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Jack en Evie nieuw
jeugdprinsenpaar
Beumerwald
Hulsberg Jack Driessen en Evie
Frijsinger zijn zaterdag in het
Beumerwaldriek gepresenteerd
als nieuw jeugdprinsenpaar. Zij
zullen deze carnaval als prins
Jack en prinses Evie hun leeftijdsgenootjes voor gaan in de feestvreugde. “Kort maar krachtig!”,
laten ze via hun ouders weten.
Zie verder pagina 6

ACTUEEL

Politiek
debat over
Beekdaelen
.

Amstenrade In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart gingen verleden week zeven politici namens de zeven ‘Beekdaelense’
partijen met elkaar in debat. Dat deden zij voor de camera's van de regionale omroep ZO-NWS. Waaróver zij debatteerden staat op pagina 17.
Op de foto v.l.n.r.: Twan Schevers (lijsttrekker CDA), Rodney Swelsen (lijsttrekker D66), Harry van de Laar (Beekdaelen Lokaal, hij verving lijsttrekker Henk Reijnders die in quarantaine was), Clasina Debets (lijsttrekker GroenLinks), Marco Sturmans (lijsttrekker VVD), Levin de Koster
(Vernieuwingsgroep, hij verving lijsttrekker Hugo Schaffrath die in quarantaine was) en Lars Kockelkoren (lijsttrekker PvdA). Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

GEMEENTE BEEKDAELEN: ’WE DOEN AL HET MOGELIJKE OM VERENIGINGEN TE ONDERSTEUNEN’

Kunnen ‘we’ coronaproof carnavallen?
Net als verleden week zal
ook de komende dagen
nog volop gebrainstormd
worden over de exacte
invulling van de carnavalsactiviteiten in de
gemeente Beekdaelen. De
hamvraag: wat mág en wat
kán op korte termijn nog
worden georganiseerd?

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

het mogelijke om verenigingen te
ondersteunen als zij activiteiten
willen organiseren.”

“Dat hangt mede af van de ideeën
die de carnavalsverenigingen zèlf
hebben”, zegt burgemeester Eric
Geurts van Beekdaelen die o.a.
verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid. “Wij, als
gemeente, doen in ieder geval al

Dringend appèl
op gezond verstand
Is het trouwens mogelijk om
coronaproof te carnavallen met
een virus dat geen boodschap
heeft aan vastelaovend? De gemeente doet alvast een ‘dringend

appèl op het gezond verstand’
van de verschillende organisaties
om rekening met elkaar te houden. ‘Want corona’, zo staat in
een brief die de gemeente aan alle
carnavalsverenigingen in Beekdaelen heeft gestuurd, ‘is nog
lang niet uit onze samenleving
verdwenen’.
Zie verder pagina 5
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JOS VAN WERSCH

Negen schutterijen
uit Beekdaelen
present op OLS

‘Ons Beekdaelen’ (7)
Wij wonen in Beekdaelen,
op een hooggelegen plateau. Op ons dak liggen heel
veel pannen. Lágen. Want
sinds The Perfect Storm van
afgelopen weekend zijn het
er aanzienlijk minder. Ook
het tuinhuis dat in coronatijd
dienst doet als veilige interviewplek (want aan één kant
open) ligt op z’n gat. En nog
zo teen & tander, waaronder
een tot zwembad getransformeerde fruitwei - tot groot
genoegen van onze hond
Boef. Wonen op het weidse
onbeschutte platteland is bij
slagregens en windkracht
10 een beproeving. Maar wij
hébben tenminste nog een
woning in onze gemeente.
Veel junioren & senioren zouden dat óók graag willen. Dat
benadrukten 7 Beekdaelense
kandidaat-raadsleden tijdens
het Lijsttrekkersdebat op de
regionale omroep ZO-NWS. 7
van de in totaal… 137 kandidaten op wie u en ik op 14, 15
of 16 maart mogen stemmen.
112 van hen vallen dus buiten
de boot want in Beekdaelen
is slechts plek voor 25 raadsleden. ‘Dat zijn er 25 te véél’,
foeteren Beekdaelenaren die
het met de lokale politiek
hebben gehad. Ik behoor daar
niet bij, ik smul er zelfs van.

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

Jammer dat niemand van
die 137 in onze buurtschap
woont. Want dan had hij of zij
de komende vier jaar te vuur
en te zwaard onze buurtbelangen kunnen verdedigen in de
raad, al zou ik niet weten wat
er bij ons überhaupt te verdedigen valt. Onze buurtschap
hangt aan de laatste mem, net
als die 37 andere buurtschappen in Beekdaelen. Maar er
is hoop: alle 137 kandidaten
hebben plechtig beloofd om
hun nek uit te steken voor alle
38 buurtschappen. In ieder
geval tot en met 16 maart
2022.

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Voor het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS) in juli
hebben zich 139 schutterijen uit Nederlands- en
Belgisch-Limburg ingeschreven, het laagste aantal
in de afgelopen dertig jaar.
Onder die 139 die aan het
‘Kinjer OLS’ op dinsdag 28
juni en/of het ‘grote’ OLS
op zondag 3 juli in Meijel
aan de start verschijnen,
zijn 9 schutterijen uit
Beekdaelen. Dat staat op
de website van de OLS
Federatie.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Onder die 139 die aan het ‘Kinjer OLS’ op dinsdag 28 juni en/
of het ‘grote’ OLS op zondag 3

juli in Meijel aan de start verschijnen, zijn 9 schutterijen uit
Beekdaelen. Dat staat op de website van de OLS Federatie. Schutterij St. Gertrudis (Amstenrade),
St. Johannes & Clemens (Merkelbeek), St. Joseph (Sweikhuizen),
St. Lambertus (Oirsbeek), St.
Martinus (Vaesrade), St. Michaël
(Doenrade), St. Sebastianus
(Schimmert) en St. Sebastianus
(Puth) zijn op zondag 3 juli van
de partij. Daarnaast nemen de
schutterijen uit Schinnen, Vaesrade en Merkelbeek, in samenwerking met diverse scholen in
Beekdaelen, (ook) deel aan Kinjer
OLS, het kleine broertje van het
OLS dat sinds de eerste editie in
2005 is uitgegroeid tot een hoogwaardig evenement. De ‘laatste’
editie van het OLS, in 2019 in
Sevenum, trok 144 schutterijen.
De afgelopen twee jaar werd het
OLS afgelast vanwege corona.

Inschrijven voor optocht
in het Beumerwalderriek

--

• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
• APK (ZONDER AFSPRAAK)
• BANDEN EN UITLIJNEN
• LASWERKZAAMHEDEN

APK € 35,- | 4-GASMETING € 7,- | ROETMETING € 25,PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

SCHUTTERSSTRAAT 2 BEEK-ELSLOO
(T) 046 - 435 23 35
WWW.AUTOSERVICEBEEK.NL

HULSBERG In het Beumerwalderriek heerst al dagenlang
een jubelstemming. Want de
optocht op carnavalsmaandag
in Hulsberg gaat 'gewoon' door,
liet de carnavalsvereniging
vorige week blij weten. “Wie
op wat voor manier dan
ook, wil deelnemen aan de
carnavalsoptocht in Hulsberg
kan zich nog inschrijven" ,
aldus de Beumerwalders.
Deelnameformulieren
kunnen gedownload worden
op de website van de
Beumerwalders.. De optocht
vertrekt maandag 28 februari
om 13.30 uur. De deelnemers
stellen zich daarvoor om
13.00 uur op in Arensgenhout.
De route is vervolgens:
Mesweg, Sportparklaan,
Hulsbergerweg,

Wijnandsraderweg,
Birkveldweg, Panhuys,
Panhuisweg, Schoolstraat,
Raadhuisstraat, Jhr.vd
Maesenstraat, Irenestraat,
Bernhardstraat, Beatrixplein,
Dr. Poelsstraat, Kerkstraat
en Europaplein, waar de
optocht wordt ontbonden. De
prijzen worden aansluitend
aan de optocht uitgereikt in
het gemeenschapshuis. CV
de Beumerwalders rekent
op medewerking van de
bewoners die langs de route
wonen. “Probeer de straat
autovrij te houden”. Ook
roept de carnavalsvereniging
aanwonenden op om hun
huizen en straat te versieren.
“Dit wordt door de deelnemers
zeer gewaardeerd”.
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REMMEN LOS VOOR VASTELAOVEND
IN NACHUULERIEK

Alsnog
carnaval
in Nuth
In Nuth gaat door de
versoepeling van de
BEEKDAELEN
coronaregels het carnaval
VAN
ONZE
VERSLAGGEVER
alsnog
door.
Eerder besloten de Nachuule om alle
carnavalsevenementen
e schrappen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Op zondag 27 februari vanaf 14.11
uur trekt de grote optocht door
het dorp met aansluitend feest in
het Trefcentrum, onder het motto

‘Eindelijk weer Carnaval’. Carnavalsmaandag vanaf 14.33 uur is dan
de kinderoptocht, gevolgd door
een familiemiddag in het Trefcentrum. Daar vind ‘s avonds ook een
Limburgse Avond plaats met optredens van de Plekbend, Kartoesj,
Frans Croonenberg en DJ Energy.
Het carnaval in Nuth wordt dinsdag afgesloten bij Gitek. ‘Als vanouds’, aldus de Nachuule.
Inschrijven
Wie op wat voor manier dan ook,
wil deelnemen aan de optocht kan
zich aanmelden via de internetsite
van De Nachuule.

ACTUEEL

Vechtpartij bij
Haslou-Alfa Sport
De voetbalwedstrijd Haslou
(Elsloo) tegen VV Alfa Sport
(Oirsbeek) in de derde klasse
B is zondagmiddag in Elsloo
na het eindsignaal ontaard
in een korte maar hevige
vechtpartij. Op een filmpje
dat sinds maandagmiddag op
het internet staat is te zien
dat een aantal spelers van
beide teams met elkaar slaags
raken.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Ook enkele supporters hebben
zich ‘bemoeid’ met de ongere-

geldheden, bovendien zou er
een karatetrap zijn uitgedeeld
door een Haslou-speler. Na circa
twee minuten onvriendelijkheden over en weer bedaarden
de gemoederen. De herrie begon
meteen na het laatste fluitsignaal
van een wedstrijd die Haslou op
het nippertje met 4-3 won na een
4-1 voorsprong. Voor zover bekend zijn er geen rode kaarten
uitgedeeld, wel twee gele. Arbiter Lenssen heeft conform de
procedure van de KNVB rapport
opgemaakt. De drie Oirsbeekse doelpunten werden gescoord
door Stan Wolters (2x) en Luc
Janssen.

Drie dagen ‘Sjtroatcarnaval’
in het Veldkretsersriek
WIJNANDSRADE Maandenlang
was er onzekerheid, maar
CV De Veldkretsers uit
Wijnandsrade gaan in het
carnavalsweekeinde een
mooi feestje bouwen. Zij het
nog anders dan gebruikelijk.
De carnavalsvereniging
kiest voor een buiteneditie,
in de Körnerstraat. De
carnaval in Wiensroa begint
zaterdag vanaf 16.11 uur
met het ‘ophangen’ van de
Veldkretser. In het prgramma
dat volgt zitten optredens
van de Geliënde en Andy
en Roy. Zondag trekt de
carnavalsoptocht door het
dorp, die om twee uur

start vanuit Brommelen.
Inschrijven voor de optacht
kan op de dag zelf bij
café Joey’s Place, tussen
13.00 en 14.00 uur. Na
de optocht gaat het feest
verder in de Körnerstraat
met optredens van Spik
en Span en Lederhosen
Carnavalsmaandag vanaf
16.00 uur is het opnieuw feest
in in de Körnerstraat. Op het
programma staan optredens
van Marleen Rutten en
Big Bennie. Dinsdag wordt
het feest in cafe I gen Dörp
afgesloten en Aswoensdag
is er hieringbiéte in het
dorpscafé.
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Scouting Schinnen
heet nieuwe leden
welkom
Schinnen Kinderen tussen de 5
en 18 jaar, die een beetje avontuur niet schuwen, zijn van harte
welkom bij Scouting Schinnen.
De vereniging nodigt jongens
en meisjes uit om een kijkje te
komen nemen. Kinderen van
vijf tot elf jaar komen elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
samen. De jeugd van 11 tot 18
jaar treft zich op vrijdagavond
tussen 19.00 en 21.30 uur. Kinderen die belangstelling hebben
om lid te worden, kunnen eerst
een paar keer gratis meedraaien. Scouting Schinnen zoekt
ook nog naar extra leiding en
bestuursleden. Mensen die hier
iets voor voelen, kunnen contact
opnemen via groepsbegeleider@
scoutingschinnen.nl.

Wandelen in stilte
in Schinnen

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

NUTH

Schinnen Liefhebbers kunnen
zaterdag 26 februari meedoen
aan een stiltewandeling vanuit
brasserie de Muldermolen aan de
Thullerkerkweg 17 in Schinnen.
Deelnemers hebben daarbij keuze uit een afstand van 1,5 of 5 kilometer. Start van de stiltewandeling is om 10.00 uur . Na afloop is
er gelegenheid na te praten in de
Muldermolen. Aanmelden kan
bij initiatiefnemer Jacqueline
Huth via 06-10366763 of op
www.sjoelplaats.nl.

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

STEM

LOKAAL

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

STEM

LIJST 2 NR 4
LEVIN DE KOSTER

STEM

LIJST 2 NR 1
HUGO SCHAFFRATH
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‘Alaaf, we
mogen
weer!’
Beeld uit de carnavalsoptocht in Hulsberg in 2016. Foto archief de Beekdaeler

Niet alleen de carnavalsverenigingen in BeekBEEKDAELEN
daelen draaien momenVAN
VERSLAGGEVER
teelONZE
overuren
om zoveel
mogelijk activiteiten
komend weekend door te
laten gaan, ook een aantal
gemeentelijke ambtenaren en burgemeester Eric
Geurts hebben de handen
vol in verband met de
regelgeving en het al dan
niet afgeven van vergunningen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Activiteiten en evenementen die
voldoen aan de nieuwe coronamaatregelen zijn volgens Geurts
toegestaan. “Mits uiteraard ook
aan de andere relevante en gebruikelijke eisen wordt voldaan,

denk bijvoorbeeld aan veiligheid
en bereikbaarheid voor hulpdiensten.” Waar op grond van regelgeving eventueel nog geen toestemming gegeven kan worden, wordt
samen met de verenigingen bekeken met welke aanpassingen het
wellicht wél zou kunnen, voegt
hij er aan toe. “Ons uitgangspunt
is dat er binnen Beekdaelen op
een verantwoorde wijze carnaval
gevierd kan worden. Overigens
zien we dat de carnavalsverenigingen zelf ook bewust bezig zijn
met hoe ze hun activiteiten op
een veilige en verantwoorde wijze kunnen organiseren.”
Euforie met waarschuwing
Onder de euforische kop ‘Alaaf,
we mogen weer!’ verstuurde de
gemeente op woensdag 16 februari, de dag na de ‘verlossende
woorden’ van minister Ernst Kuipers, een brief naar alle Beekdaelense carnavalsverenigingen. Het

is een brief met twee gezichten.
Aan de ene kant stelt de gemeente: ‘Eindelijk komt er weer wat
lucht in de samenleving. Precies
op het juiste moment voor de
Limburgse
carnavalsvierders.
Want carnaval is bij uitstek hét
feest om elkaar weer te ontmoeten en samen plezier te hebben.
Wat Beekdaelen verder nog bijzonder maakt is het motto: Beekdaelen maken we samen!’ Maar
in diezelfde brief staan ook waarschuwende woorden: ‘Tijdens de
persconferentie van 15 februari is
bekend gemaakt dat met ingang
van 25 februari bijna alle corona-maatregelen vervallen. Dit
neemt echter niet weg dat corona
nog lang niet uit onze samenleving verdwenen is. Houd dus rekening met elkaar!”
Informatie over festiviteiten
Via de Beekdaeler, kranten,
flyers, websites, Facebook en an-

Ons uitgangspunt
is dat er binnen
Beekdaelen op een
verantwoorde wijze
carnaval gevierd
kan worden
- Burgemeester Eric Geurts

dere sociale media attenderen de
carnavalsverenigingen de Beekdaelense vastelaovendvierders op
de allerlei festiviteiten die ‘definitief’, ‘misschien’ of ‘helaas toch
niet’ doorgaan - het kan per dag
veranderen. Waar absoluut geen
enkele onzekerheid over bestaat:
in verband met carnaval zijn de
gemeentehuizen in Beekdaelen
op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart de hele dag gesloten.
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Zeemplekkesj pakken
alsnog uit met carnaval
Merkelbeek De Zeemplekkesj in
Merkelbeek zijn er in geslaagd
om in korte tijd met een volwaardig carnavalsprogramma te
komen. Waar de vereniging in
Merkelbeek eerder aangaf alles
te moeten schrappen, grijpt ze
de versoepelingen aan om alsnog
een feestje te bouwen in BMV
de Henkhof. Dat begint vrijdag
25 februari om 19.11 uur met een
jeugdisco. Op zaterdag is er een
‘Springmiddig’ (aanvang 16.11
uur) en zondag is ‘Carnavalle tot
ver omvalle’. Dat begint om 13.11
uur.

ACTUEEL

Winnaar LVK feliciteert
jeugdprinselijk paar
Hulsberg Alleen al het feit dat je wordt uitgeroepen tot jeugdprins en -prinses is een onvergetelijk moment. Als je dan ook nog eens de felicitaties krijgt én samen op de foto mag met de kersverse winnaar
van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) is het feest helemáál compleet! Het ‘overkwam’ zaterdagmiddag Jack Driessen (11) uit Aalbeek en Evie Frijsinger (11) uit Hulsberg tijdens hun installatie
als jeugdprinselijk paar 2022 van de Beumerwalders. Bij die proclamatie in het plaatselijke gemeenschapshuis waren ook Bjorn & Mieke van de partij. Dat tweetal won de avond tevoren in Venray het LVK
2022 met het liedje Âltied Ope. Foto Paradog fotografie

ACTUEEL

De Geliënde brengt
nieuw liedje uit:
‘Plök d'n daag’
De Geliënde uit Hulsberg
hebben zondag verrassend
een nieuw nummer gelanceerd: ‘Plök d'n daag’.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

In het nieuwe liedje blikken
Maurice Pluijmakers en Roger
Vliegen terug op de lastige periode die achter ons ligt. “Maar
vooral is er de optimistische
kijk op wat komen gaat nu de
remmen los kunnen richting
vastelaovend en voorjaar 2022”,
aldus Maurice Pluijmakers.
‘Plök d'n daag’ is een echt feestnummer met een hoog meezinggehalte op de melodie van het
alom bekende ‘Those were the

De cover van de single. ©De Geliënde

days’. Oud-Geliënde Jos Gijzen
verzorgde het arrangement van
de muziek. Hij liet zich daarbij inspireren door de GlobalKryner-sound. Het liedje kan
gratis gedownload worden via
de website van De Geliënde.
‘Plök d'n daag’ is ook te vinden op
youtube.

Vaesrade viert
carnaval in
spiksplinternieuw
dorpshuis
VAESRADE Dat er weer
carnaval gevierd mag
worden, laten ze zich in
Vaesrade geen twee keer
zeggen Dus presenteren
CV de Droepnaze, nu het
door de versoepelingen
kan, hun carnavalsprogramma. Met enige trots,
want deze carnaval wordt
het nieuwe dorpshuis in
gebruik genomen. Zo is
er aanstaande zaterdag
vanaf 14.11 uur de ‘Optocht
Opwermingsparty’. En op
dinsdag 1 maart staat de
‘Voasjener Vastelaovend
Hüttengaudi’ op het programma met onder meer
een optreden van duo
Hüttenspass. Aanvang is
15.11 uur. Feest-dj Wilfried
verzorgt de muziek. Beide
dagen zijn gratis toegankelijk.

Rucki Zucki Party
in Oirsbeek
Oirsbeek In de Schepenbank
in Oirsbeek is op maandag 28
februari weer de traditionele
Rucki Zucki party. De dj’s Rob
en Cyrille trakteren de bezoekers
die avond op een mix van schlagers, evergreens en ‘foute’ discoplaten uit 70’s en 80’s en 90's.
Het feest begint om 20.11 uur, de
entree is gratis.

Kindercarnaval in
Schinnen
Schinnen Carnavalsvereniging
De Schinöster houdt, in samenwerking met JIS, op maandag 28
februari een carnavalsspringmiddag in Noeber Beemden. Alle
jonge carnavalisten zijn vanaf
14.00 uur van harte welkom om
te komen hossen, springen, zingen en dansen. De toegang is
gratis.

De Beekdaeler
zoekt bezorger in 		
Wijnandsrade
WIJNANDSRADE De Beekdaeler is op zoek naar een
nieuwe bezorger voor een
krantenwijk in Wijnandsrade. 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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VASTELAOVESVIERDERS BEUMERWALD
KUNNEN DE BORST NAT MAKEN

Carnavalskoorts
in Hulsberg
loopt op
Het carnaval in Hulsberg
gaat ‘gewoon’ door, liet
carnavalsverening De beumerwalder vorige week al
weten. Er staat inmiddels
een aardig programma
klaar. Carnavalsvierders
kunnen de borst nat maken. Er kan volop gefeest
worden in het dorp, zowel
binnen als buiten. Kortom:
In Hulsberg heeft de
carnavalskoorts flink
toegeslagen.

HULSBERG
VAN ONZE REDACTIE

Flyer - POD.indd 1

JEAN-KE

NUTH

Zo gaat donderdag 24 februari
in het gemeenschapshuis gelijk
het dak er af. Die avond heeft
er een heuse jeugddisco plaats
waar de jongeren samen met
het kersverse jeugdprinsenpaar
kunnen swingen. Op vrijdag 25

februari is er een ‘alternatieve
sleuteloverdracht’ in zaal op de
Trepkes. Carnavalszaterdag zijn
de Beumerwalders druk met
het huis aan huis verkopen en
het bezorgen van bestelde nonnevotten.
En ’s avonds om
19.00 uur is er in de Clemenskerk de tradtionele carnavalsmis. Carnavalszondag kunnen
alle Beumerwalders vanaf 11.11
uur een carnavaleske speurtocht lopen. Aanmelden via:
afdelingjeugd@beumerwalders.
nl . ‘s Avonds kan iedereen vanaf
20.00 uur het nieuwe jeugdprinsenpaar en de jubilarissen Jack
Starmans (2 x 11 jaar) en Tony
Rittersbeek (4 x 11 jaar) feliciteren in zaal op de Trepkes. En
jawel, op carnavalsmaandag is
er natuurlijk de optocht in Hulsberg Inschrijven voor de optocht
kan via de website van de Beumerwalders. Dinsdag 29 februari
wordt het carnaval in Hulsberg
afgesloten met de traditionele
familiemiddag in Op de Trepkes.

Stem
sociaal.
Kies
PvdA.

STEM

LOKAAL
STEM

STEM

LIJST 2 NR 3

LIJST 2 NR 8

LEON RIJKX

TON KOLLÉE

Woar v’r krek
oèt ós geldgebrek
vilt BsGW ós in G-nek
Ja, joa dat woar wear
effe sjrèkke
noe mer wear sjnel
met z’n alle de
Gemeintekóste dèkke.
Och wat kan
‘t ouch v’r...ekke!
©Jean Keulen

07/12/2021 11:11

Inschrijven voor
optocht Schinveld
SCHINVELD De optocht
van carnavalsvereniging
Sjilvend Alaaf trekt op
maandag 28 februari door
Schinveld. Mensen die
willen meedoen aan de
optocht kunnen zich nog
aanmelden. Inschrijven
kan door een mail te sturen naar secretariaat@
sjilvendalaaf.nl. De optocht vertrekt om 14.11 uur.
De deelnemers stellen
zich op aan de Bleekplaats/Putbergstraat.
De route is vervolgens:
Duikerweg, Brunssummerstraat, Wilhelminaplein,
Beekstraat, Kloosterlaan, Bouwbergstraat,
Kan.v.Nuysstraat,
Pres. Rooseveltstraat
weer richting de Bleekplaats, waar de stoet
ontbonden wordt.

.
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FAMILIEBERICHTEN
KENNISGEVING
Na een leven vol liefde, hulpvaardigheid, zorgzaamheid en
bescheidenheid, is kalm en vredig overleden, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, trotse opa en overgrootvader

Louis Steens
* 19 november 1940

Nico Vliex

* 8 maart 1965

† 13 februari 2022

echtgenoot van

† 31 januari 2022

Tiny Steens-Sijben

Volkomen onverwacht is Nico, in de leeftijd van 56 jaar,
na de hockeytraining op weg naar huis, door
een hartstilstand uit zijn en ons leven gerukt. We zullen zijn
enthousiasme, gedrevenheid, eerlijkheid en liefde enorm missen.

Vader van
Angelique en Ralph
Patricia en Patrick
Patrick en Nathalie

Houten, 31 januari 2022
Mw. Vliex - Luijten
Markt 43
6231 LR Meerssen

Trotse opa van
Bente, Myrthe, Lynn
Kean en Sigrid, Shae
Levi, Fay, Jill, Daan

2012 - 2022

Overgrootvader van
Jade, Jess, Joann

VIRGINIE
Al tien jaar leef je verder in onze harten.
Zus, schoonzus, tante, je wordt nog altijd gemist.
Liefdevol koesteren wij onze mooie herinneringen.
Weet dat we aan je denken en je niet vergeten zijn.

Sittard-Geleen, 13 februari 2022
Hiltostraat 9, 6361 VZ Nuth.
Het afscheid van Louis heeft op 18 februari 2022 plaatsgevonden.

Familie Chappin

KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 26 februari. 19.00 uur:
H. Mis in dialect m.m.v. Combo
Koor MozaiK en CV De Beumerwalders. Intenties: Jan Hamers.
Zondag 27 februari.11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. GKC. Intenties: jaardienst echtgenoten
Gerard Bijnsdorp en Tiny van
Thienen; 1e jaardienst Martha
Houben-Duysens. Woensdag 2
maart. 19.00 uur: H. Mis in de
kerk m.m.v. het Gelegenheidskoor en CV De Beumerwalders.
Toediening Askruisje na de H.
Mis. Intenties: jaardienst Guus
Huntjens en Philomena Huntjens-Lemmerling; Tiny en Thei
Meijers-Veldman. Donderdag 3
maart. 10.00 uur: H. Mis in het

klooster. 16.00 uur: Aanbidding
en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 4 maart: 10.30 uur:
Communie aan de zieken.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 27 februari. 09.30 uur:
H. Mis. Intenties: voor alle overledenen van de parochie

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 27 februari 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: Wim
Simons; jaardienst Men Brüls.
Maandag 28 februari. 09.00 uur:
H. Mis. Vrijdag 4 maart 09.00

uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 27 februari.11.00 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst Mia
Bemelmans-Erens. Dinsdag 1
maart. 08.30 uur: Aanbidding
van het Allerheiligste; 09.00 uur
H. Mis. Intenties: tot heil van de
kerk; voor alle zieke en eenzame
parochianen.

Parochie St. Lambertus
Oirsbeek
Zondag 27 februari. 11.00 uur:

H. Mis, opgeluisterd door PGZK
St. Lambertus. Intenties: ouders
Doomen-Thijssen (jaardienst);
Marie-José Douven-Vleugels en
wederzijdse ouders; Pierre en
Trijntje Paters-Siesling; Woensdag 2 maart. 09.30 uur: H. Mis
Aansluitend uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 26 februari. 19.00 uur:
H. Mis. Zondag 27 februari.
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd
door het GKZ, de fanfare en de
schutterij. Intenties: overleden
ouders Lucassen-Heijnen (gestichte jaardienst); Door Lucassen-Peters.
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Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

9

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.

ADVERTORIAL
27

28

29

Wij laten ons niet nóg een keer ringeloren!
Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Beste Beekdaelers,
Over vier weken gaan jullie naar
de stembus. Jullie stem bepaalt
wie gaat regeren (coalitie) en
wie in de oppositie terecht
komt. In 3 afleveringen (dit is de
eerste) vertel ik waarom Beekdaelen Lokaal uw stem nodig
heeft.

Tegen het zere been geschopt
Onze partij had de afgelopen raadsperiode graag meegeregeerd in Beekdaelen. Gezien

de stembusuitslag had dat zéér
voor de hand gelegen. Maar omdat wij, bij een aantal fundamentele kwesties, kennelijk tegen het
zere been hadden geschopt van
het toenmalige college van de
gemeente Schinnen, was er voor
onze partij geen plek in de coalitie. Dat laten we geen tweede
keer gebeuren!
Focus op lokaal
Beekdaelen Lokaal, de naam zegt
het al, is een lokale partij. Wij
focussen op wat lokaal, in onze
eigen gemeente, nodig is. Als
je in Beekdaelen woont, is ‘Den
Haag’, met z’n landelijke partijen,
hartstikke ver weg. Daar denken
ze dat Beekdaelen een eenheidsworst is. Terwijl Beekdaelen
maar liefst 15 dorpskernen (ieder
met een eigen identiteit) en tien-

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

30

31

32

33

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.
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27

28

29

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

Fons Heuts, voorzitter Beekdaelen Lokaal en lijstduwer Lijst 3, plek 24. Foto Ruud
Koek
30

31

32

33

tallen buurtschappen telt. Voor
de ruim 36.000 inwoners van
Beekdaelen gaat Beekdaelen Lokaal aan de slag.
In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.

Volgende week, in aflevering 2,
gaat het over onze aantoonbare
prestaties en ons harde eisenpakket voor 2022-2026.

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

Verzamel foto's van het dorp en de omgeving, oude tradities
en opmerkel
ijke personen
in een mooi
verzamel
album.
Ontvang
een gratis
zakje
plaatjes

De Beekdaeler
zoekt drie
bij elke €10,- aan boodschappen!
nieuwe bezorgers
* Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die bij de folder in Schinveld
zit van week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes (foto’s).

SCHINVELD De Beekdaeler is op zoek naar drie
nieuwe bezorgers voor een
krantenwijk in Schinveld.
Het gaat om een wijk in
de omgeving van de Ter
Hallen/Jabeekerstraat/
Kievit/Merkelbeekerstraat/Op de Keuken/Grote
Gats. Verder een wijk in
de omgeving A ge Water/
Pastoor Greijmansstraat/
In de Kweddel/Kannunik
van Nuijsstraat/President
Rooseveltstraat. En een
wijk in de omgeving Nieuwwijkstraat, Bouwbergstraat, Groesweg, Op de
Henneberg, Begoniastraat,
Kem. Wil jij meer informatie over de verdiensten,
etc. dan kun je contact opnemen via 06-42677006 of
mail: info@beekdaeler.nl.

Ontvang een gratis zakje plaatjes
bij elke €10,- aan boodschappen!
Knols Schimmert
Weidestraat 3

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
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PUZZEL

Veel puzzelplezier!

Sudoku vijfling

Deze week weer extra veel
puzzels. Mede dankzij de
coronacrisis hebben veel
lezers van de Beekdaeler ontdekt hoe fijn en
ontspannen het kan zijn
om weg te kruipen in een
lekkere stoel met een stevige hersenraker. Je kunt
alle sores van de wereld
even vergeten als je op
zoek bent naar een Franse
rivier met vier letters. Veel
puzzelplezier!
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Sudoku
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kruiswoord
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45

24

27

28

32

33

29
34

35

47

52

53
59

48

49

50

54
60

43

55
61

65

62
66

69

44
51
56

63

57
64

67

HORIZONTAAL:
1 marterachtig dier 6 ontzag 12 larve 13 vorstentitel 14 nummer 16
loods 18 lusthof 19 United Nations 20 Ned. voetbalclub 22 olm 24
baardje 25 wolvlokje 27 pl. in Friesland 29 voordeel 30 de dato 31 vlug
33 soort 35 Verenigde Staten 37 een weinig 38 mondeling 39 kilte 40
tot en met 41 duinvallei 42 vierhandig zoogdier 44 oude lengtemaat 45
voordat 47 klein persoon 50 voertuig 52 pl. in Flevoland 54 pl. in Gelderland 56 nageslacht 58 luitenant 59 schaakstuk 61 akelig 64 Japans
bordspel 65 schaapkameel 66 koraaleiland 68 aandrang 69 sierlijk.
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39
42

46

58

11

19

23

41

40

10

18

38

37

68

8

13
16

25

7

VERTICAAL:
1 pl. in Duitsland 2 namiddag 3 baal 4 plan 5 ontkenning 7 plechtige
gelofte 8 vlek 9 metalen staafje 10 bijwoord 11 gevechtswagen 15 opbrengst 17 metaal 18 pl. in Gelderland 19 omstandig 21 compagnon 23
ontzag 24 Sovjet-Unie 26 public relations 27 naaigerei 28 boord 29
Nederlandse Spoorwegen 30 aanwijzend vnw. 32 wees gegroet 34 op de
wijze van 36 sukkel 41 titel 43 paardenkracht 46 boom 48 barenspijn
49 snelle loop 51 als onder 52 geestdrift 53 Chinees gerecht 55 vleesgerecht 57 schoorsteenzwart 59 deel v.d. week 60 persoon 62 paling 63
kraakbeenvis 65 Chinese munt 67 bergplaats.
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bewijsstuk

grote
vloot

PRIJS-PUZZEL

Wie deze puzzel goed weet in
te vullen maakt kans op een
cadeaubon t.w.v. € 10,te besteden bij een
Beekdaelense onderneming.

eikenschors

insect

Puzzel mee
en maak kans
op een cadeaubon

zeewier

kaartenboek
jachtexpeditie

verbod
Europeaan

riv. in
Spanje

voorzetsel

cijfer

livreiknecht

plan
rustbank

€10,-erd met

bang

Gefelicite
n!
jouw cadeaubo

pl. in
ZuidHolland

ransel

vallei

spil

reeks

gehoorzaal
vogeleigenschap

Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. naar
de Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth.
Vergeet je naam, adres en woonplaats niet te vermelden. De naam van de winaar wordt in de volgende
uitgave gepubliceerd. De cadeaubon wordt per post
naar je toegestuurd.

naaldboom

ongevuld

nachtvogel

bonus

dringend
inheemse slang

goedbloed
inert
recht
vaarwater

gebouw
in A'dam
gretig

Oplossing van de vorige editie:
TRALIE

ontkenning

De winnaar is:
Truus Bruls (Nuth)

krantenhuisje

oosterlengte

woonschip

aantekenboek
science
fiction

naar
beneden

krachtig

telwoord

Oplossing:

Oplossingen van de vorige editie
Sudoku vijfling

kruiswoord
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Wij zoeken
bezorghelden
in Schinveld
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Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief.
Het is een ideale bijbaan waarmee je je eigen
geld kunt verdienen. Bovendien kun je dit werk
perfect combineren met school, hobby’s of sport.
Je krijgt de kranten thuis afgeleverd. Verder
regel je je eigen werktijden.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE EIGEN
BUURT
€

€

GOEDE VERDIENSTEN
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD
€

Interesse?
Bel 06-42677006 of mail info@beekdaeler.nl

22
FEB
‘22

INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Heisterbrug 111 in
Het plaatsen van een
Schinnen
blokhut
Heisterbrug 115 in Het restaureren en
Schinnen
verbouwen van de
bestaande woning
Hellebroek 99 in
Het verbouwen vaan
Nuth
aanbouw en dakkapellen

DATUM VERLEEND
10-02-2022
16-02-2022

16 -02-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Diverse straten in Carnavalsoptocht
17-02-2022
Nuth
Diverse straten in Carnavalsoptocht
17-02-2022
Amstenrade en
Oirsbeek
Diverse straten in Carnavalsoptocht
17-02-2022
Schinveld
Diverse straten in Carnavalsoptocht
17-02-2022
Wijnandsrade
Diverse straten in Carnavalsoptocht
17-02-2022
Merkelbeek
Diverse straten in Carnavalsoptocht
17-02-2022
Hulsberg
Diverse straten in Carnavalsoptocht
17-02-2022
Schimmert
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Op de Bies 52 in
Restauratie en
Schimmert
herbestemming
Bovenste Heiweg Bouw stalletje
ong. te Schinveld
Adam van Nutta- Hhet wijzigen van gebruik
hof 1 in Nuth

DATUM INDIENING
09-02-2022
07-02-2022
26-01-2022

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.

Carnaval 2022
De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms
snel. Daardoor kan het voorkomen dat een deel van de
gemeentelijke informatie in dit weekblad al is ingehaald
door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u in dat
geval de meest actuele informatie over het specifieke
onderwerp.

Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart zijn de
gemeentehuizen gesloten.
In de carnavalsvakantie (volgende week) vindt er geen
publicatie van de gemeentelijke bekendmakingen
“Beekdaelen informeert” plaats. Actuele informatie is
beschikbaar via www.beekdaelen.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart 2022
• Kunt u zelf niet gaan stemmen?
Regel tijdig de volmacht
Als u niet zelf kunt gaan stemmen, bijvoorbeeld omdat
u ziek bent of met vakantie, dan kunt u iemand anders
machtigen om namens u te gaan stemmen. Dit regelt u via
uw stempas óf via een schriftelijke volmacht. Let op! De
aanvraag voor een schriftelijke volmacht moet vóór vrijdag
11 maart om 17 door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen.
Op onze website vindt u het aanvraagformulier.
• Uw stempas ligt uiterlijk woensdag 2 maart
in uw brievenbus
De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. Heeft
u op donderdag 3 maart nog géén stempas ontvangen?
Neemt u dan vóór vrijdag 11 maart om 17 uur contact op met
gemeente Beekdaelen. Dan kunnen wij nog een vervangende stempas voor u regelen. Daarna kan er geen vervangende
stempas meer worden aangevraagd.
Uitgebreide informatie over de verkiezingen leest u op
www.beekdaelen.nl/verkiezingen.
Heeft u vragen over de verkiezingen?
E-mail uw vraag dan naar verkiezingen@beekdaelen.nl.
Of neem telefonisch contact op via 088 – 450 2000.

Vaststelling bestemmingsplan
Wolfhagen 155
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken op basis van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad van Beekdaelen in de vergadering
van 1 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Wolfhagen 155’ heeft
vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming
van de voormalige showroom in het Fabritiushuis op Wolfhagen
155 in Schinnen. De bestemming van het pand wordt gewijzigd van
“Bedrijf” naar “Recreatie – verblijfsrecreatie” voor het creëren van
een groepslocatie.
Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer
Z/20/151924.
Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken
wordt gedurende een periode van 6 weken lopend van 23 februari
2022 tot 6 april 2022 voor eenieder ter inzage gelegd. Digitaal
is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer NL.IMRO.1954.BPWolfhagen155-VA01.
Daarnaast is het plan op afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte in
het voormalige gemeentehuis van Onderbanken, Kloosterlaan 7 te
Schinveld.
Beroepsmogelijkheid
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende
de genoemde termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad

Help je mee met de
gemeenteraadsverkiezingen
op 16 maart?
Gemeente Beekdaelen is op zoek naar mensen die willen helpen
met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022.
Ben je 18 jaar of ouder, sta je niet op een kieslijst en beheers je
de Nederlandse taal goed? Ben je maatschappelijk betrokken?
Meld je dan aan!
We zoeken nog:
• Reserve-stembureauleden: valt er onverwacht een
stembureaulid uit dan nemen wij contact met je op. We hebben
220 stembureauleden ingepland en beschikken momenteel niet
over reserve-stembureauleden.
• Tellers die vanaf 21.00 uur helpen op een stembureau met tellen.
• Tellers die in de sporthal Gitek in Nuth vanaf 09.00 uur helpen
met tellen.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar
verkiezingen@beekdaelen.nl. Vermeld hierin je naam en je
gsm-nummer. Je ontvangt daarna een link naar een website waar je
je aanmeldt d.m.v. je e-mailadres. Je kunt via de website vervolgens
je eigen gegevens invullen en je opgeven voor de gewenste functie.
Coronamaatregelen
Tijdens deze verkiezingen gelden coronamaatregelen voor hygiëne
en persoonlijke bescherming. Bij de inrichting van de stemlokalen
gaan we uit van dezelfde situatie als bij de Tweede Kamer
Verkiezingen van maart 2021.
Meer weten?
Neem dan contact op met gemeente Beekdaelen via
telefoonnummer 088 – 450 2000.

van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kan gebruikt
gemaakt worden door belanghebbenden die een zienswijze hebben
ingediend dan wel aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten
verschuldigd.
Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan
niet. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de
dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te
schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige
voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit
verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het
bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek
is beslist. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Nadere informatie
Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over het
bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met het cluster RO
via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Erfgoed in de focus – terugblik op de eerste digitale erfgoedavond
De gemeente Beekdaelen hecht veel waarde aan haar erfgoed – zoals
monumentale panden, dorpsgezichten en landgoederen – en wil dit
daarom blijvend in een goede staat houden en (nog verborgen) verhalen
zichtbaar maken. Dat klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Het
behouden, benutten, tonen, maar ook het herbestemmen van erfgoed
is in de praktijk vaak maatwerk en hier liggen dan ook uitdagingen die
de gemeente gezamenlijk met andere partijen wil aanvliegen. Daarbij
gaat het, mede met de komst van de nieuwe omgevingswet, niet alleen
om een fysiek, ruimtelijk ensemble, maar ook om een ensemble in
sociaal-maatschappelijke betekenis en functies.
Voortbordurend op het provinciale project rondom leegstand en
herbestemming van erfgoedensembles (dat in 2018 onder andere is
uitgevoerd in de voormalige gemeente Nuth) zijn we nogmaals in
zee gegaan met het Gelders Genootschap om de aanbevelingen en
instrumenten van toen uit te werken in de praktijk.
Eerste digitale erfgoedavond
In dat kader werd op 19 januari 2022 de eerste digitale erfgoedavond
georganiseerd door de gemeente Beekdaelen. Bij deze bijeenkomst
stonden de erfgoedwensen van de deelnemers centraal. Samen
bespraken zij waar wellicht kansen of knelpunten gezien worden.
Na de opening door wethouder Jos Timmermans en een plenaire
toelichting door Elyze Storms-Smeets van het Gelders Genootschap
konden deelnemers in kleinere deelgroepen in gesprek met elkaar.
Zij bespraken thema’s als herbestemming, verduurzaming, restauratie,
de omgevingswet en fondsen- en subsidiewerving bij erfgoed. Deze
avond vormt de start van een gezamenlijk traject om te kijken hoe we
als gemeente samen met onze inwoners aan de instandhouding van
het erfgoed kunnen werken en hoe erfgoed de verbinding kan vormen
met cultuur, duurzaamheid, economie en landschap. Dat zo’n vijftig
deelnemers uit diverse hoeken uit de erfgoedwereld aansloten de

bijeenkomst, toont grote betrokkenheid bij dit onderwerp.
Uit de gesprekken in de deelsessies is onder andere gebleken dat
er nog veel vragen zijn rondom de diverse opgaven en uitdagingen
die bij monumentaal erfgoed komen kijken. Zodoende is er ook
behoefte aan een erfgoednetwerk binnen onze gemeente waarbij
verschillende expertises en monumenteigenaren elkaar kunnen vinden
en ondersteunen bij erfgoedopgaves.
Vooruitblik – erfgoed blijvend in de focus
Om de gesprekken van deze eerste erfgoedavond voort te zetten
en ons erfgoed in de focus te houden, zullen we samen met het
Gelders Genootschap een tweede erfgoedbijeenkomst voor alle
belangstellenden organiseren. Als het binnen de dan geldende
coronamaatregelen haalbaar is, zal deze tweede bijeenkomst fysiek op
locatie plaatsvinden. Meer informatie volgt in de komende periode,
houdt daarom onze communicatiekanalen weer goed in de gaten.
Ook is er een verslag opgesteld van de eerste digitale erfgoedavond.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deze avond bij te
wonen, kunt u het verslag opvragen bij een van onze gemeentelijke
erfgoedadviseurs.
Daarnaast zijn wij druk bezig met het laten landen van de reizende
expositie Verduurzaming van Monumenten van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed in onze gemeente om u via deze weg nog meer van
informatie te voorzien over verduurzaming van (rijks-)monumenten.
Ook hier geldt: houdt onze communicatiekanalen goed in de gaten
voor het laatste nieuws!
Scan de code om de
video te bekijken

Kennisgeving maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
milieubeheer Reguliere voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen
bekend dat een besluit is genomen:
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor:
Opleggen maatwerkvoorschriften horeca-inrichting
Locatie:
D-Lounge, Provincialeweg Zuid 114, 6438 BJ
Oirsbeek
Datum besluit: 3 februari 2022
Zaaknummer: 2021-207646

Rechtsbescherming
Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud
van dit besluit niet eens bent, kunt u van 22 februari 2022 t/m 6
april 2022 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering). Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan: College van Burgemeester
en Wethouders van Beekdaelen, Postbus 22000, 6360 AA Nuth.

Het besluit is op 3 februari 2022 verzonden aan de aanvrager.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22
februari 2022 t/m 6 april 2022 in het gemeentehuis van
Beekdaelen, op de gebruikelijke plaats en tijden.
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook
gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële
bekendmakingen).

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de
dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de
Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige
besluit geschorst.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

LEADER-projecten in Beekdaelen
Wat hebben het nieuwe
Clemenspark, De Reusch, Sjweikeser
Rèngelaot en de Hersteltuin
Schinnen met elkaar gemeen? Deze
projecten zijn mede ontstaan dankzij
een subsidie van LEADER ZuidLimburg.
LEADER is een subsidieprogramma dat het
platteland versterkt. De Europese Unie, de
Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse
gemeenten stellen geld beschikbaar voor
initiatiefnemers met goede plannen. Zo
ook de gemeente Beekdaelen.
De afgelopen jaren zijn dankzij
een LEADER-subsidie 21 projecten
ontstaan die het Zuid-Limburgse
platteland verbeteren. Sinds de nieuwe
subsidieperiode in juni startte, hebben
veel mensen nieuwe ideeën ingediend.
Daartussen zitten genoeg ideeën die
kans maken op een LEADER-bijdrage. Op
dit moment worden deze projectideeën
verder uitgewerkt. De initiatiefnemers
krijgen daarbij ondersteuning van de
Lokale ActieGroep (LAG). De LAGleden zijn vertegenwoordigers van
groeperingen en inwoners. Zij voeren
het subsidieprogramma uit en helpen zo
om de dromen in een gemeenschap te
realiseren.
Wilt u weten welke ideeën straks een
project worden? Volg dan op LinkedIn de
pagina ‘LEADER Zuid-Limburg’ of volg de
website www.leaderzuidlimburg.nl.

Het vroegere kloosterterrein in OudMerkelbeek wordt omgetoverd tot het
nieuwe Clemenspark. Een plek om te
genieten van de rust, de omgeving en
haar geschiedenis. Met onder andere een
dorpspleintje, fruitboomgaard, moestuin
en amfibieënpoel. Waar vroeger de
kloostermuren stonden, komen heggen
die dat klooster projecteren. Een stuk van
de Beekdaelenroute loopt straks over het
terrein heen.

Het idee voor deze metamorfose komt
van bewoners van buurtschap Onderste
Merkelbeek in Brunssum. Zij richtten
samen Stichting Clemenspark op om hun
burgerinitiatief uit te voeren. In april 2021
kreeg dit project een subsidie van LEADER
Zuid-Limburg toegewezen. Behalve met
LEADER werken de vrijwilligers nauw
samen met de gemeente Brunssum,
de gemeente Beekdaelen, de Provincie
Limburg en IBA Parkstad. Het Clemenspark
is naar verwachting in mei 2022 klaar.

In de voormalige watertoren in Schimmert
is een belevingsconcept gerealiseerd
met streekproducten van regionale
producenten. Het motto is ‘Eten en
drinken van zover je kunt kijken’. Dat is
zo’n 60 kilometer vanaf de monumentale
watertoren. De Reusch biedt op 38 meter
hoogte letterlijk en figuurlijk uitzicht op de
Euregio en alles wat die te bieden heeft.
In het voormalige watervat is dankzij een
LEADER-subsidie een 4D-Smaaktheater
ingericht. In een auditorium met 90
zitplaatsen worden bezoekers via beeld,
geluid, smaak en reuk meegenomen in
het verleden en heden van Limburgse
streekproducten.

Inwoners van Sweikhuizen brengen de
bekende pruimensoort Sjweikeser
Rèngelaot terug in het landschap. Zij
hebben zich verenigd in de Stichting
Sjweikeser Rèngelaot en sinds 2003
honderden pruimenbomen geplant op
de steile hellingen rondom het dorpje.
De grond waarop de bomen staan, is
eigendom van Natuurmonumenten
en een particulier. Zij stellen het land

ter beschikking. Op het perceel aan
de Vloedsgraaf hebben de vrijwilligers
pruimenbomen geplant die worden
gefinancierd door de LEADER-subsidie.
Daar is ook een strook ingezaaid met een
bloemenmengsel met meerjarige planten
waar veel insecten op afkomen.

De Hersteltuin Schinnen is een plek
waar mensen zich ontwikkelen, kunnen
meedoen en van waarde zijn voor zichzelf
en voor een ander. Daarnaast zorgt de
tuin voor gezonde voeding voor mensen
in armoede. De Hersteltuin is een initiatief
van Stichting Helpcenter. De stichting
biedt op verschillende manieren hulp aan
mensen in armoede. Het doel? Mensen op
een duurzame en effectieve manier helpen
richting herstel en zelfredzaamheid. En
zo praktische, sociale en stille armoede
bestrijden. Een van die manieren is deze
moestuin.
“De afgelopen jaren zijn in Beekdaelen al
veel mooie projecten ontstaan dankzij de
LEADER-bijdragen”, zo geeft wethouder
Peter Janssen aan. “Ook in 2022 hebben
we nog ruimte voor nieuwe projecten
en gaan we samen met de inwoners en
LEADER Zuid-Limburg aan de slag om
nieuwe ideeën te verwezenlijken. LEADER
Zuid-Limburg sluit naadloos aan op onze
filosofie van Beekdaelen B(l)oeit: als
overheid niet alleen maar van bovenaf
sturend en uitvoerend zijn, maar vooral
een overheid die ondersteuning verleent
aan initiatieven en de bevolking weet te
activeren en inspireren.”
Meer weten over deze en nieuwe
projecten? Ga naar
www.leaderzuidlimburg.nl/projecten

Stand van zaken noodopvang USAG-terrein Schinnen
Op 8 november 2021 opende de
noodopvang in Schinnen. Maximaal
450 asielzoekers kunnen hier voor de
duur van 1 jaar worden opgevangen.
De gemeente en het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA) kunnen
zich voorstellen dat hierover veel
vragen heersen bij de inwoners van
Beekdaelen. Op www.beekdaelen.
nl/noodopvang vindt u hierover alle
beschikbare informatie.
Ook informeren wij u via dit weekblad
door regelmatig een onderwerp dat te
maken heeft met de noodopvang te
behandelen. Deze week halen we het
onderwerp ‘onderwijs’ eruit. Momenteel
worden er 66 kinderen opgevangen bij de
noopopvang in Schinnen. Hiervan hebben
er 34 de basisschoolleeftijd. Zij krijgen
sinds januari onderwijs aangeboden in
het schoolgebouw in Doenrade door
medewerkers van Basisschool Puth. Op
donderdag 7 februari bracht wethouder
Peter Janssen een bezoek aan de school
en ging in gesprek met directrice Danielle
Stassen.

Nieuwe ervaring

Danielle: “Basisschool Puth heeft veel
ervaring met onderwijs aan kinderen
van vluchtelingen. De kinderen van AZC
Sweikhuizen komen namelijk ook bij ons.
Toch is dit weer een volledig nieuwe
ervaring. De kinderen van het AZC zijn
vaak al langere tijd in Nederland, hebben al
wat plekken gezien en voelen zich al meer
thuis. Bij de kinderen van de noodopvang
merken we dat ze voornamelijk nog bezig
zijn met het verwerken van de trauma’s
die ze hebben meegemaakt.” Naast het
reguliere lesprogramma wordt er daarom
bijvoorbeeld ook muziek- en speltherapie
ingezet. Daarnaast komen er wekelijks een
logopedist en ergotherapeut in de school
om met de kinderen aan de slag te gaan.

Bijdrage gemeente

De rol van de gemeente is vooral
faciliterend. Wethouder Peter Janssen:
“Op het terrein van de noodopvang was
er geen geschikte locatie die zonder
ingrijpende aanpassing op de korte
termijn geschikt te maken was voor het
faciliteren van primair onderwijs. Het
schoolgebouw in Doenrade is in eigendom
van de gemeente en hier waren wel die
mogelijkheden. Daarnaast blijven wij in
contact om te kijken wat er nodig is en
hoe wij hierin kunnen bijdragen.”

Warm welkom

“We zijn blij dat we dit gebouw kunnen
gebruiken en met de warme ontvangst
die we hier krijgen”, geeft Danielle Stassen
aan. “Het is hartverwarmend om te zien
hoeveel mensen meeleven en mee willen
helpen. Zo hebben ouders van leerlingen
in Puth schoenendoosjes gevuld met
handige spulletjes en speelgoed en heeft
ieder kind hier in Doenrade daardoor een
leuk welkomstpakketje gekregen. Ook
blijven er regelmatig mensen even staan
kijken als de kinderen buiten spelen en
volgt er altijd een leuk gesprekje hieruit”.
De school in Doenrade is, net als de
noodopvang in Schinnen, natuurlijk een
tijdelijke oplossing. Danielle Stassen zal er
met haar team echter alles aan doen om
in deze periode de kinderen een plek te
bieden waar ze met veel plezier aan zullen
terugdenken.
Meer informatie over het NT2-onderwijs
van Basisschool Puth? Bekijk dan de video
die ze hierover maakten: invoegen link

Overige informatie noodopvang
voormalig USAG-terrein Schinnen
Meehelpen?

Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger
of wilt u een materiële donatie doen?

Neem dan contact op met het COA via
noodopvangschinnen@coa.nl of kijk op
www.coa.nl/vrijwilligerswerk-en-donaties.
Op een eerdere oproep voor kledingdonaties is massaal gereageerd, waar zowel
de gemeente, als het COA en natuurlijk
de bewoners van de noodopvang heel
dankbaar voor zijn. Wilt u nog een donatie
doen? Neem dan eerst even contact op
met het COA via noodopvangschinnen@
coa.nl om een afspraak te maken.

Vragen of klachten over het
COA-terrein?

Heeft u vragen of klachten over iets dat
speelt op het terrein van de noodopvang?
Ook dan kunt u contact opnemen met
het COA, ditmaal via telefoonnummers
06 – 15 49 96 58. Dit nummer is 24 uur per
dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Openbare orde en veiligheid

In de aanloopfase van de noodopvang
werden er frequent extra controles
uitgevoerd door de kern Schinnen
door politie en boa’s. Hieruit blijkt
dat alles rustig verloopt. Vanaf half
december wordt er daarom weer regulier
gecontroleerd. Uiteraard blijven we
alert op signalen en blijft er wekelijkse
afstemming tussen gemeente, COA
en politie. Doet er zich een situatie
voor, waarin u een melding wilt doen
in het kader van openbare orde en
veiligheid buiten het terrein, dan belt
u de politie via 0900 8844. Voor acute
en levensbedreigende situaties belt u
natuurlijk 112.

Overig

Voor alle overige vragen kunt u
terecht bij de gemeente Beekdaelen.
Bel hiervoor naar 088 450 2000 of mail
naar gemeente@beekdaelen.nl.

beekdaeler.nl

17

dinsdag 22 februari 2022

ACTUEEL
VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

BEEKDAELENSE LIJSTTREKKERS HOUDEN HUN KRUIT DROOG TIJDENS TV-DEBAT

Echt spannend
werd het niet
Vijf Beekdaelense lijsttrekkers en twee raadsleden (die hun eigen
lijsttrekkers vervingen)
debatteerden verleden
week voor de camera’s van
de regionale omroep ZONWS (Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal). Echt
spannend wilde het echter
niet worden, sterker nog,
men was vooral aardig
voor elkaar – wellicht met
het oog op de coalitievorming na 16 maart.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Wie de lijsttrekkersdebatten voor
de Tweede Kamerverkiezingen
vergelijkt met een dispuut over
de Beekdaelense gemeentepolitiek weet al na vijf minuten dat
men elkaar in Beekdaelen niet
in de haren zal vliegen. Af en toe
een steek onder water (zoals van
Marco Sturmans van de VVD die
het ‘zeer opmerkelijk’ vindt dat
Clasina Debets van GroenLinks
volgens haar eigen zeggen twee
verre vliegreizen per jaar maakt),
maar verbaal schieten met scherp
in de stijl van Wilders en Baudet,
dat bleef de kijkers van ZO-NWS
bespaard.
Vriendelijkheid troef
Presentator/interviewer Chris
Németh, gepokt en gezameld in
de journalistiek door zijn jarenlange ervaring bij L1 radio & tv,
probeerde diverse keren het vuurtje op te stoken maar niemand

Presentator Chris Németh poogt VVD-lijstrekker Marco Sturmans het vuur aan de schenen te leggen. Harry van de Laar
(Beekdaelen Lokaal, links) en Levin de Koster (Vernieuwingsgroep) luisteren mee. Screenshot lijstrekkersdebat

van het zevental hapte. De lijsttrekkers Clasina Debets (GroenLinks), Rodney Swelsen (D66),
Twan Schevers (CDA), Marco
Sturmans (VVD) en Lars Kockelkoren hielden hun kruit droog,
net als de kandidaat-raadsleden
Levin de Koster van de Vernieuwingsgroep (hij verving lijstttrekker Hugo Schaffrath) en
Harry van de Laar van Beekdaelen Lokaal die het woord voerde
in plaats van lijsttrekker Henk
Reijnders die, net als Schaffrath,
in verband met een quarantaine
verstek moest laten gaan.
Politieke thema’s
De ‘gebruikelijke’ thema’s passeerden tijdens het 50 minuten
durende tv-debat de revue waaronder de woonproblematiek, de
(on)zichtbare wijkagent, extra
aandacht voor het verenigingsleven, zonnepanelen, (mantel)

zorg en (sociale) veiligheid. Het
tv-debat werd afgelopen zaterdag, zondag en maandag door
ZO-NWS uitgezonden maar kan
nog steeds worden bekeken via
de website (zo-nws.nl).
Woedend op FvD
Afgelopen vrijdag, drie dagen na
de tv-opname van het lijsttrekkersdebat, sloeg de vlam pas echt
in de pan, maar nu om een heel
andere reden. Verkiezingsposters van Beekdaelense partijen,
o.a. van de Vernieuwingsgroep,
bleken ondermeer in Schinnen
en Schinveld te zijn overgeplakt
door met name Forum voor Democratie (FvD). Tot woede van
de Beekdaelense partijen die inmiddels aangifte van vernieling
hebben gedaan. Hugo Schaffrath
(Vernieuwingsgroep) is des duivels. “Het is schandalig dat FvD
de borden van andere partijen

Eén van de - door Forum voor Democratie
- overgeplakte verkiezingborden van de
Vernieuwingsgroep staat in Schinveld.

overplakt terwijl die partij niet
eens meedoet aan de verkiezingen in Beekdaelen.” Het partijbureau van Forum voor Democratie
in Amsterdam was vrijdag niet
bereikbaar voor een reactie. Ook
op een terugbelverzoek van de
Beekdaeler werd niet gereageerd.

LIJST 3
Henk Reijnders
Harry
de Laar
9 Jeanny 1Simons
10 Wilfred2van
denvan
Hout

3 Harrie Geurten

4 Annie Goossens

5 Funs Pluijmaekers

Beekdaelen Lokaal stelt voor:
De gezamenlijke aanpak van kern Nuth
met ieder hun eigen specialiteiten.
LIJST 3
1 Henk Reijnders

6 Sem Janssen
16 Joep Limpens

7 Bert
Kannegieter
17 Paul
Bliek

8 Charles Martens

9 Jeanny Simons

2 Harry van de Laar

4 Annie Goossens

6 Sem Janssen

7 Bert Kannegieter

18 Harry Bakker

8 Charles Martens

12 Margriet Timmers

4 Jack van Donselaar

16 Joep Limpens

18 Harry Bakker

19 Herman Palm

22 Jan Smeets

14 Jack van Donselaar

23 Raymond Brouwers

16 Joep Limpens

bestrijding”. “Kan niet
dat kinderen naar school
5 Funs Pluijmaekers
moeten zonder ontbijt”.
8 Charles Martens

17 Paul Bliek

12 Margriet Timmers

9 Jeanny Simons
6 Sem Janssen
10 Wilfred van
7 Bert
denKannegieter
Hout

Jeanny Simons
22 Jan Smeets
Ondernemer.

13 Roy Blijlevens

6 Sem Janssen

23 Raymond Brouwers

7 Bert Kannegieter

8 Charles Martens

9 Jeanny Simons

10 Wilfred van den Hout

8 Charles Martens

9 Jeanny Simons

Harry Bakker
Oud wethouder.

18 Harry Bakker

“Stoppen met praten maar
woningen gaan bouwen”.
19 Herman Palm
22 Jan Smeets
“Zelf besluiten en minder
14 Jack van
door
deDonselaar
regio”. 16 Joep Limpens

“Behoud centrumplan,
winkels en verbetering
10 Wilfred van den Hout
Dorpstraat”.
14 Jack van Donselaar

“Bereikbare pinautomaten zijn
essentieel voor inwoners.
13 Roy Blijlevens
14 Jack van Donselaar
16 Joep Limpens
Zeker
voor ouderen”.

24 Fons Heuts

16 Joep
12Limpens
Margriet Timmers 17 Paul13
Bliek
Roy Blijlevens

17 Paul Bliek

Gewezen ambtenaar.

Verkeersdeskundige Veilig
verkeer Nederland.
“Niet
alleen regels
maken
22 Jan Smeets
23 Raymond Brouwers
maar ook handhaven door
actief te controleren”.

1 Henk Reijnders

24 Fons
Heuts
Henk
Reijnders

23 Raymond Brouwers

Herman Palm

Dienstverlening
staat hoog in
17 Paul Bliek
het vaandel. Kan niet zo zijn dat
22 Jan Smeets
23 Raymond Brouwers
18 Harry Bakker 24 Fons 19
Heuts
Herman Palm
burgers moeten wachten op antwoorden of zelfs nooit krijgen”.

17 Paul Bliek

10 Wilfred van den Hout

Jan Moonen

2 Harry van de L

Lijsttrekker
Beekdaelen Lokaal

LIJST 3

24 Fons Heuts

6 Sem Janssen

7 Bert Kannegie

24 Fons Heuts

Wij zoeken
bezorghelden
in Schinveld

Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief.
Het is een ideale bijbaan waarmee je je
eigen geld kunt verdienen. Bovendien kun je dit
werk perfect combineren met school, hobby’s of
sport. Je krijgt de kranten thuis afgeleverd.
Verder regel je je eigen werktijden.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
DINSDAG 11 JANUARI

2022

2931
week 2 jaargang 63 nummer

beekdaeler.nl

BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

Paul Bliek

5 Funs Pluijmaekers

Beekdaelen Lokaal:
dé partij
voor de
LIJST
3
jeugd, de ouderen
en natuurlijk onze
verenigingen.

LIJST 3

19 Herman Palm

9 Jeanny Simons

4 Annie Goossens

3 Harrie de
Geurten
4 Annie Goossens
1 Henk Reijnders
5 Funs Pluijmaekers
2 Harry van de Laar
3 Harrie Geurten
Goossens
5 Funs Pluijmaekers
Kent
politiek
Nieuw
in onze4 Annie
gemeente
maar wel met politieke
als geen ander.
ervaring elders.
“Zet zich in voor Armoede-

Raymond
Brouwers
Heuts
12 Margriet
Timmers24 Fons 13
Roy Blijlevens

3 Harrie Geurten

3 Harrie Geurten

10 Wilfred van den Hout

Fons Heuts
1 Henk Reijnders

2 Harry van de Laar

IN JE €EIGEN BUURT

€ GOEDE VERDIENSTEN
€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

Voor onze winkel en tankstation in Ulestraten zijn wij op
12 Margriet Timmers
zoek naar een

13 Roy Blijleve

allround parttime
medewerk(st)er

Wij zoeken een kandidaat die:
• Flexibel inzetbaar is van maandag tot en met zaterdag
• Affiniteit heeft met de agrarische sector, tuin en dier door
opleiding en/of werkervaring
• Servicegericht en klantvriendelijk is 18 Harry Bakker
• In het bezit is van een rijbewijs
• Bekend is met het werken met computers
• Bereid en in staat is alle voorkomende werkzaamheden te
verrichten

19 Herman Palm

Geïnteresseerden kunnen reageren voor 10 maart 2022 via brief
of mail:
Vers van
de pers!

Dit
Beekdaelen Alsjeblieft!
comis ‘m, de Beekdaeler op
verpacter formaat inclusief
is
nieuwde opmaak. Daphne
een van onze 60 bezorgers
iedere
die de Beekdaeler
n
week in de brievenbusse
stopt in alle 15 dorpskernen
van de gemeente Beekdaeook:
len. Digitaal lezen kan
beekdaeler.nl. Veel leesplezier! Foto Rob Oostwegel

Interesse?
Bel 06-42677006 of mail info@beekdaeler.nl

Boerenbond Ulestraten
t.a.v. R. Cordeweners
St. Catharinastraat 4
6235 BE Ulestraten
info@boerenbondulestraten.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

beekdaeler.nl
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ACTUEEL

DAT WAS EVEN WENNEN! ‘BEEKDAELEN’ ZONDER LVK-FINALIST…

‘Het kan niet
élke zondag
kermis zijn’
Was dat even schrikken
voor het duo De Geliënde uit Hulsberg! Maurice
Pluijmaekers en Roger
Vliegen stonden sinds
2001 maar liefst achttien
keer in de finale van het
Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer. In 2017
wonnen ze zelfs het LVK
met ‘Code Road-GaelGreun’. Maar verleden
week woensdag sneuvelde
het tweetal al in de halve
finale. Net als Isabelle
Jennis uit Doenrade en
Zoes uit Hulsberg. Hoe
kon dat gebeuren?.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“Het was inderdaad een tegenvaller”, zegt zangeres Isabelle
Jennis ‘the day after the night
before’. Twee jaar geleden won ze
als zeventienjarige de finale van
het Tiener Vastelaovend Kónkoer met het lied ‘Vastelaovend
en Chill’. Dan valt het inderdaad
tegen als je met het liedje ‘Maak
mich bliej’ de finale niet haalt
van het ‘grote’ LVK. Isabelle: “Je
moet realistisch zijn. Bij de halve
finalisten zaten zowat alle grote
LVK-namen. Zie daar maar eens
tegenop te boksen.” Maar een
kater heeft ze er beslist niet aan
over gehouden. “Het was geweldig om erbij te zijn, ook al heb ik
de finale niet gehaald. Het is wat

Zangeres Isabelle Jennis uit Doenrade: “Het was geweldig om erbij te zijn. Volgend jaar doe ik beslist weer mee.” Foto
Facebook Isabelle Jennes

het is. Volgend jaar doe ik beslist
weer mee.” ‘Vernieuwend’ vond
ze de finale trouwens niet. “Want
veel oude garde en weinig nieuwe
gezichten”, zegt de getalenteerde
nachtegaal uit Doenrade die voor
operazangeres studeert.
Geen finale, veel optredens
Dat zelfs ‘de Geliënde’ vrijdagavond ontbrak bij de finale was
wereldnieuws in het LVK-wereldje. Roger Vliegen kan met de
voortijdige uitschakeling prima
leven, zegt hij tegen de Beekdaeler. “Vergeet niet, wij waren ook
best wel verwend hè? Achttien finaleplaatsen en winnaar in 2017,
dat is bepaald niet verkeerd. Mee-

doen betekent dat je ook kunt
verliezen. We gaan vrolijk verder, bovendien staan de komende
dagen veel optredens gepland.”
Hun LVK-inzending ‘Euveral en
nörges’ zal deze en ook volgende
week op vele locaties schallen,
ook zonder LVK-finale. “De volgende keer doen we weer gewoon
mee”, zegt Maurice Pluijmaekers,
‘de andere helft’ van de Geliënde.
“We zijn sportieve verliezers. Het
kan niet elke zondag kermis zijn.”
Nadine Cosemans uit Hulsberg,
beter bekend onder haar artiestennaam Zoes, stond in 2021 in
de LVK-finale met het lied ‘Rap
d'r achteraan!’. Maar ook zij sneuvelde dit keer in de halve finale,

Je moet realistisch
zijn. Bij de halve
finalisten zaten
zowat alle grote
LVK-namen. Zie daar
maar eens tegenop
te boksen.
- Isabelle Jennis

hoewel insiders een finaleplaats
hadden voorspeld met haar liedje ‘Pirate Oet 't Zuuje!’. Ook voor
Zoes geldt: nieuwe ronde, nieuwe
kansen in 2023!

"

In contact staan met elkaar
vind ik heel belangrijk. Ik wil
vooral verbinden en
meedenken over hoe we
samen onze gemeente
prettiger kunnen maken voor
iedereen, divers en inclusief.

"

#5
JORDY JENNEN

#4

ONZE KANDIDATEN IN BEEKDAELEN
SUSANNE VONCKEN
Zorg & welzijn, cultuur, dieren
en een gezond klimaat vind ik
erg belangrijk. Hierin verbind
ik liefdevol en betrokken!
Graag wil ik weer als wethouder met
passie strijden voor een veel socialere
en duurzamere wereld, te beginnen
dicht bij huis.
John Essers Wethouder
GroenLinks en PvdA

#

STEM OP 14, 15 OF 16 MAART

GROEN&SOCIAAL
JUIST NU!
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JOHN ESSERS

ONS PROGRAMMA IN 4 DELEN
1 Iedereen doet mee!

Woningmarkt, gelijke behandeling, armoede,
jongeren en toegankelijkheid.

2 Geluk: groen, leefomgeving & zorg
Natuur, mobiliteit, ruimte, verenigingsleven,
inclusiviteit en veiligheid.

3 De mens staat centraal

Vertrouwen, menselijke maat, zorg & welzijn,
cultuur, voorzieningenniveau en mantelzorg.

4 Klimaat & duurzaamheid

Betaalbare oplossingen, lokale energie- &
warmtetransitie, klimaatverandering &
circulaire economie.

BEEKDAELEN.GROENLINKS.NL

ACTIE
Korrelkalk 25 kg
• Voldoende voor 250 m2
• Verhoogd de PH waarde van de grond
• Magnesiumhoudende gekorrelde kalkmeststof
voor groentetuin, siertuin, gazon en boomgaard
Normaal per zak € 9,35

Nu € 7,99

Oranjeband zaden

Pootaardappelen

Zaai- en stekgrond (40 liter)

• Gloria
• Nicola
• Rode Eersteling
• Desiree
• Lady Christi
• Melody
• Bintje
• Frieslander

• Voldoende voedingstoffen
voor de eerste 100 dagen
• Betere wortelgroei
en opname van
voedingsstoffen,
dus sterkere planten
• Gezonde zaai- en stekgoed
met meer weerstand

Per kilo € 2,40

Per zak € 5,98

• Diverse soorten kruiden,
bloemen en groente planten

Vanaf € 1,59

Actie korrelkalk is geldig vanaf zaterdag 19 februari
t/m zaterdag 26 februari 2022. OP=OP.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Carnavalsmaandag en -dinsdag
zijn wij gesloten.
Boerenbond Ulestraten
St. Catharinastraat 4		
6235 BE Ulestraten		

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.30 uur
Zaterdag: 08.00-16.00 uur
Zondag gesloten

beekdaeler.nl
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ACTUEEL

41 JAAR ACTIEF IN LOKALE POLITIEK

Gemeentespeld
voor Jack Jetten

Dit is een volkomen
verrassing, ik had het
niet meer verwacht.
- Jack Jetten

Cérémonie protocollaire: burgemeester Eric Geurts van Beekdaelen speldt de hoge gemeentelijke onderscheiding op bij Jack Jetten. Foto Rob Oostwegel

Jack Jetten (77) uit
Wijnandsrade is sinds
verleden week de trotse
drager van de gemeentespeld van de gemeente
Beekdaelen. Deze speld
wordt toegekend als
blijk van waardering voor
personen die zich op een
bijzondere manier hebben
ingezet voor de gemeenschap in Beekdaelen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Dat geldt met stip voor Jetten
die 41 jaar actief was in de lokale
politiek. De gemeentespeld ontvangen is een hele eer, zei Jetten
nadat burgemeester Eric Geurts
hem het kostbaar kleinood had
opgespeld. Jetten: “Dit is een volkomen verrassing, ik had het niet
meer verwacht.”
Eigen politieke partij
Jetten was ondermeer 21 jaar

raadslid namens zijn eigen partij Groot Nuth die naderhand
opging in Beekdaelen Lokaal.
Naast raadslid was hij actief in
vrijwel alle raadscommissies,
ook fungeerde hij als plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad (2010-2018). Al
vóór de herindelingsverkiezingen in 2018 kondigde Jetten aan
dat hij niet voor nog een termijn
beschikbaar was. Zijn politieke
afscheid ging haast ongemerkt
voorbij. De afgelopen jaren was
hij nog wel als fractievolger ac-

tief tijdens commissievergaderingen voor Beekdaelen Lokaal,
de partij waar hij mede-oprichter van is. Maar ook achter die
werkzaamheden heeft hij nu definitief een punt gezet. Verleden
week woensdag werd hij - in de
‘Koeleboet’, de hoeskamer van
Amstenrade - alsnog in het zonnetje gezet tijdens een partijbijeenkomst van Beekdaelen Lokaal.
Met de gemeentespeld als tastbaar bewijs voor zijn vele verdiensten.
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SPORT

Oranje-debuut
Romée Leuchter

© KNVB

Kies 16 maart voor Nuth, kies

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

RENOVATIE VAN

spachtelputz
cementwerk
latexwerkzaamheden
behangen
www.stukadoorsbedrijfnievelstein.nl
info@stukadoorsbedrijfnievelstein.nl

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

INGEZONDEN

‘Vastrecht’
>Termijn voor glasvezel verlengd.
(De Beekdaeler 18-01-2022)

Delta Fiber vraagt onterecht
een vastrechtvergoeding voor
dorp Schimmert. Delta hanteert de volgende definitie:
Voor een glasvezelaansluiting
op een adres in dun bebouwd
gebied, betaal je vastrechtvergoeding. In dun bebouwd gebied is de gemiddelde afstand
tussen de woningen - en van de
woningen naar de weg - groter
dan in dorpen en steden. We
moeten daarom verder graven om de glasvezelkabel in
een woning aan te leggen, wat
meer kosten met zich meebrengt. Schimmert is een dorp

en dus hoeft er geen vastrecht
te worden betaald. De meeste
woningen liggen naast elkaar,
waarom vastrecht? Het buitengebied heeft betrekking
op grond buiten de bebouwde
kommen van steden en dorpen. Doordat Delta het woord
buitengebied anders gebruikt
dan men in het algemeen mag
verwachten, worden de klanten daarmee op het verkeerde
been gezet door toch vastrechtkosten te vragen terwijl
men toch in een dorp woont en
niet in het buitengebied.
M. Pluijmaekers Schimmert

Ben Bizzie helpt
kinderen in
Schimmert
bij het kiezen
van een
sportvereniging
SCHIMMERT In samenwerking met sportverenigingen Schimmert heeft
Beweegdaelen, de Ben
Bizzie vereniging opgericht. Ben Bizzie laat
kinderen die nog geen lid
zijn van een vereniging,
of die twijfelen om een
andere sport te gaan
doen, kennismaken met
verschillende sporten;
tafeltennis, turnen,
voetbal en tennis In
Schimmert wordt gestart
met een pilot, ook om
te kijken of Ben Bizzie
op een later moment in
de andere Beekdaelense dorpen kan worden
uitgezet. Deelname aan
Ben Bizzie is gratis en
inschrijven kan door een
mail te sturen aan ken@
negen.nl. Kijk voor meer
informatie op www.
beweegdaelen.nl

.

Schinveld Voetbalster Romée
Leuchter uit Schinveld maakte
zaterdag tijdens het ‘Tournoi
de France’ haar basisdebuut
voor de ‘Oranje Leeuwinnen’ in
de met 3-0 gewonnen wedstrijd
tegen Finland. Een paar dagen
eerder droeg ze het oranje tricot
(als invalster) in de tweede helft
tegen Brazilië (1-1). Het ziet er
naar uit dat de Schinveldse spits
van Ajax een vaste plek heeft
veroverd in de Oranje-selectie
van bondscoach Mark Parsons.
Komende zomer verdedigt Nederland zijn titel op het EK in
Engeland.

Twee maal
EK-goud
voor Mike
Schloesser

© Katja Waltmans

Nuth Handboogschutter Mike
Schloesser uit Hunnecum-Nuth
veroverde zaterdag bij het Europees Kampioenschap Indoor
in Lasko (Slovenië) zijn tweede
gouden plak. Hij won de finale
van het (niet-olympische) onderdeel compound van Jean-Philippe Boulch uit Frankrijk met 149148. Schloesser won vrijdag ook
al goud met het team.

23
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JACQUES

Elandskerk
Hebt u vrijdagmiddag ook dat filmpje gezien van de RK kerk in de
Haagse Elandstraat, waarop de zien was dat een van de twee 72 meter
hoge torens, die op de hoek van de Da Costastraat, heen en weer aan
het schudden was als een dronkenman? Ons land werd getroffen door
de zware storm Eunice en in het westen en noorden des lands was het
verkeer en maatschappelijk leven grotendeels lamgelegd. Halsoverkop
werden de bewoners van huizen in de omtrek uit voorzorg geëvacueerd, want als de toren zou instorten zou dat de hele omgeving raken.
Eerder op de dag kwamen er ook al brokstukken omlaag. De brandweer hield de situatie de hele dag nauwlettend in de gaten en constateerde, dat de kerktoren mogelijk onstabiel was geworden, omdat
meerdere dakleien naar beneden waren gekomen. Aan het begin van
de avond werd het sein veilig gegeven en mochten de bewoners weer
naar huis.
Deze neogotische kerk was in 1892 gebouwd naar ontwerp van Nicolaas Molenaar sr., een leerling van Pierre Cuypers uit Roermond. Hij
had zich laten inspireren door de Notre Dame van Parijs en laat die
beroemde kathedraal nu op 15 april 2019 door een grote brand getroffen zijn. Dat noodlot bleef de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen gelukkig bespaard. Een van de omwonenden had nog aan
een verslaggever gezegd: “Het zou lullig zijn als die op je huis valt, het
is toch wel een aardige kerktoren. Ik hoop dat de toren blijft staan, het
zou zonde zijn van die mooie kerk.” Dat is heel treffend gezegd, want
ook al is het kerkbezoek momenteel niet denderend, de rijke historie
van dit katholieke cultuurmonument mag niet op een achternamiddag
weggewaaid worden. Want als de toren was omgevallen, zou de kerk
ongetwijfeld een prooi zijn geworden van de slopershamer. Dat is al
bij veel teveel kerken gebeurd. Een scenario waarin de toren zo scheef
als in Pisa zou komen te staan, is niet realistisch. In Italië zetten ze
vóór een kerk altijd een plein, maar in Nederland bouwen ze het liefst
rondom een kerk alles vol. De Elandstraat is ter plaatse heel erg smal
en in de Da Costastraat staan de huizen rondom de kerk.
Mijn grootouders hebben altijd in de Elandstraat gewoond en mijn
vader is er opgegroeid. Hij is in die kerk gedoopt en zijn huwelijk met
mijn moeder werd er op 6 juni 1944 (D-Day) ingezegend. Wij kwamen
er ook vaak en omdat de kerk behoorlijk groot is, wel 60 meter lang
en bij de kruisgang 46 meter breed, had ik als kind altijd het gevoel in
een enorme ruimte te zitten. Daarbij kwam dat in de tijd van het Rijke
Roomsche leven, de Jezuïeten, die deze kerk beheerden, pracht en
praal graag lieten overheersen om het geloof kracht bij te zetten. Die
tijd ligt lang achter ons, maar in deze kerk zijn nog veel overblijfselen
daarvan te vinden. Tegenwoordig maakt het kerkgebouw deel uit van
de fusieparochie Maria, Sterre der Zee en dat klinkt voor Limburgers
heel bekend in de oren vanwege het genadebeeld in Maastricht.
Tot slot: de Elandstraat is genoemd naar Cornelis Elandts, cartograaf
en graveur in Den Haag, werkzaamvan 1663-1670. De
straat is gelegen in het Zeeheldenkwartier en loopt in de
richting van het stadscentrum uit naar het Paleis
Koninklijke Stallen, waar een mooi aangelegd park
achter ligt dat toegankelijk is voor het publiek.
Als u een keertje in Den Haag bent, mag u dat
gedeelte van de stad beslist niet overslaan.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

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

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

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.

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.

Vacatures & personeel
WENSBUS BEEKDAELEN
De Wensbus is een succes in onze
gemeente Beekdaelen. Wij zoeken
nog vrijwillige chauffeurs in het
bezit van rijbewijs B die ons team
willen komen versterken. Verder
zoeken wij nog een rittenplanner
voor in de ochtend. Wij betalen
per dagdeel een onkostenvergoeding. Interesse: neem dan contact
op met: 06-28814577.
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
BEZORGERS IN SCHINVELD.
Uitstekende verdiensten! Meld je
aan via info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006.

COLOFON

Claessens

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

media

van Claessens Media. Wij zijn bewust
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

Laat je verrassen door ons extra carnavalsaanbod!
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 24 t/m zondag 27 februari 2022
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Ouch dit jaor gaon De Taartbreuk weer carnavalsnónnevotte
verkoupe in samewèrking mit Coop Knols
Zaoterdig 19 en zaoterdig 26 kóm v’r uch die bezörge.
Op dit invölformeleer kint g’r ze besjtèlle.
Tót en mit d nderdig 17 februari kint g’r besjtèlle veur
bezörging op zaoterdig 19 februari.
Es g’r de carnavalsnónnevott e op zaoterdig 26 februari
bezörg wilt kriege dan kint g’r besjtèlle tot en mit
dónderdig 24 februari.
Betale kint bie aaflevering, kontant, mit de pinpas of
via e betaalverzeuk. De pries is dit joar: 4 veur € 5,50
Dao hoof g’r ’t neet veur te laote.

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN
VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Lochtman Verse
Gehaktballen

Van De Sjlechter Cervelaatworst
per 500 gram

schaal 3 stuks

4.
4

99

5.

99

3.

59

2.

89

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

+

Baltussen
Braadharing

pot 500 gram

3.

99

4.

99

3.
3

19

Scharreleieren M
doos 10 stuks

+ GRATIS ontbijtspek (150 gram) t.w.v. 2.49

Alle gerookte
zalm of kip

Schrobbelair

per pak

fles van 1000 milliliter

RTING
40% KO
2. _
68 _
80

*

RTING
25% KO

6.

99

1. 4.19

*

RTING
25% KO

MA X 6
N

KR AT TE T
R KL AN
PE

Alle Grolsch
per stuk

Grolsch pils

krat 24 flesjes à 300 ml

Grolsch pils beugel
krat 16 flesjes à 450 ml

1.99

_

17.29

1. 12.97
50 _

17.29
17.29

12.97
12.97

* 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

Tijdens carnaval hanteren wij
onze normale openingstijden!

