Taarbreuk. Want Van
Oss is allesbehalve een somberaar,
zo weet heel Schimmert. Hij staat
positief in het leven en, zo horen
we van iedereen: hij is zeer geliefd
in het dorp.
Verdriet om zieke bisschop
Zodra het gesprek over bisschop
Harrie Smeets van Roermond gaat
wordt het stil aan de andere kant
van de lijn. “Heel, heel triest”, zegt
Van Oss met fluisterstem. Eind
juni kreeg Smeets te horen dat hij
een hersentumor heeft waarvan hij
niet zal genezen. De bisschop praat
moeilijk, hij is halfzijdig verlamd
en kan niet zelfstandig lopen. Het
is zoals bisschop Smeets zelf heeft
gezegd: “Van de natuur win je het

niet.” Zondag, tijdens zijn laatste
kerkdienst als pastoor in Schimmert, zal Van Oss de kerkgangers
oproepen om samen te bidden voor
de ernstig zieke bisschop.
Unieke kerststallencollectie
Nu Van Oss met emeritaat gaat, zoals de gepensioneerde status heet
van een geestelijke en hoogleraar,
vragen de inwoners van ‘Kerststallendorp Schimmert’ zich af hoe
het zit met zijn grote passie: de
kerststallen. Een gedeelte van zijn
collectie, om en nabij de duizend
exemplaren, blijft met kerstmis te
bewonderen in de plaatselijke Remigiuskerk, zegt Van Oss. “En ook
via de Kerststallenroute die jaarlijks
wordt georganiseerd in het dorp.”
Wat hem betreft blijft dat zo. “Een
deel van de collectie wordt met
kerstmis uitgeleend aan inwoners
die de stalletjes op hun vensterbanken zetten.” Buiten de kersttijd
om is de collectie opgeslagen in het
kleine kloostergebouw van de Paters Montfortanen in Schimmert.
Herstructurering parochies
John van Oss, geboren in Druten
(Gelderland), studeerde filosofie,
kunstgeschiedenis en theologie.
Na zijn priesterwijding (1967) was
hij godsdienstleraar in Meerssen
en Schimmert (1968 – 1983) en kapelaan in Schimmert (1973-1983).

In 1983 werd hij benoemd tot pastoor in Genhout en in 1994 ook
nog in Schimmert. Dat dorp kent
hij al sinds zijn studietijd aan het
toenmalige kleinseminarie van de
Montfortanen. Met het afscheid
van pastoor Van Oss komt er tevens een bestuurlijk einde aan de
zelfstandige parochie Schimmert.
Momenteel wordt gewerkt aan de
herstructurering van de parochies
van Genhout en Schimmert, die in
de toekomst samen met Hulsberg
een federatie zullen vormen. De
huidige kapelaans Stefan Musanai
en Charles Leta zullen de pastorale
taken in Schimmert blijven uitvoeren. ”Ik heb daar alle vertrouwen
in”, benadrukt Van Oss die de twee
kapelaans zal ondersteunen bij hun
pastorale taak.
Programma zondag 26 september
De eucharistieviering op zondag 26
september (11.00 uur) wordt opgeluisterd door een afvaardiging van
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor
Sint Remigius. In verband met de te
verwachten belangstelling zal deze
viering ook via live streaming te volgen zijn (zie website: www.st-remigius.nl). Van 14.30 uur tot 16.30 uur
wordt iedereen in de gelegenheid
gesteld om pastoor Van Oss uit te
zwaaien in het Gemeenschapshuis,
Oranjeplein 10 in Schimmert.
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Gezocht: Vrijwilligers voor
vrijwilligerscentrale
gemeente Beekdaelen.

PERSBERICHT

Aanbod maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen per
1 juli 2021 verder onder de naam ‘Grib’: Groeien in Beekdaelen
In Beekdaelen zijn drie organisaties voor maatschappelijke dienstverlening
werkzaam: CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke
Dienstverlening. Zij hebben de afgelopen twee jaar in nauw overleg met elkaar en
met de gemeente, de nodige stappen gezet om te komen tot een uniforme (gelijke)
maatschappelijke dienstverlening binnen Beekdaelen. Per 1 juli 2021 wordt deze
dienstverlening aangeboden onder een nieuw en gezamenlijk label: Grib, Groeien in
Beekdaelen.

Wij zoeken een

medewerk(st)er
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Maatschappelijk
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Bij maatschappelijke dienstverlening kunt u denken aan bijvoorbeeld algemeen
maatschappelijk werk, ouderenwerk
en jeugden jongerenwerk. Door de fusie tot
van de vrijwilligers
centrale
binnen
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gemeente Beekdaelen diende, conform de wet Ahri, de maatschappelijke
In
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gebruik kunnen maken van dezelfde diensten, ongeacht waar ze wonen binnen
werkzaam: immers
CMWW,
MIK &1 juliPIW
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MeanderGroep
Maatschappelijke
2021 verder
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Groeien in Beekdaelen
Aanbod maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen per

de gemeente. CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke

(Schimmert) en/of

Dienstverlening
hadden op datde
moment
onderling
al de
intentie
Dienstverlening.
Zijinformatie
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twee
Mocht
u meer
willen,
of jaar in nauw overleg met elkaar en
uitgesproken om een integraal aanbod te vormen. Zij hebben deze
vrijdagmorgen
(Geleen)
met de gemeente,
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om
te komen tot een uniforme
(gelijke)
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en met
succes
opgepakt.
Er ligt
interesse
hebben
in het
invullen
van
inmiddels een stevig fundament voor een uniforme maatschappelijke
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deze
dienstverleningneem
binnen Beekdaelen.
deze vacature,
dan contact op met:
en/of vrijdagmiddag (Nuth)
In Beekdaelen zijn drie organisaties voor maatschappelijke dienstverlening
werkzaam: CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke
Dienstverlening. Zij hebben de afgelopen twee jaar in nauw overleg met elkaar en
met de gemeente, de nodige stappen gezet om te komen tot een uniforme (gelijke)
maatschappelijke dienstverlening binnen Beekdaelen. Per 1 juli 2021 wordt deze
dienstverlening aangeboden onder een nieuw en gezamenlijk label: Grib, Groeien in
Beekdaelen.
Bij maatschappelijke dienstverlening kunt u denken aan bijvoorbeeld algemeen
maatschappelijk werk, ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk. Door de fusie tot
gemeente Beekdaelen diende, conform de wet Ahri, de maatschappelijke
dienstverlening binnen Beekdaelen gelijkvormig gemaakt te worden. Inwoners moeten
immers gebruik kunnen maken van dezelfde diensten, ongeacht waar ze wonen binnen
de gemeente. CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke
Dienstverlening hadden op dat moment onderling al de intentie
uitgesproken om een integraal aanbod te vormen. Zij hebben deze
handschoen dan ook voortvarend en met succes opgepakt. Er ligt
inmiddels een stevig fundament voor een uniforme maatschappelijke
dienstverlening binnen Beekdaelen.

dienstverlening aangeboden onder een nieuw en gezamenlijk label: Grib, Groeien in
Een uniform beleid voor de maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen
Beekdaelen.
Geen fusies dus, maar wel een intensieve samenwerking voor de
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Tholen,
gemeenschap van Beekdaelen. Een samenwerking waar de burgers

van Beekdaelen heel veel, maar eigenlijk
ook heel weinig van
Grib Maatschappelijk
werk.
Bij maatschappelijke dienstverlening kunt u denken aan bijvoorbeeld algemeen
E-mail:
S.Tholen@cmww.nl
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werk, ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk. Door de fusie tot
Een uniform beleid voor de maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen
Geen fusies dus, maar wel een intensieve samenwerking voor de
gemeenschap van Beekdaelen. Een samenwerking waar de burgers
van Beekdaelen heel veel, maar eigenlijk ook heel weinig van

Goed loon

Tel. 06 - 53 62 63 51

gemeente Beekdaelen diende, conform de wet Ahri, de maatschappelijke
dienstverlening binnen Beekdaelen gelijkvormig gemaakt te worden. Inwoners moeten
immers gebruik kunnen maken van dezelfde diensten, ongeacht waar ze wonen binnen
de gemeente. CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke
Dienstverlening hadden op dat moment onderling al de intentie
uitgesproken om een integraal aanbod te vormen. Zij hebben deze
handschoen dan ook voortvarend en met succes opgepakt. Er ligt
inmiddels een stevig fundament voor een uniforme maatschappelijke
dienstverlening binnen Beekdaelen.

Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers

Een uniform beleid voor de maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen
Geen fusies dus, maar wel een intensieve samenwerking voor de
gemeenschap van Beekdaelen. Een samenwerking waar de burgers
van Beekdaelen heel veel, maar eigenlijk ook heel weinig van

(vanaf 12 jaar!)

MET SPOED
BEZORGERS
GEZOCHT IN
SCHINNEN
EN PUTH!
Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06
LEZERSACTIE

CORONATOEGANGSBEWIJS VERPLICHT

D’r Komiek mikt
op volle zaal
De muziektheaterproductie
D’r Komiek gaat in oktober
en november draaien met
volledige zaalcapaciteit.
Stichting Laevesmelodie,
waarin de toneelverenigingen St. Donatus Nuth
en Crescendo Schimmert
samenwerken, hoopt op
uitverkochte shows.
SCHIMMERT/NUTH
VAN ONZE REDACTIE

Geen mondkapjes, geen 1,5
meter afstand en geen halflege zaal. Een avondje toneel
moet binnenkort weer ouderwets aanvoelen. Op een controle van je identiteitskaart
en CoronaCheck-app na dan.
Het nieuws dat de 1,5 meter
afstand vanaf 25 september wordt losgelaten, brengt
Quincy Grootjans, voorzitter
van Stichting Laevesmelodie, in een feeststemming.
“We hebben hier zo lang op
gewacht. We zijn er echt
aan toe”, zegt Quincy Groot-

Win de CD
‘538 Hitzone 99’
Het 99ste deel van de 538
Hitzone serie is uit. Met
o.a. hits van Olivia Rodrigo, Imagine Dragons,
Suzan & Freek, Billie
Eilish, Maan en natuurlijk
de zomerhit van 2021 Ik
Ga Zwemmen. De schijf is
te winnen voor lezers van
De Beekdaeler. Wil jij de
CD ‘538 Hitzone 99’ winnen? Stuur dan een mail
naar info@beekdaeler.nl.
Vergeet je naam, adres en
woonplaats niet te vermelden. Wij geven de CD

twee keer weg! Doe dus
snel mee! Meedoen kan
tot maandag 27 september
2021. De twee winnaars
krijgen de CD thuis bezorgd.

Schinveld herdenkt
Belgische verzetstrijders

De cast van ‘D’r Komiek’. Eigen foto

jans van Stichting Leavesmelodie. Dat er straks bij de
ingang gecontroleerd moet
worden op coronatoegangsbewijzen vindt Grootjans ook
niet prettig. “Daar ontkomen
we niet aan. Dat is opgelegd
door de overheid. Bovendien
is een voorstelling als D’r
Komiek, met zang, dans, een

liveband en professioneel
licht en geluid niet rendabel
met maar 60 mensen in de
zaal. Dan gaan we kostentechnisch gewoon de boot
in. Daarom moeten we werken met een toegangsbewijs
via de corona-checkapp. Het
is niet anders. We hopen
dat deze situatie niet te lang

duurt. Maar als je eenmaal
binnen bent, is de situatie
als vanouds”. D’r Komiek is
te zien op 29, 30 en 31 oktober in Gemeenschapshuis
Schimmert en op 5, 6 en 7 november in Trefcentrum Nuth.
Kaarten via www.dr-komiek.
nl of bij FF Anders Nuth en
Manjefiek Schimmert.

Schinveld Bij het herdenkingsmonument in
het Wildpark in Minder-Gangelt (D) vindt
zondag 26 september de
jaarlijkse herdenking
plaats van de zeven Belgische verzetsstrijders,
die door de Duitsers
op 14 september 1944 precies 77 jaar geleden
- werden gefusilleerd.
De herdenking bij het

monument begint om
11.00 uur. Voorafgaand
aan deze plechtigheid is
er om 09.30 uur een viering, niet zoals gebruikelijk in de Eligiuskerk
in Schinveld, maar in de
kerk van Amstenrade.
Het Herdenkingscomité
Schinveld nodigt iedereen uit om de eucharistieviering en de plechtigheid bij te wonen.

SPORT
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VOORZITTER HARRIE GEURTEN: ‘WIJ HEBBEN MAAR LIEFST 375 LEDEN,
ZONDER TE FUSEREN HÈ?’

Leuker dan bij vijfdeklasser
VV Amstenrade wordt het niet
In het voorjaar van 2018
haalde voetbalvereniging
VV Amstenrade regelmatig
de Limburgse media omdat
het bestuur zich fel verzette tegen een gedwongen
verhuizing naar de accommodatie van voetbalclub
Alfa Sport in buurdorp
Oirsbeek. Hoe vaak de invloedrijke wethouder Roy
van der Broek van de toenmalige gemeente Schinnen
ook aangaf dat VV Amstenrade zich maar moest neerleggen bij de verhuizing,
het kwam er nooit van.
Ruim drie jaar later zegt
clubvoorzitter Harrie Geurten trots: “De gemeente
Beekdaelen heeft besloten
dat de sportaccommodatie
van Amstenrade volledig
vernieuwd wordt. Bij de
opening van ons nieuwe
complex gaan we ook ons
75-jarig bestaansfeest
vieren. Dat jubileum (1945
- 2020) is er vorig jaar door
corona bij ingeschoten.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

In het voetbaldrieluik op weg naar
de start van de amateurcompetitie
(zondag 26 september) is De Beekdaeler deze week in Amstenrade
(Limburgs: Awstroa of Austroa).
Tot 1982 een zelfstandige gemeente, daarna tot 2019 onderdeel van de
gemeente Schinnen en sindsdien
een van de kernen van Beekdaelen.
Wat iedere inwoner van Amstenrade zich nog als de dag van gisteren
kan herinneren: dat de gemeente
Schinnen, vooruitlopend op de gedwongen verhuizing van VV Amstenrade naar Oirsbeek, alvast was
begonnen met het verwijderen van
het kunstgrasveld in Amstenrade.
De protesten in het 2.632 inwoners tellende Amstenrade mochten
dan nog zo fel zijn, het college van
B&W van Schinnen gaf geen krimp
en wethouder Roy van der Broek
hield voet bij stuk: ”De senioren van
VV Amstenrade voetballen straks
in Oirsbeek.” Zo ver kwam het niet
doordat de gemeente alsnog door de
rechtbank werd teruggefloten.
Fonkelnieuw sportcomplex
We zijn inmiddels een paar jaar
verder en ziedaar, onder de vlag van
fusiegemeente Beekdaelen krijgt VV
Amstenrade, nabij de huidige locatie ‘De Gyselaar’, een fonkelnieuw
sportcomplex. “Met alles erop en

Verleden week donderdagavond, tijdens de training van de jeugd. Harrie Geurten, voorzitter van VV Amstenrade. “Onze vereniging moet het hebben van de eigen
jeugd. We hebben twee technische jeugdcoördinatoren: één voor de oudere jeugd en één voor de jongere jeugd.” Foto Rob Oostwegel

”

We krijgen
straks een
fonkelnieuw
sportcomplex.
Met alles erop
en eraan.
- Harrie Geurten

eraan”, voegt Geurten er fijntjes
aan toe. “VV Amstenrade was en
is een heerlijke dorpsclub, een van
de grootste voetbalverenigingen in
Beekdaelen met meer dan twintig
bij de KNVB geregistreerde elftallen. Ik heb het met het oog op dit interview zojuist nog even gecheckt:
we hebben maar liefst 375 leden. En
zonder …euh… te fuseren hè?” Als
dát geen doordenkertje richting Alfa
Sport in Oirsbeek is…. Fuseren is in
Amstenrade niét aan de orde, benadrukt Geurten. “Waarom zouden
we? Onze club is financieel gezond
en we zijn er allesbehalve op uit
om sportieve superprestaties neer

te zetten. Wij zijn er juist om ieder
clublid, op welk niveau dan ook, in
de gelegenheid te stellen om zo vaak
mogelijk te sporten.“ Dat is nog niet
zo makkelijk. “Wij hebben maar
één kunstgrasveld en daar moeten
alle leden op voetballen. De meeste
andere voetbalverenigingen hebben
twee velden ter beschikking.”
Veel lachen en ‘vreigele’
Voetballen bij deze vijfdeklasser
mag dan geen opmaat zijn naar het
Nederlands Elftal, leuker dan bij VV
Amstenrade wordt het niet. “Wij
lachen en ‘vreigele’ wat af hoor! En
vanaf zaterdag 25 september gelden
er geen coronabeperkingen meer
in onze voetbalkantine, eindelijk.”

”

Fuseren is in
Amstenrade
níét aan de
orde.
- Harrie Geurten

De coronaperiode en de daarbij horende maatregelen hebben er ook
bij VV Amstenrade flink ingehakt.
“Alles lag zo goed als stil, niet zo
vreemd, want je ontmoette elkaar
amper.” Maar het begint gelukkig te
bewegen. “Je ziet de mensen weer
naar De Gyselaar komen, dat is zo
mooi om te zien.” Wie VV Amstenrade veel dank verschuldigd is, zijn
de vrijwilligers en sponsors. “Zij
zijn ons in de coronatijd trouw gebleven, echt fantastisch. Ook de financiële steun van de Rijksoverheid
heeft ons zeer geholpen, net als de
gemeentelijke tegemoetkoming in
de huur. Maar zelfs zonder al die
steun, waarvoor grote dank, zouden
we niet zijn omgevallen. We hádden
en we hébben de kas op orde.”
Vrouwenvoetbal op hoog niveau
Het vrouwenvoetbal bij VV Amstenrade staat al vele jaren op hoog niveau, het eerste team was twee jaar
achtereen bijna kampioen. “Helaas
werd de competitie twee keer voortijdig stilgelegd door corona.” Hoe
lang Geurten inmiddels voorzitter
is? “Lastige vraag, ik weet dat niet
eens precies, ik schat tussen de zeven en tien jaar.” Huh? “Een tijd lang
hebben we het zonder voorzitter gedaan maar ik was er toen wel al bij.
En wat maakt ’t ook uit? Besturen

doe je samen.” Bij VV Amstenrade
zijn dat, naast Harrie Geurten, Appie Raaijmakers, Edward van Kuijk,
Jos Leunissen, Jos Mevis en Louk
Geurten.
Gerrit Olijve nieuwe hoofdcoach
Komende zondag trapt ‘het eerste’
van Amstenrade af tegen fusieclub
IBC ‘03 (Itteren Borgharen Combinatie, sinds 2003). De ervaren
Heerlense oefenmeester Gerrit
Olijve (hij promoveerde in 2012 met
Vaesrade naar de derde klasse) is
met ingang van dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer van VV Amstenrade, als opvolger van Celsio Mook.
Geurten: “Onze vereniging moet het
hebben van de eigen jeugd, en die
hebben we. Van jongs af aan wordt
hier volop gevoetbald. We hebben
twee technische jeugdcoördinatoren, een voor de oudere en een voor
de jongere jeugd.” Naast voorzitter
van de plaatselijke voetbalclub is
Harrie Geurten ook raadslid namens Beekdaelen Lokaal, hij volgde Fons Heuts op die begin 2020
terugtrad als raadslid maar wel nog
steeds partijvoorzitter is. Geurten:
“Maar vergelijk mij alsjeblieft niet
met Fons Heuts, hij heeft meer dan
50 jaar politieke ervaring. In vergelijking met Fons ben ik, politiek gezien, een jong piepkuikentje.”
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PUZZEL

PICCOLO'S

KERKDIENSTEN

KRUISWOORD

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.

Parochie St. Bavo
Nuth
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IN EN OM HET HUIS
PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

15

14

18

6

44

UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
ZAKELIJK & FINANCIEEL

45

HORIZONTAAL: 1 spookverschijning 7 aansteekkoord 8 niet voltooid 10 cum tempore 11
zoon 13 vrucht 15 plaat v.e. drukpers 16 streling
18 Europees Parlement 20 moes 22 sine anno
23 ruiterlansier 24 alcoholische warme drank 25
hemelbrood 27 pl. in Italië 29 als gast 30 vlak 32
pers. vnw. 34 bijbelse figuur 36 vogel 38 rimpel
40 lichamelijke opvoeding 41 oude lengtemaat
42 span 44 verharde huid 45 kwestie.

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.

ONROEREND GOED
MOOIE HUURWONING
GEZOCHT
Weet u een huurwoning in het
Heuvelland voor ons?
Rustig echtpaar (50-ers),
werkzaam aan UM, wil graag
de stad uit. Zoekt ruime,
liefst authentieke woning,
met tuin en vrij uitzicht.
Bel Klaartje (06 42307472)
of mail jahb@xs4all.nl
VACATURES & PERSONEEL

Zondag 26 september 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: zeswekendienst Elly
America; John Pakbier; jaardienst Bernard en Corrie Roijen-Bernards; Wiel Driessen
en familie. 14.00 uur: doop
Emily Kleinjans. Maandag 27
september 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: jaardienst Louise
Beckers. Vrijdag 1 oktober
09.00 uur: H. Mis. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste. 18.30 uur:
rozenkransgebed in kapel
Terziepe.

Parochie H. Clemens
Hulsberg

BEZORGER GEZOCHT
IN AMSTENRADE
Interesse?
Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
BEZORGER GEZOCHT
IN SCHINNEN, PUTH,
DOENRADE, SWEIKHUIZEN,
BINGELRADE, JABEEK,
SCHINVELD EN MERKELBEEK
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl

TE KOOP AANGEBODEN
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER! Voor het opgeven
van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl

Zaterdag 25 september 19.00
uur: H. Mis. Intenties: Funs
en Tien Limpens-van Oppen,
zonen en schoonzoon, Math
en Fiennie Heijnen-Packbiers;
zielendienst Maria LimpensKleijnen; jaardienst ouders
Philomena en Louis van de
Weijer-Jaminon en schoonzoon Gerrit Kempener; Ria
Claessens-Halin (verjaardag);
Alex Gerards (verjaardag).
Zondag 26 september 11.00
uur: Hoogmis. Intenties: jaardienst Roos en Marie Ritzen;
zeswekendienst Mia Renes-Ramaeckers. 13.00 uur:
Doopviering Liam Goorden.

Woensdag 29 september
19.00 uur: H. Mis. Intenties:
jaardienst Lei Hendriks,
Leike Hendriks en overleden
familie Hendriks-Wuijtenburg; Thei Meijers en Tiny
Meijers-Veldman. Donderdag
30 september 18.30 uur: Aanbidding. 19.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 1 oktober 10.30 uur:
Communie aan de zieken.
19.00 uur: rozenkransgebed
bij wegkruis hoek Churchillstraat /Irenestraat.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 25 september.
19.00 uur: H. Mis, Intenties:
Clara Pruppers (jaardienst)
en overleden familieleden
Pruppers-Neven; Mevr.
Voncken-Pieters (bewoners Weidehof). Zondag 26
september. Afscheid Pastoor
Van Oss. 11.00 uur: H. Mis,
opgeluisterd door het GKZ.
Intenties: Albert Frissen
(jaardienst); overleden ouders
Frissen-Kuypers (jaardienst).

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 25 september.
18.30 uur: H. Mis. Intenties:
Joseph Crapels en Gusta Crapels-Houben.

VERTICAAL: 1 brandpunt 2 tegen 3 deel v.d.
bijbel 4 onderofficier 5 bezittelijk vnw. 6 vrucht
9 vaarwel (Fr.) 12 Mohammedaanse God 14
bosgod 15 laaggelegen 17 slee 19 bezoeking 20
autopech 21 mankement 22 eenkennig 25 grote hoeveelheid 26 pl. in Frankrijk 27 geeuw 28
zeegod 31 als volgt 33 riviermond 35 woesteling
37 kajuit 39 bereide dierenhuid 43 laagfrequent
44 vogelproduct.
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Fanfare Schinveld huldigt
acht trouwe leden
SCHINVELD Acht trouwe leden van fanfare St. Lambertus uit Schinveld zijn zaterdagavond gehuldigd. Dat gebeurde tijdens
de jaarlijkse viering van het Lamertusfeest in cultureel centrum FaSiLa. Math Vinclair, Bianca Kuijpers, Jacques Kuijpers,
Richard Scheren en John Scheren werden in het zonnetje gezet om hun 40-jarig lidmaatschap. Klaus Dresen kreeg een
waardering voor zijn 25 jaar bij de fanfare. René Penders en Patrick Raes vierden het koperen jubileum. Eigen foto

De wereld wordt
rookvrij
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Wen er maar aan

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

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl
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Spetterende opening
turnseizoen in Schinveld
SCHINVELD Bij gymnastiekvereniging Olympia in Schinveld stonden ze te popelen om elkaar weer te ontmoeten. Want zo’n beetje alle jeugleden waren vorig weekend afgekomen op het Olympia festival, dat de gymclub had opgezet, als alternatief voor het jaarlijks jeugdkamp. Twee dagen lang konden de jonge turners en turnsters zich helemaal
uitleven. Een expeditie door Sjilvend, een kleuterfestival, een zeskamp en een spetterend kampdiner vormden de ingrediënten van een geslaagd weekend. Het Olympia
festival was ook een onderdeel van de jubileumactiviteiten. Olympia is namelijk jarig en bestaat alweer 80 jaar. Eigen foto

Oktoberfeest voor 50-plussers
in Schimmert

Opruimactie
in Nuth

Schimmert Voor de tweede keer houdt KBO St. Paulus
uit Schimmert eeen Oktoberfest voor 50-plussers. Het
Duitse feestje wordt gevierd op zondag 10 oktober in ’t
Gemeinsjapshoes. De zaal gaat open om 12.30 uur, het feest
begint om 13.30 uur. Toegang voor KBO-leden bedraagt
7,50 euro en niet-leden betalen 10 euro (over te maken op
rekening NL50RABO0146410955 t.n.v. KBO Schimmert,
onder vermelding van naam, adres en ‘Oktoberfest
2021’). De overschrijving geldt als toegangsbewijs. Alleen
bezoekers die volledig gevaccineerd zijn, een negatieve test
meebrengen of een herstelbewijs kunnen tonen, krijgen
toegang tot ’t Gemeinsjapshoes.

Nuth De vrijwilligers van
BuurtSchoon Nuth gaan
komende zaterdag 25
september weer aan de slag
om het dorp Nuth schoon
te maken. Om 10.00 uur
gaat de opruimkaravaan
van start, waaraan iedereen
kan deelnemen. Start-en
eindpunt is de Markt.
De deelnemers gaan in
groepjes van vier op pad
om zwerfvuil op te ruimen.
De opruimactie duurt 2,5
uur. Buurtschoon Nuth
zorgt voor de benodigde
materialen én voor koffie,
thee en een versnapering.
Van tevoren aanmelden
is noodzakelijk en kan via
clasinadebets@gmail.com.

Inloopmiddag Hulsberg
in teken van bewegen
Hulsberg Onder de naam ‘Kom doe mee’ is op donderdag
7 oktober weer de maandelijkse inloopmiddag in gemeenschapshuis De Lange Berg in Hulsberg, waarin deze keer
bewegen centraal staat. Onder leiding van de coaches van
Beweegdaelen worden die middag allerlei beweegoefeningen
gedaan, die voor alle leeftijden geschikt zijn. De sportmiddag
duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur en iedereen is welkom. De
toegang bedraagt drie euro, inclusief twee kopjes koffie of
thee met ‘iets lekkers’. Aanmelden is noodzakelijk en kan
via gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com of 06-55508453.

6 oktober: Kinderzwerfboekdag
in Beekdaelen
Schinveld De Nationale Kinderzwerfboekdag vindt plaats
op woensdag 6 oktober. In heel Nederland worden op deze
dag kinderboeken uit zwerven gestuurd. Ook in Beekdaelen
zijn er diverse Kinderzwerfboekenstations, waaronder Het
Snuffelhuisje aan de Pastoor Greymansstraat 9 in Schinveld.
Kinderen kunnen hier op 6 oktober tussen 12.00 tot 16.00
uur gelezen kinderboeken brengen. Als beloning worden ze
op limonade met wat lekkers getrakteerd. Meer informatie
en locaties over Beekdaelense Kinderzwerfboekenstations is
te vinden op www.kinderzwerfboek.nl.

Verenigingen uit Beekdaelen
op pad voor Grote Clubactie
De jaarlijkse Grote
Clubaktie is van start
gegaan. Sinds zaterdag
worden de loten weer
verkocht. In Beekdaelen
gaan dertien verenigingen op pad om de
loten te verkopen. Van
elk verkocht lot van
3 euro gaat 2,40 euro
direct naar de clubkas.
Mee doen handbalvereniging Zwart-Wit, Alfa
Sport, Sportvereniging
Oirsbeek, Vludoc ’98,
Gymnastiekvereniging
Albatros, Hockeyclub
Nuth,LRV Nuth,

Gymnastiekvereniging
Olympia, SV Hulsberg, VV
Amstenrade, Omnisport
Amstenrade, Turnclub
Excelsior, TTV Quick 72/
Schimmert. Een lot kopen
voor 3 euro kan onder
meer door een QR-code
te scannen. Verkopers
kunnen ook een ‘eigen’
digitale verkooplink
delen via bijvoorbeeld
WhatsApp of social
media. Dat betekent dat
‘rond gaan’ met loten
gemakkelijk ook buiten de
eigen buurt kan. De Grote
Clubaktie loopt tot 23
november.

Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers
(vanaf 12 jaar!)

Op woensdag 8 december
vindt de trekking van de
loterij plaats, waarvan de
uitslag een dag later wordt
gepubliceerd. En het zijn
niet zomaar prijzen.
Zo kunnen deelnemers
onder andere 100.000
euro, auto of een
reischeque winnen.

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

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

MET SPOED
BEZORGER
GEZOCHT IN
DOENRADE EN
SWEIKHUIZEN!

Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06

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

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 19.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 23 t/m zondag 26 september 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Grote Rijstevlaai
slagroom

Slagroomtaart

per stuk

17.

99

voor ca. 9 personen

13.

99

7.

49

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

5.

49

Blauwe bessen of
Hollandse aardbeien
2 bakken à 300/400 gram
combineren mogelijk

Preuf
Hongaarse
goulasch

E JA AR
HET HEL A AR
GB
IJ
R
K
R
VE

bak 500 gram

5.

95

3.

99

6.98
7.98

Coop Goudse
gesneden kaas

2 STUKS
5.
IS k
GRAT
nd ag mo

DE Bure op van 2
bij aanko producten
DE actieOP = OP

4.

99

Trots van Coop
Authentieke serranoham,
runderrookvlees,
gegrilde rosbief (peper)
of ovengebakken ham

2 pakjes à 175-250 gram
combineren mogelijk

00

2 STUKS

100 gram vers verpakt

3.-

2.66
3.30

2.

29

Douwe Egberts
aroma rood of décafé

snelfiltermaling, bonen, koffiepads of oploskoffie
2 pakken à 500 gram, zakken à 54 stuks
of potten à 200 gram, combineren mogelijk

2 STUKS
9.78
12.78
WEEK
VAN DE
BIERTJE

MAX 4N

K R AT TE T
R KL AN
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OP=OP

8.

49
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Alle Desperados,
Apple Bandit
of Liefmans
per stuk

*
G
N
I
T
R
25% KO 69 _ 35
12.
1.
27 _ 27
1. 9.

Warsteiner pil

krat 24 flesjes à 300 ml

Amstel pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

14.99

11.25

Bud pils

krat 24 flesjes à 300 ml

16.59
16.99

12.45
12.75

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

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

Knols Schimmert
Weidestraat 3
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur, zo 09.00 - 19.00 uur

