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Samen goed
voor 13 zetels
van de 25
Beekdaelen De twee grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen,
en dus felicitaties over en
weer. Rechts Hugo Schaffrath (Vernieuwingsgroep, 7
zetels) en Henk Reijnders
(Beekdaelen Lokaal, 6 zetels). Foto de Beekdaeler

ACTUEEL

KIEZER KIEST LOKAAL, WINNAAR VERNIEUWINGSGROEP IS AAN ZET

Iedereen wil mééregeren
De Vernieuwingsgroep, die
inmiddels gestart is met
de eerste informatieronde,
heeft met 7 zetels de gemeenteraadsverkiezingen
in Beekdaelen gewonnen,
met op plek twee Beekdaelen Lokaal (6 zetels).

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De kiezer in Beekdaelen heeft
daarmee zijn voorkeur uitgesproken voor de lokale partijen. Het
CDA ging achteruit: in 2018 nog
goed voor 7 zetels, dit keer bleef

de teller steken op 5. GroenLinks
deed het uitstekend en ging van
2 naar 3 zetels. Dat zetelaantal hád de VVD in de afgelopen
raadsperiode maar de partij
moest nu genoegen met 2 zetels. De Partij van de Arbeid en
D66 hadden allebei één zetel

en beide behielden die ook. Alle
zeven partijen staan ‘open’ voor
deelname aan de coalitie, oftewel: mééregeren. Dat blijkt uit
de reacties van de zeven lijsttrekkers, zie de speciale Verkiezingsbijlage vanaf pagina 9.
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (11)
Voor even steek ik mijn kop in
het zand en druk de beelden
uit Oekraïne zo ver mogelijk
weg. In de verte cirkelt een
Pipercup boven het Plateau
van Schimmert. Ik zit op de
gazonmaaier, het is maart,
best nog fris maar al dagen
droog. Door de zachte winter
is het gras erg hoog. Mijn
vrouw leest in het zonnetje
een pil van een boek, ons
stokoude schaap - het is ver
vóór corona - vreet zich een
ongeluk aan het verse maartgras - en dan is het tijd voor
koffie met abrikozenvlaai.
Ultiem Lentegevoel in Eigen
Tuin. Behalve die ene keer.
Jullie pony Kyo wordt wel
vijfentwintig jaar, haalt ‘ie
makkelijk - zegt iedereen.
Maar Kyo is ziek, heeft steeds
meer pijn en zal nooit meer
beter worden. Onze bruine
makker - wat had ’ie pronte
blitse billen in z’n gloriejaren - is te ziek om te stoeien,
kan niet meer rennen, niet
eens meer staan, wil zelfs
niet meer geknuffeld worden.
Hij kijkt ons alleen nog aan,
en wij snappen wat hij wil
zeggen. Op zekere dag staat
hij nog een héél klein beetje rechtop in z’n weitje, z’n
hoofd terneergeslagen tussen

z’n lange manen. Een schaap
loopt opeens naar hem toe
en duwt haar schapenkop,
ter ondersteuning, onder
het ponyhoofd. Zo van: dit is
mijn afscheid van jou, meer
kan ik niet voor je doen. Dit
tafereel duurt enkele minuten
en mijn vrouw en ik slaan
het samen gade - waarna
we elkaar troosten. Droevig
Lentegevoel. Die avond zie ik
mijn geliefde in volle glorie
schuimend badderen in onze
kolossale badkuip. Ik heb op
slag het Ultieme Lentegevoel
van het Geleenbeekdal terug.

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

WIE UITEINDELIJK
RAADSLID WORDT IS
NU NOG NIET BEKEND

Het bleef
spannend
tot het
laatste
moment
Wat was het spannend
op de verkiezingsavond
verleden week woensdag!
Zou oppositiepartij Beekdaelen Lokaal er dan toch
in slagen om de grootste
partij in Beekdaelen te
worden? Het zag er enige
tijd inderdaad naar uit,
maar uiteindelijk won
bestuurderspartij Vernieuwingsgroep toch de
nek-aan-nek-race.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

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

--

• 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

“Ik geef toe dat ik even heb zitten
zweten”, zegt Hugo Schaffrath.
Maar toen eenmaal ‘zijn‘ uitslagen uit Schinveld en (vooral) uit
Oirsbeek binnenkwamen was er
geen houden meer aan. “Met de
tweede plek zijn we dik tevreden”,
aldus lijsttrekker Henk Reijnders
van Beekdaelen Lokaal.
Lage opkomst
Over de lage opkomst in Limburg
(48,8%) en ook landelijk (50,3%)

zal de komende tijd nog stevig
worden gedebatteerd en geëvalueerd. In Beekdaelen was de
opkomst 52,5 procent, een fractie hoger dan in 2018. “In onze
gemeente zien we de landelijke
trend gelukkig niet terug”, zegt
burgemeester Eric Geurts desgevraagd tegen de Beekdaeler. Desondanks vindt hij de opkomst in
onze gemeente toch nog laag. “Ik
had graag gezien dat meer mensen van hun stemrecht gebruik
hadden gemaakt.”
Tien dagen bedenktijd
De officiële uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen is
maandagochtend 21 maart tijdens een openbare zitting gepresenteerd. In de verkiezingsbijlage (vanaf pagina 9) staat
een overzicht van de verkozen
kandidaten. Het is overigens
mogelijk dat sommige kandidaten nog afzien van hun zetel. Die
beslissing zal ieder raadslid binnen tien dagen moeten nemen.
De uiteindelijke lijst van raadsleden kan er dus anders uit komen
te zien. De verkozen raadsleden
worden op 30 maart beëdigd.
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HUGO RAES NA LOTING IN RAAD,
LIJSTDUWERS JOHN ESSERS EN
FONS HEUTS EVENEENS GEKOZEN

Dit zijn
(voorlopig)
de 25
raadsleden
Hieronder staat het voorlopige overzicht van de 25
gemeenteraadsleden die
op 16 maart zijn gekozen.
De samenstelling kan nog
veranderen aangezien
alle gekozenen tien dagen
bedenktijd hebben. Waarschijnlijk worden enkele
raadsleden wethouder.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Hugo Raes krijgt door loting
een plek in de gemeenteraad van
Beekdaelen. Hij en Jan Hermans
(beiden Vernieuwingsgroep) behaalden precies hetzelfde aantal voorkeurstemmen (231). Uit
de loting, die burgemeester Eric
Geurts blind uitvoerde, kwam
uiteindelijk de naam van Hugo
Raes naar voren.
Lijstduwers
John Essers (GroenLinks) behaalde 179 stemmen en is daarmee volgens de kieswet gekozen.
Volgens GroenLinks-lijsttrekker
Clasina Debets zal Essers echter
afstand doen van zijn raadszetel ten gunste van partijgenoot
Dick Poelsma (110 stemmen)
uit Jabeek. Datzelfde geldt voor
(lijstduwer) Fons Heuts (313
stemmen) van Beekdaelen Lokaal. Mocht hij afstand doen van
zijn raadszetel, dan wordt Heuts’
zetel ingenomen door Sem Jans-

sen uit Schinnen, meldt Henk
Reijnders, lijsttrekker van Beekdaelen Lokaal.
Vernieuwingsgroep (7 zetels):
Hugo Schaffrath (Oirsbeek),
Jeannette Quadvlieg - van Dam
(Bingelrade), Leon Rijkx (Wijnandsrade), Levin de Koster
(Oirsbeek), Jos Pieper (Schinveld), Hugo Raes (Schinveld),
John Marissen (Puth).
Beekdaelen Lokaal (6 zetels):
Henk Reijnders (Hulsberg), Harry van de Laar (Vaesrade), Harrie Geurten (Amstenrade), Annie
Goossens-Souren (Schimmert),
Funs Pluijmaekers (Hulsberg),
Fons Heuts (Nuth).
CDA (5 zetels):
Twan Schevers (Doenrade),
Peter Janssen (Puth), John Kevers (Schimmert), Hub Franssen
(Schinnen), Robert Zeijen (Vaesrade).
GroenLinks (3 zetels):
Clasina Debets (Schimmert),
Yvonne Dreessen (Hulsberg),
John Essers (Nuth).
VVD (2 zetels):
Marco Sturmans (Schinveld),
Leon Pansters (Nuth).
PvdA (1 zetel):
Lars Kockelkoren (Nuth).
D66 (1 zetel):
Rodney Swelsen (Schinveld).

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

JEAN-KE

Achteraaf
zuus-se mië es veuroèt
mèh es ‘t good bekieks
kump se d’roèt.
Mèr...good kièke
wae kènt dat nog?
Gank ‘ns noa Hans Angesj
dan zuus ‘t tóch !
(óngesubsidieerd!)

©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl
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IN HET KORT

Bijeenkomst over
Alzheimer
Schimmert Ouderenbond St.
Paulus in Schimmert houdt op
dinsdag 29 maart een informatieve bijeenkomst over dementie
in samenwerking met de Alzheimer stichting Parkstad Limburg.
Tijdens deze bijeenkomst geeft
Lyan Senden van stichting Alzheimer Parkstad een algemene
introductie over het ziektebeeld
dementie. Als gastsprekers zijn
ook twee casemanagers dementie aanwezig. Zij vertellen over
zorg voor dementerenden. Daarbij is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst
in ‘t Gemeinsjapshoes begint om
14.00 uur en duurt tot ongeveer
16.45 uur. De toegang is gratis.
Aanmelden is noodzakelijk via
kboschimmert@gmail.com of
06-81881773.

FaSiLa wandeltocht
in Schinveld
Schinveld Wandelcomité FaSiLa
uit Schinveld houdt op zondag
27 maart weer de jaarlijkse wandeltocht. De wandelaars kunnen
kiezen uit 7, 14, 21 en 28 km. De
21 en 28 kilometer lopers moeten
starten tussen 08.00 en 12.00
uur. Mensen die 7 of 14 kilometer lopen kunnen starten tussen
08.00 en 14.00 uur. Op verschillende plekken zijn rustplaatsen
met koffie, broodje, vlaai of iets
fris. Startpunt is cultureel centrum FaSiLa.

Rob Mennen te gast bij lenteconcert
fanfare Wijnandsrade
WIJNANDSRADE De bekende Limburgse toetsenist
Rob Mennen en fanfare
St. Caecilia uit Wijnandsrade staan zaterdagavond
26 maart samen op het
podium van het gemeenschaphuis aan de Oudenboschstraat. Onder de
noemer ‘Op verzeuk op
bezeuk’ (bekend van het
gelijknamig L1 televisie-

programma), begeleidt
de fanfare Mennen in zijn
gespeelde en gezongen
muziek. Daarnaast verzorgt
hij ook de presentatie,
waarbij humor en serieuze
zaken elkaar afwisselen.
Het concert begint om
19.30 uur. De entree bedraagt 7,50 euro (pinnen is
mogelijk), en da's inclusief
consumptie.

Driedaags Hoevefeest in Hulsberg
Hulsberg Fanfare St. Caecilia
uit Hulsberg maakt zich weer op
voor het jaarlijkse Hoevefeest
dat van vrijdag 8 april tot en met
zondag 10 april op camping ’t
Hemelke wordt gehouden. Het
feest begint vrijdagavond 8 april
met drie spectaculaire DJ-acts:
Gekkenhuys, ’t Hoekje DJ team
en Nachtvlinders. Zaterdagavond 9 april draait DJ Patrick
Bartels de beste vinylplaten,
waarna coverband Blizzert het
podium betreedt in de feesthal.
Het publiek kan dan via de zo-

genaamde ‘Blizzert App’ verzoeknummers aanvragen. Het Hoevefeest wordt zondag 10 april
afgesloten met een concertmiddag van vijf muziekverenigingen
uit Beekdaelen, waaronder fanfare St. Caecilia. Toegangskaarten zijn te koop bij Op de Trepkes, AH Scheepers of online via
www.caeciliahulsberg.nl. Kaarten voor de vrijdag of zaterdag
kosten 12,50 euro (avondkassa
15 euro). Een passe-partout kost
20 euro. Zondag is de toegang
gratis.
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LEI MEISEN GEÏNSTALLEERD ALS BESCHERMHEER SCHUTTERIJ ST. GERTRUDIS

‘Ik vind
het een
grote eer’
Lei Meisen werd zaterdag in Amstenrade geïnstalleerd als beschermheer van schutterij St. Gertrudis. Dat gebeurde op de cour van Kasteel Amstenrade. Gravin Leila van
Lidth de Jeude-d’Assembourg hing Meisen de ketting om die bij de ceremoniële functie van beschermheer hoort. De kersverse beschermheer: “Ik heb me speciaal voor
deze gelegenheid een slippenjas en een hoge hoed laten aanmeten.” Foto Rob Oostwegel

“Ik vind het een grote
eer dat ik beschermheer
BEEKDAELEN
mág
zijnVERSLAGGEVER
van schutterij St.
VAN
ONZE
Gertrudis in Amstenrade.
Ik was niet alleen veertien
jaar lid van deze schutterij
maar ook nog eens vier
keer schutterskoning.” Dat
zegt Lei Meisen (70) vrijdag
telefonisch tegen de Beekdaeler, één dag voordat
hij vanuit Rincon de la
Victoria, vlakbij Málaga,
per vliegtuig afreist naar
Limburg, meer bepaald:
naar Kasteel Amstenrade.
Op die majesteitelijke
locatie zal gravin Leila van
Lidth de Jeude-d’Assembourg hem een etmaal later
de ketting omhangen die
bij de ceremoniële functie
van beschermheer hoort.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Om te beginnen: hoe gaat het met
de in Spanje woonachtige Bekende Limburger die ooit de11e
devande11de oprichtte (de jaarlijkse provinciale opening van
het carnavalsseizoen), maar die
nu alweer enkele jaren in Malaga
woont? “Het gaat prima. In dit
deel van Spanje is het goed toeven.” Bijna altijd stralend weer,
heerlijk eten en het is er lang
niet zo duur als in Nederland.
Meisen emigreerde eerst naar
Nieuw-Zeeland waar zijn vrouw
Nicolette werk kreeg als hockeymanager. Maar zo ver weg van
huis ‘was ’t toch niet helemaal’, en
ze keerden terug naar Europa.
Eerste niet-burgemeester
De functie van beschermheer was

door de jaren heen voorbehouden
aan de burgemeester van Amstenrade en later Schinnen. Fusiegemeente Beekdaelen telt echter tien schutterijen, dus wat te
doen? Je installeert ‘gewoon’ Lei
Meisen! “Maar zo gewoon is dat
niet”, zegt hijzelf. “Ik ben namelijk de eerste niet-burgemeester
die deze functie is aangeboden en
heeft aanvaard. Feitelijk ben ik
de opvolger van Leon Frissen, de
laatste burgemeester van Schinnen.”
Fantastische ambassadeur
Bij schutterij St. Gertrudis weten
ze wat ze aan Meisen hebben: een
man met een grote betrokkenheid
bij het schutterswezen die zich
bovendien bewezen heeft als een
fantastische ambassadeur voor
de Amstenraadse schutterij. Heel
wat beschermheren werden tot

dat ‘ambt’ geroepen omdat ze de
clubkas spekten. “Dat is in dit geval niet aan de orde, want zoveel
geld heb ik helemaal niet.” Hij
gaat de schutterij gevraagd en
ongevraagd adviseren. Bijvoorbeeld: hoe nu verder na corona?
En: hoe kun je jongeren (weer)
interesseren voor de schutterij?
Meisen, al z’n leven lang een vat
vol verrassende ideeën: “We moeten een nieuwe invulling geven
aan het begrip ‘Traditionsverein’.
Ik heb daarover al het een en ander op papier gezet.” Enkele keren per jaar komt hij in fysieke
zin vanuit Malaga over naar Amstenrade. “Zo vaak als wenselijk.”
Voor de rest gaat alle communicatie digitaal. Wanneer hij weer
naar Amstenrade komt? “Uiterlijk het eerste weekend van juli.
Dan is het OLS.”
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KERKDIENSTEN

Er waait een frisse, nieuwe wind bij
zangkoor Levenlust: nieuwe leden gezocht

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 26 maart. 19.00 uur:
H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Zondag 27 maart.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v.
GKC. Intenties: 1e jaardienst
Mia
Lousberg-Knops;
Nieke Brounen-Crombag, ouders
Crombag-Pisters en ouders
Brounen-Dullens. Woensdag 30
maart. 19.00 uur: H. Mis in het
klooster. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman. Donderdag 31
maart. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding
en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 1 april. 10.30 uur:
Communie aan de zieken. 16.00
uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zondag 27 maart. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties:
jaardienst Mathieu en Arnoldina Habets-Meertens; ouders
Geilen-Schoffelen, tevens voor
Gerrit Geurtz en Christian
Geilen; ouders Driessen-Esser.
Maandag 28 maart. 09.00 uur:
H. Mis. Vrijdag 1 april 09.00 uur
H. Mis. Intenties: ouders FrijnsEichhorst. 15.00 uur: uitstelling
en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 26 maart. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: voor alle overledenen van de parochie.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 26 maart. 19.00 uur: H.
Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. Intenties: overleden ouders Schnackers-Van der
Linden (gestichte jaardienst);
Annie Kuypers-Niessen. Zondag
27 maart (Heilhoes). 11.00 uur:
H. Mis, opgeluisterd door Jeugdkoor DievanOss. Intenties: Richard, Ans en Jean Sieben; Jules
Lucassen en overleden zussen;
Gerda Reijnders-Sassen.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 27 maart. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: jaardienst Martin Meessen, tevens voor dochter
José; ouders Emile Vaessen en
Leonie Ramaekers en overleden
familieleden; Lenie EurlingsBex, Jo Eurlings en overleden
familieleden. Dinsdag 29 maart.
09.00 uur: H. Mis. Intenties:
voor vrede in de wereld.

Het voltallige bestuur van gemengd koor Levenlust in Schinveld.
Eigen foto

SCHINVELD Er waait een
frisse wind door het in
1971 opgerichte zangkoor
Levenslust in Schinveld.
Onlangs werd een bijna geheel nieuwe bestuur gepresenteerd. Voorzitter is Els
Buysers, Marion Bemelmans
secretaris en penningmeester Math Schaepkens. De
nieuwe garde neemt de taken over van Al Renneberg
en Sjaak van de Mortel. De
zittende bestuursleden Herman Valkenberg en Stepha-

De Beekdaeler
zoekt twee
nieuwe bezorgers
in Schinveld

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.

nie Senden-Hansse blijven
gewoon in functie. Een wens
van het kersverse bestuur is
nieuwe aanwas. Vanwege
het vertrek van een aantal
leden is het koor dringend
op zoek naar enthousiaste
zangers en zangeressen.
Het koor repeteert iedere
dinsdag tussen 19.00 en
20,45 uur in het Michielshuis in Schinveld. Belangstellenden zijn welkom om
eens te komen luisteren en
meezingen mag ook.

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

SCHINVELD De Beekdaeler is op zoek naar twee
nieuwe bezorgers voor
een krantenwijk in Schinveld. Het gaat om een wijk
in de omgeving van Ter
Hallen/Jabeekerstraat/
Kievit/Merkelbeekerstraat. En een wijk in de
omgeving A ge Water/
Pastoor Greijmansstraat/
In de Kweddel/Kannunik
van Nuijsstraat/President Rooseveltstraat. 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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Landschaps
begraafplaats

Een laatste rustplaats
midden in de natuur

Ulestraten

Op een zonnige plek in de bloemenweide, in de schaduw van een

beuk in het beukenbos of midden tussen de verschillende fruitbomen
in de fruitboomgaard. Op onze nieuwe landschapsbegraafplaats in
Ulestraten kiest u zelf een plek die het best bij u past. Om hier voor
eeuwig begraven te worden in het groen en om rust en troost te
vinden in de geborgenheid van de natuur. U bent van harte welkom
om kennis te maken met de begraafplaats, de natuur en onze
plannen tijdens de open dagen.

Bezoek onze
open dagen
26 & 27 maart
11.00 - 16.00 uur

langs de gewannen 20, ulestraten | t +31 (0)6 - 515 811 83 | www.walpot.net/landschapsbegraafplaats

BaAdjou
P
Keuringen

Wij zoeken
bezorghelden
in Schinveld

• Keuringen zonder afspraak

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

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

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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BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

KNGF opent
KNGF opent
wereldenwerelden

IN JE €EIGEN BUURT

€ GOEDE VERDIENSTEN
€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

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

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

Open ook een wereld.

Open ook een wereld.
Steun ons met uw
nalatenschap.
Steun ons met uw

nalatenschap.
geleidehond.nl/erfenis

geleidehond.nl/erfenis

Nieuwe zaak in Nuth
Met veel plezier
werken wij aan het
realiseren van onze
nieuwe zaak aan de
Stationstraat 272A
in Nuth.

Personeel gezocht!

We willen begin
april onze deuren
openen.

Marcel Gerards &
Sonja Sormani

Wil jij werken in een van de mooiste locaties van de gemeente
Beekdaelen? Dan zoeken wij jou voor ons leuke en enthousiaste
team. We zoeken oproepkrachten en we hebben ook uren
beschikbaar!

- Medewerker Ontbijt
- Receptie medewerker
- Medewerker Bediening
- Afwassers / Keukenhulp
- Medewerker Huishouding
Bij Kasteel Doenrade zit je op je plek met een hart voor Gastvrijheid.
Reageer vandaag nog via kasteeldoenrade@saillanthotels.eu
t.a.v. dhr. R. Willms.

Stationstraat 272A Nuth

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

Komt u
ook langs
voom
otrt uu
m
KK
ola
eoo
mnpntje
eoo
nK
o
kk
la
k
ggsus
ooo
kooo
k
la
n
e
?
vvfﬁ
o
rr gs
eeeennvkkoooopprje
je
De allerbeste zorg voor
ekkeoonfﬁ
fﬁkeeo??pje
kofﬁe?
oudere mensen met dementie

allerbeste
zorg voor
De
meest
persoonlĳ
ke
zorggaat
als allerbeste
thuis
wonen
nietvoor
meer
De
zorg
oudere
mensen
met dementie
voor
oudere
mensen
met dementie
oudere
met meer
dementie
als thuismensen
wonen niet
gaat
als
thuisuwonen
niette meer
gaat
Wĳ nodigen
graag uit langs
komen voor
een kop

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

kofﬁ
e en eenu kennismaking.
Iedere
woensdag
Wij nodigen
graag uit langs te
komen
voor eenochtend
kop koffie
Wĳ nodigen
nodigen uu graag
uit
langs
komen
voor
kop
Wĳ
graaguur
uitgeven
langste
te
komen
vooreen
een
kop
van
10:00
tot
12:00
we
vrĳ
blĳ
vende
ronden een
kennismaking.
en mette2 komen
juli geven
wij iedere
Wĳ
nodigen
ukennismaking.
graag Tot
uit langs
voor
een kop
kofﬁ
e
en
een
Iedere
woensdag
ochtend
kofﬁ
e en een
Tot12:00
enHulsberg.
met
2 juliErgeven
woensdagochtend
van 10:00
uur vrijblijvende
leidingen
in hetkennismaking.
Martha
Floratot
huis
in
is ruimte
kofﬁ
e10:00
en een
kennismaking.
Iedere
woensdag
ochtend
van
tot
12:00
uur
geven
we
vrĳ
blĳ
vende
rondwĳ
iedere
van
10:00
tot Tinbergen
12:00
uur
rondleidingen
in hetLocatiemanager
Martha Flora
huis
in Hulsberg.
voor
al uwwoensdagochtend
vragen.
Nelleke
van
10:00
tot
12:00
uur
geven
we
vrĳ
blĳvende
rondleidingen
in
het
Martha
Flora
huis
inMartha
Hulsberg.
Er
ishuis
ruimte
Er
is
ruimte
voor
al
uw
vragen.
Locatie
manager
Nelleke
vrĳblĳvende
rondleidingen
in
het
Flora
denkt daarnaast graag met u mee over passende
leidingen
indenkt
het
Martha
Flora
huis
in Hulsberg.
Erpassende
is ruimte
Tinbergen
daarnaast
graag
u mee over
voor
al uw
vragen.
Locatiemanager
Tinbergen
in
Hulsberg.
Er is
ruimte
voor
almet
uw Nelleke
vragen.
woonzorg
voor
u of
uw naasten
met
dementie.
woonzorg
voor
u
of
uw
naasten
met
dementie.
voor
al
uw
vragen.
Locatiemanager
Nelleke
Tinbergen
denkt daarnaast
met
u mee over
passende
Locatie
manager graag
Nelleke
Tinbergen
denkt
daarnaast
denkt
daarnaast
graag
met
u
mee
over
passende
woonzorg
voor
u
of
uw
naasten
met
dementie.
graag
met
u
mee
over
passende
woonzorg
voor u
Martha Flora Hulsberg, Panhuys 13 Hulsberg
woonzorg
voor
u
of
uw
naasten
met
dementie.
of
uw- 711
naasten
metwww.marthaﬂ
dementie. ora.nl/hulsberg
045
16 00,
Martha Flora Hulsberg, Panhuys 13 Hulsberg
045 - 711
16 00,
www.marthaﬂ
ora.nl/hulsberg
Martha
Flora
Hulsberg,
Panhuys
13 Hulsberg
Hulsberg
Martha
Flora
Hulsberg,
Panhuys
13
045
ora.nl/hulsberg
045 -- 711
711 16
16 00,
00, www.marthaﬂ
www.marthaﬂora.nl/hulsberg

Coop

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

25-10-21 12:08

beekdaeler.nl

Dubbel feest
bij GroenLinks
Beekdaelen Een stralende
Clasina Debets uit Schimmert nadat op de verkiezingsavond alle stemmen
waren geteld. De lijsttrekker van GroenLinks scoorde in Beekdaelen niet alleen de meeste stemmen
(725), haar partij ging mede
daardoor ook nog eens
van twee naar drie raadszetels. Foto de Beekdaeler
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Twan Schevers (CDA) had
verlies reeds ingecalculeerd
Doenrade Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 werd het
CDA met zeven zetels de grootste partij in Beekdaelen. Toen CDA-raadslid
Leon Rijkx in september 2021 overstapte naar de Vernieuwingsgroep hield
het CDA er zes over. En sinds verleden
week woensdag zijn het er nog maar
vijf. “Ik had gehoopt op zes zetels, helaas. We hadden het verlies overigens
ingecalculeerd, mede door het vertrek
van Lisa Laumen, Kay Bemelen en
Leon Rijkx. Nee, ik ga ons verlies in
Beekdaelen niet afschuiven op het CDA
landelijk, dat vind ik goedkoop. Wat
ik heel jammer vindt: dat de dames op
onze lijst het niet hebben gered, ik denk
met name aan Alexandra de La Roij uit
Amstenrade, tweede op de lijst.” Robert
Zeijen, tiende op de lijst, behaalde namelijk zóveel stemmen (314) dat hij in
de raad komt. Hoe nu verder? Schevers:
“Wij staan overal voor open. Eén ding
is alvast zeker: dit keer hoeft het CDA
niet het voortouw te nemen.”

CDA-lijsttrekker Twan Schrevers in gesprek met Alexandra de la Roy, de nummer 2 van de christendemocraten.
Foto de Beekdaeler

Henk Reijnders (Beekdaelen Lokaal)
dacht opeens: wat gebéúrt hier allemaal?
Hulsberg Op de verkiezingsavond, tijdens het tellen van de stemmen, zagen
we op zeker moment een euforische
Henk Reijnders. De lijsttrekker van
Beekdaelen Lokaal vertelt: “Opeens
ging onze partij wat het aantal stemmen betreft zó snel omhoog dat ik
dacht: wat gebéúrt hier allemaal? De
tv-verslaggever van ZO-NWS was me
al aan het interviewen… Maar ik wist
drommels goed dat de uitslag van Oirsbeek nog niet binnen was. Enfin, de rest
van het verhaal is bekend. Let wel, ik
ben méér dan tevreden.” Reijnders, die
‘op eigen kop’ maar liefst 709 stemmen
in de wacht sleepte, heeft nooit het
achterste van zijn tong laten zien. “De
teneur binnen de partij was: als we opnieuw vijf zetels pakken, dan hebben we
het goed gedaan. Ik zei: er zit zelfs een
zetel méér in. Om me heen zag ik ze verbaasd kijken, zo van: die durft! Hoe dan
ook, na 3,5 jaar in de oppositie wil Beekdaelen Lokaal dit keer mééregeren.”

Henk Reijnders (links) en Harry Bakker kijken gespannen naar de uitslagen. Foto de Beekdaeler
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Hugo Schaffrath (Vernieuwingsgroep)
wist dat ‘Oirsbeek’ nog moest komen…
Oirsbeek Even leek het erop dat Beekdaelen Lokaal de grootste partij zou worden. “Ik was zelf ook een beetje aan het
zweten”, zegt Hugo Schaffrath, “maar ik
wist dat de stemmen uit Oirsbeek nog
binnen moesten komen. Even later heb
ik grappend tegen de burgemeester gezegd dat er een ‘derde hertelling’ is want
men gelooft niet dat heel Oirsbeek op de
Vernieuwingsgroep heeft gestemd. We
hebben met het team de overwinning nog
geruime tijd gevierd in Partycentrum de
Oirsprong in Oirsbeek.” Schaffrath, inmiddels gestart in zijn rol als informateur: “De Vernieuwingsgroep gaat praten
met de zes andere partijen. We willen zo
snel mogelijk een coalitie. Maar we gaan
niet overhaast te werk, zorgvuldigheid
staat voorop.” Kan bij de informatiegesprekken de commotie rondom de (tussentijdse) overstap van Leon Rijkx (voorheen CDA) naar de Vernieuwingsgroep
nog een rol spelen? Schaffrath: “Niet
voor mij. Je bent er voor de burger, niet
voor de onderliggende verhoudingen.”

Hugo Schaffrath (r.) krijgt van Beekdaelen Lokaal-lijsttrekker Henk Reijnders de hartelijke felicitaties. Foto de Beekdaeler

Clasina Debets (GroenLinks)
is vanaf nu ‘stemmenkanon’

Feest bij GroenLinks. De partij steeg van twee naar drie zetels. Foto de Beekdaeler

Schimmert In november 2018, bij de
vorige gemeenteraadsverkiezing, werden 716 stemmen op Clasina Debets van
GroenLinks uitgebracht, één minder dan
op (de toen nog politiek actieve) Fons
Heuts van Beekdaelen Lokaal. Verleden
week liet de GroenLinks-lijsttrekker alle
zes andere lijsttrekkers in Beekdaelen
achter zich. “725 stemmen, dat is echt
fantastisch!”, zegt ze. “Ik zal nu wel ‘het
stemmenkanon’ worden genoemd hè?
Van twee naar drie zetels is een hele grote vooruitgang. In de aanloop naar de
verkiezingen heb ik overigens heel wat
mensen gesproken die zeiden dat ze niet
meer gaan stemmen. Als reden voeren
ze aan dat ze het met de landelijke politiek helemaal hebben gehad.” GroenLinks wil, net als in de afgelen raadsperiode, deel uitmaken van de coalitie.
”We hebben meebestuurd en ook iets
in gang gezet, daar willen we graag een
vervolg aan geven.” Of dat dan opnieuw
‘samen’ met de PvdA gebeurt? Diplomatiek: “Afwachten wat uit de bus komt.”

ERPUNTEN

JAREN:
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n

odig

Beekdaelen

LIJST 1
CDA
AANTAL STEMMEN: 3187
AANTAL ZETELS: 5
Nr. Naam/woonplaats
					

AANTAL STEMMEN: 4013

STEM

ZETELS: 7
LIJST 2 NRAANTAL
6
Aantal
HUGO
stemmen

Nr.

Naam/woonplaats

RAES
					

Aantal

2. Alexandra de La Roij
		 Amstenrade

201

3. Peter Janssen
		 Puth

431

2.		Jeannette
		 Quadvlieg-van Dam
		 Bingelrade

		 Schimmert

5. HubOF
Franssen
ABEEKDAELEN.NL
		 Schinnen
INSTAGRAM.

6. Jos Timmermans
		 Merkelbeek

7. Eloy de Haas
		 Nuth		

383
359
250
50

8. Martijn Meessen
		 Schinveld

106

9. Mia Lamerichs
		 Jabeek

183

10. Robert Zeijen
		 Vaesrade

314

11. Koen van Oers
		 Hulsberg

65

12. Peter Philips
		 Merkelbeek

32

13. André Reumkens
		 Hulsberg

19

14. Maria Paulissen
		 Wijnandsrade

Nr. Naam/woonplaats
					

JOS
PIEPER
stemmen

1.		Hugo Schaffrath 		655
		 Oirsbeek

eenschap
4. John Kevers

AANTAL STEMMEN: 3409
AANTAL ZETELS: 6

STEM

LIJST 2 NR 5

666

1. 		Twan Schevers
		 Doenrade

LIJST 3
BEEKDAELEN LOKAAL

LIJST 2 STEM
LOKAAL
VERNIEUWINGSGROEP

Aantal
stemmen

1.		 Henk Reijnders		 709
		 Hulsberg

476

2.		 Harry van de Laar		 254
		 Vaesrade

3.		Leon Rijkx
		 Wijnandsrade

325

3.		 Harrie Geurten		 454
		 Amstenrade

4.		Levin de Koster
		 Oirsbeek

534

4.		 Annie
		 Goossens-Souren		 464
		 Schimmert

5.		Jos Pieper
		 Schinveld

327

5.		 Funs Pluijmaekers		 254
		 Hulsberg

6.		Hugo Raes
		 Schinveld

231

6.		 Sem Janssen		
		 Schinnen

107

7. John Marissen
		 Puth		

456

7.		 Bert Kannegieter		
		 Bingelrade

66

73

8.		 Charles Martens		
		 Merkelbeek

48

9.		 Jeanny Simons		
		 Nuth

60

8. Ton Kollée
		 Nuth		
9. Jan Hermans
		 Oirsbeek
10. Ber van den Heuvel
		 Nuth		
11. Mia Jaeqx-Loijens
		 Hulsberg
12 . Nienke
		 van Kordenoordt
		 Amstenrade

NUTH

tige periode

NUTH

ontmoeting, sport of onderwijs

231
STEM

72
STEM

LIJST 2
106

Nr. LOKAAL
Naam/woonplaats
					

NR24.
6

Leo Delahaije
LIJST 2

		 Schinnen
HUGO RAES

98

Aantal
stemmen
STEM
NR 5

JOS PIEPER

25. Marco Stachowski
		 Merkelbeek

4

10. Wilfred van den Hout 47
		 Nuth
11.		Marjo Bachaus		
		 Nuth

26

12.		Margriet Timmers		
		 Schimmert

143

13.		Roy Blijlevens		
		 Hulsberg

41

14.		Jack van Donselaar		
		 Hulsberg

88

21

15.		Jan Moonen		
		 Nuth

37

11

16.		Joep Limpens		
		 Hulsberg

90

17

26. Jon Hermans
		 Oirsbeek

8

27. Guus van Egdom
		 Puth		

5

72

13. Pascal Stegers
		 Schinnen

23

15. Leon Rutten
		 Doenrade

4

14. Marco Meijer
		 Vaesrade

34

16. Harry Vreuls
		 Bingelrade

19

15. Erik Kempeners
		 Oirsbeek

45

17. Richard Smeets
		 Wijnandsrade

12

16. Victor Diederen
		 Hillensberg-Selfkant

21

14

80

17. Paul Bliek		
		 Nuth

22

18. André Pennings
		 Jabeek

17. Jos Weijers
		 Puth		

7

28

18.		Harry Bakker		
		 Nuth

15

19. Marcel de Jong
		 Oirsbeek

18. Stan Kusters
		 Doenrade
19. Bas Lindelauf
		 Amstenrade

26

19.		Herman Palm		
		 Nuth

49

20 Jan Rijk
		 Merkelbeek

26

20. Miranda Doorschot		
		 Jabeek

23

21. Nathalie Louis - Dols
		 Jabeek

33

21.		Dorine Penris		
		 Nuth

48

22. Leon Theunissen
		 Schinnen
23.		Han Wijts
		 Oirsbeek

12

22. Jan Smeets		
			Schimmert

30

35

23. Raymond Brouwers
		 Schinnen

21

24. Fons Heuts		
		 Nuth

313

28. Els
		 Mengelers-Hermans
		 Oirsbeek
29. Hans Erkens
		 Schinnen

Verduurzaming kost geld, maar levert ook veel geld op. Ook hierbij geldt: GroenLinks Beekdaelen wil dat
iedereen mee kan doen en kan profiteren van duurzaamheid. Goed voor de natuur en voor uw beurs.
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1. Clasina Debets
Schimmert

2. Dick Poelsma
Jabeek

3. Yvonne Dreessen
Hulsberg

4. Susanne Voncken
Schinnen

19. John Essers
Nuth
beekdaelen.groenlinks.nl

Wilt u meer informatie of ons uitgebreide
verkiezingsprogramma lezen, heeft u een
vraag, wilt u ons volgen op social media of wilt
u misschien zelf politiek actief worden binnen
GroenLinks Beekdaelen, neem dan contact op.

LIJST 4
VVD
AANTAL STEMMEN: 1702
AANTAL ZETELS: 2
Nr. Naam/woonplaats
					

1. Marco Sturmans
		 Schinveld

Aantal
stemmen

383

beekdaelengroenlinks
glbeekdaelen
clasinadebets@gmail.com
06-15596812

LIJST 5
GROENLINKS

LIJST 6
PVDA

AANTAL STEMMEN: 1815
AANTAL ZETELS: 3

AANTAL STEMMEN: 676
AANTAL ZETELS: 1

Nr. Naam/woonplaats
					

1. Clasina Debets
		 Schimmert

Aantal
stemmen

725

2. Bert Heggen
		 Schinnen

219

3.		Bart Suers
		 Nuth		

145

4. Leon Pansters
		 Nuth		

317

5.		Peter Daniels
		 Oirsbeek

14

4. Susanne
		 Dieteren-Voncken
		 Schinnen

6. Fidi Muller
		 Schinnen

12

5. Jordy Jennen
		 Schinveld

7. Roy Walraven
		 Schinnen

44

6. Mark Meessen
		 Velden

8

8. Laura Jacobs
		 Schinnen

54

7. Denise Douven
		 Oirsbeek

105

9. 		Lei Vervuurt
		 Puth		

56

2. Dick Poelsma
		 Jabeek

110

3.		Yvonne Dreessen
		 Hulsberg

194

178
64

8. Ans
		 Beijnsberger-Vrancken 23
		 Nuth		

Nr. Naam/woonplaats
					

1.		Lars Kockelkoren
		 Nuth		

LIJST 7
D66
AANTAL STEMMEN: 871
AANTAL ZETELS: 1

Aantal
stemmen

2. Christa
		 de Best-Bongartz
		 Schinveld

255

45

3. 		 Jack Stevelmans
		 Merkelbeek

4. Carmen Snackers
		 Schinveld

48

4. Melissa Botana Gronek 46
		 Schinnen

5. Richard Griffijn
		 Nuth		

76

5. Cliff Reijnders
		 Hulsberg

36

6. 		Jolanda Vaes
		 Nuth		

35

6. 		Ronald Jansen
		 Nuth		

13

7. Marij Kollée
		 Amstenrade

38

7. Sanne Dolstra
		 Amstenrade

32

8. Joost Geurts
		 Wijnandsrade

38

8. 		Harald van Hooren
		 Amstenrade

12

9. Tiny Schonewille
		 Amstenrade

18

9. Roy Dassen
		 Merkelbeek

19

25

10. Jorn Meijers
		 Lemiers

5

11. Jos Palm
		 Oirsbeek

10. Irene de Poel
		 Nuth		

25

10. Jan van Asten
		 Schinveld

7

11. Jo Meijers
		 Nuth		

23

11. Frans Legerstee
		 Amstenrade

16

28

12. Cody Arets
		 Oirsbeek

27

12. Edmée Janssen-Vallas
		 Nuth		

12

14. Ingrid Klinkers
		 Schinnen

4

13. Frieda Hoogendoorn
			Nuth		

15. Remko Broekmans
		 Amstenrade

9

14. Floor Meijers
		 Nuth		

29

16. Stefan Larue
		 Schinnen

1

15.		Lina Nabizade
		 Nuth		

25

16. Jolien Posma-de Rijk
		 Hulsberg

41

17. Monika
		 Houwers-Ruhdörfer
		 Schinnen
18. Hub Lenssen
		 Puth		

5
18

17. Marga
		 van Poecke-Lampe
		 Schimmert

19. Pierre Thijssen
		 Schinnen

7

18. Louis de Rijk
		 Wijnandsrade

20. Bart Knibbeler
		 Oirsbeek

7

19. John Essers
		 Nuth		

21. Kenny Knops
		 Schinnen

5

22. Rien Valkenburg
		 Schinnen

2

23.		Peter Swelsen
		 Schinnen

5

24. Ed Slangen
		 Nuth		

286

5

27
20
179

430

3. 		Manfred Linssen
		 Nuth		

7

13. Tesh van Eijk
		 Schinveld

1. 		Rodney Swelsen
		 Schinveld

Aantal
stemmen

2. Aniek Reuling
		 Oirsbeek

9. Wil Daemen
		 Schinveld

12. Karin Suers-Ossenblok
		 Nuth		

Nr. Naam/woonplaats
					

70

10. Netty Nijssen-Benning 60
		 Schinveld
14

beekdaelen

242
36
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LIMBURG 48,8%, LANDELIJK 50,3%, BEEKDAELEN 52,5%

Burgemeester
Eric Geurts:
‘Opkomst is
toch nog laag’
In Limburg is 48,8%
procent van de stemgerechtigden verleden
week naar de stembus gegaan. Dat is een historisch
lage opkomst voor de
gemeenteraadverkiezingen
in onze provincie. Landelijk stemde 50,3% van de
kiesgerechtigden, bij de
vorige gemeenteraadsverkiezingen was dat 54,1%.
In Beekdaelen ging 52,5%
van de stemgerechtigden
naar de stembus.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“In onze gemeente zien we de landelijke trend gelukkig niet terug,
de opkomst in Beekdaelen was
ditmaal zelfs iets hoger dan bij
de herindelingsverkiezingen drie

jaar geleden”, aldus burgemeester
Eric Geurts desgevraagd tegen
de Beekdaeler. Desondanks vindt
hij de opkomst in onze gemeente
toch nog laag. “Ik had graag gezien dat meer mensen van hun
stemrecht gebruik hadden gemaakt. Eén van de raadsleden
gaf desgevraagd tijdens de verkiezingsavond aan dat de ‘campagne’ voor de volgende ronde de
dag ná de verkiezingen begint.
Campagne voeren
voor lokaal bestuur
Nogmaals Geurts: “Ik zie het als
een opdracht aan de gemeente om de komende periode een
campagne te voeren voor het
lokaal bestuur. Nóg meer en
beter onder de aandacht brengen waar het gemeentebestuur
voor aan de lat staat; welke
keuzes zij kúnnen maken en
uiteindelijk máken; waarin zij

dinsdag 22 maart 2022

Stemmenaantallen
CDA		
3187
Vernieuwingsgroep 4013
Beekdaelen Lokaal 3409
VVD		
1702
GroenLinks 		
1815
PvdA 		
676
D66 		
871
Geldige stemmen
15.673
Blanco stemmen
66
Ongeldig		39
Opgeroepen		 30.029
Opkomstpercentage 52,5%

autonomie hebben ten opzichte van andere gemeenten of de
rijksoverheid; waar ze het verschil maken voor onze ondernemers en inwoners. En in het
verlengde daarvan ook nogmaals
aandacht voor het belang van
stemmen.”
Letterlijk iedere stem telt
In totaal zijn er in Beekdaelen
15.673 stemmen uitgebracht en
de verschillen tussen sommige
partijen waren erg klein. Geurts:
“Dat het tot het laatste moment
onduidelijk was welke partij de
grootste zou worden, geeft aan
dat letterlijk iedere stemt telt
en iedere stem hét verschil kan
maken.” En om toch met een
positieve noot af te sluiten zegt
Geurts ter overpeinzing: “Misschien weerspiegelt de opkomst
in Beekdaelen ook een zekere
mate van tevredenheid?”

203 lezers deden
foute voorspelling
verkiezingsuitslag
BEEKDAELEN Geen enkele
van de 203 deelnemers
aan het Beekdaeler
Verkiezingsspel heeft de
juiste uitslag voorspeld.
Grootste struikelblok
vormde de drie zetels van
GroenLinks. Het kistje met
twee flessen rode wijn, dat
de redactie van de Beekdaeler beschikbaar stelde
voor de winnaar van het
verkiezingsspel blijft nog
vier jaar langer ‘rijpen’. De
wijn is ook in 2026 - bij de
volgende gemeenteraadsverkiezingen - prima op
dronk.

Top-10 voorkeurstemmen
BEEKDAELEN Onderstaand de ‘TOP-10 voorkeurstemmen’,
die wordt aangevoerd door Clasina Debets van GroenLinks.
Zij wist het grootste aantal kiezers aan zich te binden. Rodney
Swelsen (D66) valt met 430 stemmen net buiten de Top-10
voorkeurstemmen.
1.		 Clasina Debets (GroenLinks)
2. Henk Reijnders (Beekdaelen Lokaal)
3. Twan Schevers (CDA)		
4. Hugo Schaffrath (Vernieuwingsgroep)
5. Levin de Koster (Vernieuwingsgroep)
6. Jeannette Quadvlieg-van Dam (Vernieuwingsgroep)
7. Annie Goossens-Souren (Beekdaelen Lokaal)
8.		 John Marissen (Vernieuwingsgroep)
9. Harrie Geurten (Beekdaelen Lokaal)
10. Peter Janssen (CDA)		
		

725
709
666
655
534
476
464
456
454
431

Verkiezingsavond live op tv
Beekdaelen Jos van Wersch, hoofdredacteur van de Beekdaeler
(links) en Kris Németh (ZO-NWS) presenteerden op de verkiezingsavond van 21.30 uur tot middernacht de live tv-uitzending van streekomroep zo-nws.nl. Eigen foto
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Lars Kockelkoren (PvdA) beseft dat
elke stem bevochten moet worden
Nuth Lars Kockelkoren en zijn teamgenoten hebben zich 3,5 jaar lang keihard
ingezet voor de belangen van de burgers,
dat hebben ook niet-PvdA’ers geconstateerd. Met als resultaat op 16 maart: 1
zetel. “Maar ja, dat is democratie”, zegt
lijsttrekker Kockelkoren. “Ook in 2018
hebben we zwaar campagne gevoerd
en ook toen maar één zetel. Het komt
de PvdA niet aanwaaien, dat is ons niet
gegund. Wij moeten er hard voor werken. De PVV pakt in Landgraaf drie en
in Heerlen twee zetels, zónder campagne te voeren. Zo gaan die dingen.” Nogmaals Kockelkoren: ”Ons team, met veel
vrouwen in de top, heeft al het mogelijke gedaan.” Zijn partij staat open voor
een rol in de coalitie, net als in de afgelopen raadsperiode. “We gaan zeker de
gesprekken aan met de informateur. Pas
daarna kijken we verder.” Of de PvdA
opnieuw een wethouder wil ‘delen’ met
GroenLinks? “GroenLinks moet eerst
zelf kunnen ‘praten’, dat verdient die partij ook.”

Lars Kockelkoren, lijsttrekker van de PvdA, bespreekt de uitslagen met raadsgriffier Bibian van der Wijst. Foto de Beekdaeler

Rodney Swelsen (D66) benadrukt
belang van capabele wethouders
Schinveld In 2018 één zetel en in 2022
opnieuw. “Dat valt mij beslist niet tegen, sterker nog, ik ben best content”,
zegt lijsttrekker Rodney Swelsen. “In
2018 hadden we een ‘krappe’ zetel, nu
een ‘ruime’, we zijn qua aantal stemmen
dus vooruit gegaan. D66 Beekdaelen
heeft ‘inhoudelijk’ goede mensen maar
zij wonen nog niet zo lang in onze gemeente, de kiezer kent hen nog niet.”
Hij zag woensdag de verkiezingsavond
op tv. ”Ik hoorde helaas niks over onderwijs en duurzaamheid in Beekdaelen, terwijl we juist op dat gebied grote
slagen moeten maken.” Is zijn partij ‘in’
voor deelname aan de coalitie? “D66
staat voor alles open, ik ga de gesprekken in met open vizier.” Wat Beekdaelen
volgens hem nodig heeft: “Wethouders
die sterk zijn op de inhoud. We zijn geen
kleine gemeente met 10.000 inwoners
maar eentje met 36.000, Beekdaelen
doet ertoe. Dan moet je kiezen voor wethouders die capabel zijn, en niet omdat
ze al zo lang lid van een partij zijn.”

D66-lijsttrekker Rodney Swelsen ontbrak bij de uitslagenavond wegens corona. Aniek Reuling, nummer 2 op de lijst van D66,
nam de honneurs waar. Foto de Beekdaeler
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Marco Sturmans (VVD) hoopt
ondanks zetelverlies op coalitie
Schinveld Als een partij kiest voor een
andere lijsttrekker dan bij de vorige
verkiezingen, dan is één van de redenen om méér stemmen te behalen. De
VVD Beekdaelen wón verleden week
echter geen zetel maar verlóór er een.
“Van drie naar twee is uiteraard een
teleurstelling”, zegt Marco Sturmans
die als lijsttrekker debuteerde namens
de VVD en 383 stemmen op z’n naam
kreeg. “Op basis van het totaal aantal
VVD-stemmen waren het er bijna drie.”
Maar ‘bijna’ telt niet. “René Borger en
Theo Houbiers waren geen kandidaat
meer, hun kiezersaanhang misten we.
Ikzelf ben blij dat ik in de raad kom.”
Afgelopen 3,5 jaar zat de VVD in de
oppositie. Wat Sturmans betreft komt
daar verandering in: “Indien mogelijk
zouden we graag deel uitmaken van de
coalitie.” Maar Sturmans, met veel politieke jaren op de teller in de voormalige
gemeente Onderbanken, beseft dat je
het met slechts twee zetels niet voor het
zeggen hebt.

VVD-lijsttrekker Marco Sturmans is druk met appen: ‘Van drie naar twee is uiteraard een teleurstelling’. Foto de Beekdaeler

Beekdaelen lokaal
dankt alle kiezers.
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GUIDO LEUNISSEN INTERIM-COACH BIJ HOOFDKLASSER MINOR

Drie trainers in
vier maanden
Bij hoofdklasser RKSV
Minor is het - wat de
hoofdtrainers betreft - dit
BEEKDAELEN
seizoen
een duiventil.
VAN
ONZEnet
VERSLAGGEVER
Hoofdtrainer Chris Burhenne stapte eerder deze
maand op bij de club uit
Nuth ‘omdat ik bij Minor
helaas niet kan werken
zoals ik wil’. Met ingang
van het seizoen 20222023 staat de hoofdmacht
van Minor onder leiding
van Gaspare Randozzo.
Tot die tijd is Guido Leunissen interim-coach. Drie
trainers binnen een tijdsbestek van vier maanden
komt niet alle dagen voor,
beseft ook Leunissen.
“Het bestuur van Minor
heeft mij geen opdracht
meegegeven. Mij is gevraagd om er op sportief
gebied uit te halen wat
maximaal mogelijk is.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Voor Minor-supporters is Guido
Leunissen een bekend gezicht.
Hij was coach van het ‘Wunderteam’ dat in mei 2018 kampioen
werd in de Eerste Klasse en promoveerde naar de Hoofdklasse B.
Maar dat is alweer vier jaar geleden. De euforie is voorbij, Minor
bengelt onderaan en degradatie
lijkt onafwendbaar. Ook zondag
verloor Minor, zij het nipt met
1-0 in de uitwedstrijd tegen Juliana ’31 uit Malden (bij Nijmegen).
Twee dagen vóór dat duel zegt
Leunissen tegen de Beekdaeler: “Ik doe wat ik kan. Dinsdag

Mei 2018. RKSV Minor behaalt in het Noord-Brabantse Deurne het kampioenschap in de Eerste Klasse met promotie naar de
Hoofdklasse B. Rechts op de foto coach Guido Leunissen, hij heeft Minor tot het eind van dit seizoen onder zijn hoede. Foto
Roos Knijnenburg/archief de Beekdaeler

Mij is gevraagd
om er op sportief
gebied uit te halen
wat maximaal
mogelijk is
- Guido Leunissen
heb ik de eerste training geleid,
vanavond (vrijdag, red.) de tweede. Nog lang niet alle spelers zijn
fit maar het gaat de goede kant
op. Bovendien heeft Minor, net
als menige andere vereniging, te
maken gehad met een aantal coronabesmettingen.”
Coach met fraai palmares
Minor ‘in de hoofdklasse hou-

den’ lijkt gezien de stand op
de ranglijst godsonmogelijk.
Maar dat is dan ook niet het ultieme doel, sterker nog, de toekomst van Minor ligt op een
lager niveau waardoor er meer
binding kan ontstaan met de
Beekdaelense regio. Leunissen
is een ‘gewilde’ coach met een
fraai palmares. Of hij nog wel
eens terugdenkt aan 2018 toen
hij ’met de Minor’ naar de Hoofdklasse promoveerde? “Alleen als
het ter sprake komt, zoals nu.”
Het is voor Leunissen een hectische periode, hij vertrok eerder
deze maand bij tweedeklasser
FC Geleen Zuid nadat bleek dat
de selectie ‘opeens’ niet meer het
volste vertrouwen in hem had.

Best opmerkelijk, want in februari kwam hij met FC Geleen Zuid
overeen dat hij nog een jaar bij
die club zou doorgaan.
Even terug op het oude nest
Hij vindt het alvast fantastisch
om - voor even - terug op het oude
nest te zijn in Nuth. En ondanks
de nederlaag afgelopen zondag is
Leunissen beretrots op z’n ploeg.
“Aan inzet geen gebrek. Dat geeft
vertrouwen richting de komende
duels.” De eerstvolgende thuiswedstrijd van hekkensluiter Minor (7 punten uit 14 duels) is tegen Rosmalen dat meedraait in
de top van de Hoofdklasse B.
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

Situatie in de Oekraïne
Het is oorlog in Oekraïne. Ook in Beekdaelen houdt dit veel mensen
bezig. Er zullen gevluchte Oekraïners naar Nederland komen,
mogelijk ook naar Beekdaelen. Misschien kent u Oekraïners of
mensen die iets voor hen willen doen, of wilt u dat zelf. De situatie
is nog erg onzeker en verandert met de dag. Hierdoor is het nu nog
lastig om concreet aan te geven met welke aantallen vluchtelingen
Nederland rekening moet houden. Wel is er vanuit het kabinet een
oproep gedaan aan alle veiligheidsregio’s om voorbereidingen te
treffen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

BEKENDMAKINGEN
Ingekomen aanvragen APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM AANGEVRAAGD
Kerkstraat 10 te
Aanvraag (horeca)
03-03-2022
Merkelbeek
exploitatievergunning
Europaplein 12 te Aanvraag (horeca)
09-03-2022
Hulsberg
exploitatievergunning
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Beekstraat te
Evenement
10-03-2022
Schinveld
Halfvastenpleinfeest
d.d. 27 maart 2022
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Tulpstraat 7 te
Op de bestaande
Nuth
aanbouw een
verdieping plaatsen

DATUM INDIENING
08-02-2022

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.
Stand van zaken gemeente Beekdaelen
De ontwikkelingen rondom dit onderwerp gaan snel, de stand van
zaken verandert dagelijks. Om u op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen rondom hulp en opvang van Oekraïense vluchtelingen in Beekdaelen, is er een webpagina ingericht: www.beekdaelen.
nl/oekraine. Deze pagina en de bijbehorende veel gestelde vragen
worden geactualiseerd zo gauw er nieuwe informatie beschikbaar is.
Particuliere initiatieven Gemeente Beekdaelen
Er worden op dit moment allerlei particuliere initiatieven opgezet
om de Oekraïense vluchtelingen te helpen: inzameling van kleding,
geld of andere producten, particuliere opvang enz. Als gemeente
plaatsen we graag een overzicht van de initiatieven in Beekdaelen
op www.beekdaelen.nl/oekraine. Zo kunnen inwoners die hun hulp
willen aanbieden, in één overzicht zien waar dat in onze gemeente
mogelijk is. Kent u zo’n initiatief of heeft u er zelf één opgestart?
Meld dit dan via oekraine@beekdaelen.nl en wij zorgen ervoor dat
uw initiatief op de webpagina toegevoegd wordt.
Contactgegevens
Wilt u hulp of onderdak aanbieden aan de Oekraïense
vluchtelingen? Hiervoor kunt u contact opnemen met:
• Hulp aan vluchtelingen
Vluchtelingenwerk Nederland, meer informatie
op www.vluchtelingenwerk.nl
• Onderdak voor vluchtelingen
Takecarebnb, een organisatie die gastgezinnen voor
vluchtelingen zoekt en begeleidt.
Meer informatie op www.takecarebnb.org
Voor vragen aan de gemeente over de opvang van Oekraïense
vluchtelingen kunt u een mail sturen naar oekraine@beekdaelen.nl
of bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente:
088 450 20 00.

Presentatie Tiny Houses
Schimmert: Op de Bees

Uitslag
Gemeenteraadsverkiezingen

Live bijeenkomst op 2 april

Op maandag 21 maart 2022 is de definitieve uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. U vindt alle
informatie op www.beekdaelen.nl.

Nu de maatregelen het weer toelaten willen de
toekomstige bewoners van op de Bees buurtbewoners en
ander geïnteresseerden graag uitnodigen voor een fysieke
bijeenkomst op zaterdag 2 april tussen 10.00-12.00 uur in
het gemeenschapshuis van Schimmert (Oranjeplein 10).
Tijdens deze bijeenkomst willen zij jullie graag live
bijpraten over de ontwikkelingen van het project en de
concepttekeningen met jullie delen. Na de presentatie is
er natuurlijk ruimte voor vragen en opmerkingen, maar
bovenal vinden zij het fijn om elkaar ook weer wat beter te
leren kennen onder het genot van een kop koffie of thee!
Zijn jullie erbij op 2 april? Meld je dan aan door een mail te
sturen naar opdebees@gmail.com en vermeld met hoeveel
personen jullie komen.

Gratis compost bij
Rd4-milieuparken
Vanaf donderdag 24 maart 2022 kunnen inwoners van de
Rd4-gemeenten gratis 1m³ compost per huishouden afhalen
bij de Rd4-milieuparken. Rd4 verwacht compost te kunnen
verstrekken t/m zaterdag 2 april, maar hierbij geldt wel
zolang de voorraad strekt.
Met het uitdelen van compost
bedanken Rd4, gemeenten en
Attero jaarlijks iedereen voor
de inspanning om GFT-afval en
groenafval gescheiden aan te
leveren.
Compost wordt gemaakt van
GFT-afval en is perfect geschikt als
bodemverbeteraar voor de tuin.
Deze natuurlijke bodemverbeteraar voedt de bodem
en stimuleert de groei van bloemen en planten op een
milieuvriendelijke wijze. Gemengd met tuinaarde is
compost geschikt voor alle tuinplanten.
Praktische informatie
De gratis compost kan vanaf donderdag 24 maart worden
afgehaald bij de Rd4-milieuparken in Brunssum, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Margraten, Rijckholt, Schinnen en
Vaals. Neem een geldig legitimatiebewijs en uw milieupas
mee. Dit mag ook de digitale milieupas uit de Milieu App
zijn.
De compost dient ter plekke geschept te worden.
Daarom is het handig om zelf een schep mee te nemen
en iets waar de compost in kan, zoals een emmer, kuip,
stevige zak of aanhanger. Wanneer u de compost per
aanhanger vervoert, vergeet dan niet om een afdekzeil
mee te nemen. U riskeert anders onderweg een boete.

Vergaderingen gemeenteraad
Beekdaelen op 29 en 30 maart
Hieronder vindt u een overzicht van de komende openbare
vergaderingen van de gemeenteraad in maart 2022.
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op:
• Dinsdag 29 maart om 19:00 uur. Op de agenda staat
beoordeling van de rechtmatigheid van de verkiezingen,
het onderzoek van de geloofsbrieven en het afscheid van
de leden van de raad in oude samenstelling.
• Woensdag 30 maart om 19:00 uur. Op de agenda staat de
installatie van de nieuwe raadsleden.
De vergaderingen zullen weer fysiek plaatsvinden.
Streekomroep ZO-NWS zendt de vergaderingen rechtstreeks
uit op televisie en internet (www.zo-nws.nl).
Agenda’s en te bespreken stukken
De agenda en de te bespreken stukken van alle openbare
vergaderingen vindt u op www.beekdaelen.nl (onder: over
de gemeente / bestuur & organisatie / gemeenteraad /
vergaderingen en besluiten raad).

Bent u ondernemer? En woont u in Beekdaelen,
Simpelveld of Voerendaal? Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor deze (financiële) hulp:
➡ Financiële vragen

en/of advies:
➡ Tozo heroriëntatie:
➡ MKB Noodlijn:
➡ Bbz (light):
➡ Geldplan zzp:

www.IMK.nl

IMK
IMK (loopt nog t/m 31-3 !)
088 99 00 00
Zelfstandigenloket Maastricht
Nibud

www.isd-kompas.nl/ondernemers
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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 vijf letters. Veel
puzzelplezier!
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kruiswoord
1
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15
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22
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31
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39
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47
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43
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53
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64
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57
61

44
50

54
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65

HORIZONTAAL:
1 stierenvechter 6 soort puzzel 11 watering 12 grap 13 voorzetsel 15
of dergelijke 17 verdrukking 19 vorstentitel 21 uitroep van afkeer 22
boogbal 24 hoofdsieraad 25 halsbont 26 spelonk 28 rondhout 29 muziekschijfje 30 pl. in Duitsland 31 omsingeling 33 afkeer 35 pers. vnw.
36 spil 38 geest 41 moes 45 staat in Amerika 47 Open Universiteit 48
deel v.d. bijbel 49 hoogbouw 51 toiletgerei 52 valwind 54 huisdier 55
in memoriam 56 hoofddeksel 57 warme drank 59 Frans lidwoord 60
bevlieging 61 profeet 62 enzovoort 64 watersport 65 griezel.

34
36

46

60

21
25

32

38

55

14

20

35

45

9

13
19

28

27

37

8

24

23

26

7

12
17
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VERTICAAL:
2 oosterlengte 3 veerkracht 4 zwemvogel 5 naar beneden 6 toespraak
7 deel v.d. hand 8 nageslacht 9 karaat 10 riv. in Rusland 14 deel v.h.
jaar 16 droog 18 Ierland 20 honingdrank 21 bekeuring 23 wedstrijdslee
25 dik en rond 27 vaart 30 notie 32 pausennaam 34 voertuig 37 pl. in
Japan 38 visgerei 39 eens 40 beddengoed 41 evenredig deel 42 staat in
Amerika 43 ieder 44 viseter 46 vleesgerecht 50 paling 52 bek 53 ongevuld 56 trekgat 58 een zekere 60 dierengeluid 63 zuster.
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PRIJS-PUZZEL

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

De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in
alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen.
Zoek ze op en streep ze af. De overgebleven letters vormen achter
elkaar gelezen de oplossing.

€10,-d met

Gefeliciteer
n!
jouw cadeaubo

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.
Oplossing van de vorige editie:
HULPPROGRAMMA
De winnaar is:
Jennifer Roosenboom (Nuth)

Oplossingen van de vorige editie
Sudoku vijfling
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MILJOENEN MENSEN
UIT OEKRAÏNE OP DE VLUCHT
Uw hulp is nu nodig
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PLAATS
POPULATIE
PROOI
SCHRIK
SNERTVENT
TEQUILA
TROEP
TSJECH
TUINHEK
UITTRAPPEN
VERAF
VERTREK
VOORUIT
ZWEDEN

KARNEN
KEILEN
KLAPVEE
KNOET
KORAN
LAGER
LAMPREI
LEDER
MAANREIS
NURKS
OMINEUS
PAPPA
PAROOL
PERIODE

AALGEER
AARDVRUCHT
ARMOE
BEELDEN
CENTILITER
DARTS
DESERTEREN
ECHTBREUK
ENTREE
FONDUE
GELUK
GEMEENZAAM
HARTJE
HETZE
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© www.puzzelpro.nl
Oplossing:

Doneer via
unhcr.nl
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Men’s Bodystyling Nuth
Alleen
deze
avond

30 maart
2022

18.00u
tot
20.00u

€ 100,Actie

KORTING

Je bent van harte welkom op woensdag 30 maart 2022 vanaf
18:00 uur tot 20.00 uur. Alleen op onze Men’s Night krijg je
€100,- korting op de zlimme lentekuur! Laat je verrassen
mannen , het wordt een informatieve en gezellige avond. Neem
gerust je vrienden, ooms, neefjes, broers of collega’s mee!
Men’s Only ;-)
Stationstraat 67a te Nuth | Tel: 045-524 5776 | Vlak aan afslag autoweg

beekdaeler.nl
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COLUMN

JACQUES

Een moordfamilie
Oude foto’s bewaar je in een fotoalbum of een
schoenendoos. De bijgevoegde foto is echter
als bladwijzer gebruikt in een boek. dat al lang
niet meer uit de kast was gekomen. Ze toont
het knusse gezinnetje van moordlustige lieden,
waarvan de gezichten ons maar al te bekend
voorkomen. De roman uit 1866 van de Russische
schrijver Leo Tolstoj “Oorlog en vrede” had oorspronkelijk een andere titel, in het Nederlands
vertaald “Eind goed al goed”, maar de schrijver
veranderde dat helaas. Het verhaal draait om
de adellijke families Bezoechov, Bolkonski en
Rostov. Hun leven is beschreven tegen de achtergrond van de bloedige oorlogen die Rusland
voerde met het Frankrijk van Napoleon. Natasja Rostova is een jong meisje
uit een verarmd geslacht van Russische landadel. Haar vader hoopt, door
haar uit te huwelijken aan prins Andrej Bolkonski, met de bruidsschat de
familiebezittingen te kunnen behouden. Natasja verlooft zich met Bolkonski, maar als ze daarna verleid wordt door Anatole Koeragin. beëindigt ze de
verloving. Bolkonski raakt in een veldslag zwaargewond. Bij hun vlucht voor
de Fransen uit Moskou neemt de familie Rostov hem als gewonde mee. Natasja verzorgt hem en hun relatie herstelt zich. Een huwelijk zit er niet meer
in, want Bolkonski sterft aan zijn verwondingen. Natasja wordt daarna verliefd op de schatrijke Pierre Bezoechov, die inmiddels door de Russen bevrijd
is en ze trouwen niet veel later. De eerste versie van het boek eindigt met een
dubbelhuwelijk van Natasja en Pierre enerzijds en de zus van Andrej (prinses
Marja) met Nikolaj, een broer van Natasja anderzijds en niet met de dood van
vorst Andrej Bolkonski. Die afloop verklaart de oorspronkelijke titel.
De relatie tussen Rusland en Oekraïne in de loop der tijden vertoont dezelfde
strubbelingen als bij de genoemde personages in de roman. In de ogen van
Wladimir Poetin, die zich kennelijk in de geschiedenis van zijn land heeft
verdiept, is de Oekraïne altijd onlosmakelijk verbonden geweest met zijn
land, of dat nu de Tsarenmonarchie was, de Sowjetrepubliek of de Russische
Federatie. Poetin doet met Oekraïne wat al zijn voorgangers in Rusland onophoudelijk hebben gedaan: platbranden, de bevolking onderdrukken en vermoorden en vooral leegplunderen. Daarmee past hij prima op de foto. Adolf
Hitler probeerde Rusland met zijn leger te veroveren, maar dat liep aan het
Ostfront stuk bij Stalingrad. Bij die acties kwamen honderdduizenden om
het leven. Jozef Stalin is de geschiedenis ingegaan als degene die door voortdurende zuiveringen miljoenen mensen over de kling joeg of naar de Goelag
Archipel stuurde. Het aantal lijkzakken dat tijdens de dictatuur van Poetin
uit Tsjetsjenië, Georgia, Syrië en Oekraïne kwam is even overweldigend. Dit
drietal oorlogsmisdadigers kent in onze tijd nauwelijks concurrenten als het
gaat om hun moordzucht.
Hoewel de karakters en hun belevenissen in de roman van Tolstoj voor een
groot deel fictief zijn, is dat niet het geval met de beschrijvingen van de
veldslagen en van de politieke situatie. Die heeft hij zo nauwkeurig mogelijk
weergegeven en dat is niet bepaald om te smullen. Het lezen van Russische
literatuur is zelden gemakkelijk, vooral door de talrijke onuitsprekelijke
namen, maar als je eenmaal doorhebt wat de bedoeling van de schrijver is,
zie je dat de noodlotsgedachte overheerst. De loop der gebeurtenissen is
vooraf bepaald en zo moet het gaan, ondanks alles, ook al leidt het tot
zelfvernietiging. Daarmee is ook de fuik te verklaren, die
Poetin met het starten van de huidige oorlog is ingelopen.
In die fuik zit geen achteruitgang en geen plan B.
Hij begaat een historische vergissing door het wrede
voorbeeld van zijn eestelijke moeder en vader na
te volgen. Hun roemloos einde wordt zonder
twijfel ook zijn lot. Zei Jezus niet in Matheus
26:24 over Judas: “Het zou beter voor hem zijn,
zo was hij niet geboren.” Dat wordt nu gezegd
over Poetin.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

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

Te huur
TE HUUR: KLEINE WERKUNITS,
modern, sfeervol, geschikt voor
ZZP'er, atelier, werkplaats,
workshops, creativiteit,
distributie, en/of hobbyruimte.
Oirsbeek, Dorpstraat 33A,
tel. 06-53941182

Kleding en Schoenen
STEVENS
SCHOENENSPECIAALCENTRE
SCHINNEN
Voor al uw voetzorg! Hoogste tijd
voor nieuwe voorjaarsschoenen!
*Schoenen voor jong en oud in vele
wijdtematen. *Schoenen veelal
geschikt voor losse steunzool.
*Pedicure-salon Monique Willems.
*Podotherapie. *Orthopedie.
*Schoenmakerij. *Gratis parkeren
voor de deur. Geopend: di t/m vr
09.30-18.00 uur. za 09.30-17.00
uur. Dorpsstraat 27 Schinnen
Tel. 046-4431633.

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.

Contacten en kennismaking
NETTE HEER 76 JAAR ZOEKT
NETTE VRIENDIN ± 70-75 JAAR.
Omgeving Beekdaelen. Reacties:
Brieven onder nummer B2203
(bureau van dit blad).

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.

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

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 24 t/m zondag 27 maart 2022

Hagendoren
Rijstevlaai
Slagroom

Lochtman Zuurvlees

middelgroot

11 40
11.

bakje 500 gram

8.99

3.

99

5.

95

Granny Smith schaal 4 stuks
Pruimen schaal 500 gram
Galia meloen per stuk
Pitloze witte druiven bak 500 gram
combineren mogelijk

Trots van Coop
Blonde d'Aquitaine
biefstuk

*
3 STUKS
5.97
8.37

per 100 gram

5.-

2.

45

Alle Trots van Coop
Authentieke boterhamworst,
gekookte Gelderse, leverworst,
leverkaas of ontbijtschotel

Alle gerookte
zalm of kip

2 pakjes à 105-145 gram
combineren mogelijk

per pak

*
2 STUKS
4.97
4.32

*

RTING
30% KO
2.80

_

3.-

18.71

1. 13.09
96 _

1.

79

Riebeek Zuid-Afrikaanse of
Tor del Colle Italiaanse wijn

MA XAN6T
PE R KL

rood of wit
2 flessen à 750 ml
combineren mogelijk

2 STUKS
11.96
BIERTJES

9.-

WEEK
VA N DE

RTING
25% KO

Alle lente- en
zomerbokbieren

per stuk

*

RTING
25% KO
1. _
35 _
79

krat 24 flesjes à 300 ml

7.

29

1. 5.47
* De actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Alfa pils

16.29

Grolsch pils

krat 24 flesjes à 300 ml

Grolsch pils
beugel

krat 16 flesjes à 450 ml

12.22 12.97 12.97
17.29

17.29

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

