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PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP
EEN ‘COOP’-BOODSCHAPPENBOX
T.W.V. 35 EURO!

ACTUEEL

‘Oranje elftal’
klaar voor
Koningsdag

Schinveld Voorafgaand aan de Koningsmis voor het Koninklijk Huis en leden van het Oranje Comité Schinveld, poseerde zaterdagavond een
‘elftal met oranje corsages’ bij de ingang van de Eligiuskerk aan het Wilhelminaplein in Schinveld. Volgens voorzitter Noël Thoen, secretaris
Piet Hendriks en penningmeester Christa de Best van het plaatselijke Oranje Comité ‘staat Schinveld in de startblokken om een onvergetelijke Koningsdag te vieren’. Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

706 HUISHOUDENS ONTVANGEN PER DIRECT 800 EURO OP HUN REKENING

Beekdaelen schiet energietoeslag voor
De gemeente Beekdaelen
stort op maandag 25 april
een eenmalige energietoeslag van 800 euro op de
rekening van 706 huishoudens in onze gemeente.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Beekdaelen wacht niet totdat het
geld van het Rijk hiervoor binnenkomt, maar schiet het bedrag van
ruim een half miljoen euro voor.

Beekdaelen loopt met het voorschot vooruit op de toekenning
van de gelden aan de gemeenten
door het Rijk. Ook andere gemeenten, waaronder Maastricht
en Sittard-Geleen, wachten niet
tot alles officieel geregeld is. In

Beekdaelen zijn drie groepen die
in aanmerking komen voor de
eenmalige energietoeslag van
800 euro. Van twee groepen is het
aantal bekend (in totaal 706 huishoudens), van de derde groep echter (nog) niet. Zie verder pagina 3
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (16)
Oirsbeek vierde op 10 april
het 25-jarig bestaansfeest van
speeltuin ’t Wipke - als dat
geen mijlpaal is. Wie op de
receptie ontbrak: ons koninklijk paar. ‘We hebben onze
koning en koningin in al die
jaren helaas nog niet mogen
verwelkomen’, vertelde speeltuinvoorzitter Gerard Extra
onlangs in de Beekdaeler. Dat
zal er ook niet van komen,
beste meneer Extra, zolang
de stad van ‘Boe is dat feeske?
Hei is dat Feeske!’ in Limburg de dienst uitmaakt in de
categorie Feesten & Partijen.
Vierentwintig uur vóórdat
Lex & Max 120 minuten naar
opgedofte Mestreechtenere
zwaaien gaat de binnenstad
op slot, ook voor de fiets. En o
wee als de Rus de kolder in de
kop krijgt om uitgerekend op
Koningsdag de Donbas finaal
met de grond gelijk te maken dan zijn de rapen gaar op het
feestende Vrijthof en kan de
Wieckse Witte subiet terug
in de krat. Koningsdag in de
Maastrichtse massa met
Beppie als de Moeder aller
Sjengen - je reinste horror.
Toen Prins Pils nog aan het
puberen was vierde onze
overbuurman zaliger zijn
Koninginnedag in stilte onder
een boom in Beekdaelen en

met een glas witte wijn binnen handbereik. Jan was een
gepensioneerde radioloog,
Amsterdammer en Hollandser
dan Goudse kaas maar toch
een aardige peer van 1 meter
95 met snor en humor maar
bovenal verhalenverteller,
levensgenieter en gek op
Friese paarden. Bij goed weer
hieven we op 30 april samen
het glas op Beatrix. Jan zei
dan, wijzend naar de fruitbomen met de witte pruimenbloesem: ‘Wat hebben we
het toch goed!’ In een zwarte
rouwkoets getrokken door
acht Friese paarden hebben
we Jan op Koninklijke wijze
naar zijn laatste rustplaats
gebracht.

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

ACTUEEL

Lionsclub Beekdaelen
steunt verenigingen
met elektronisch afval

Winnaar Paaswoordzoeker
BEEKDAELEN Ruim 130
lezers hebben meegedaan
aan de Paasprijsvraag
van de Beekdaeler. De
enige juiste oplossing
van de woordzoeker was:
‘Pasen is een nieuwe begin’.
Afgelopen weekend werd de
prijswinnaar ‘getrokken’ uit
de grote stapel met juiste
inzendingen. De prijs, een
‘Coop’-boodschappenbox
ter waarde van 35 euro,

Net als vorig jaar houdt Lionsclub Beekdaelen binnenkort
weer een grote inzamelingsactie om verenigingen, na twee
magere coronajaren, een steun
in de rug te geven. Vorig jaar
leverde de actie 3.500 euro op.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

gaat naar: A. Driessen uit
Oirsbeek. De winnaar krijgt
de prijs deze week thuisbezorgd.

Inleveren van oude elektronica,
zoals mobiele telefoons, tablets,
computers, fotocamera’s, opladers, kabels en stekkers kan
op zaterdag 21 mei van 10.00
tot 15.00 uur bij Jeep American

Cars Schinnen aan de Breinderveldweg 1 of bij René Dormans
Bedrijfswagens, Provincialeweg
Noord 9 in Oirsbeek. De opbrengst van de oude electronica
die tijdens de challenge is ingezameld doneert Lionsclub aan
verenigingen en clubs in Beekdaelen. Wie wat en hoeveel krijgt
wordt bepaald door een notaris.
Mensen die oude electronica inleveren ontvangen bovendien een
lot waarmee ze een geldbedrag
kunnen winnen voor hun favoriete vereniging of club. Daarnaast
wint de vereniging die het meest
inlevert een extra geldprijs.
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ACTUEEL
VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR ENERGIETOESLAG?

Gemeente kent
niet alle minima
Hoewel iedereen met de
stijgende energieprijzen te
maken heeft constateert
het Centraal Planbureau
dat de energiekosten als
aandeel van het besteedbaar inkomen veel harder
stijgen voor huishoudens
met een laag inkomen dan
voor huishoudens met een
hoger inkomen. Dat is
reden waarom het Rijk
een energietoeslag van
800 euro heeft toegezegd
aan huishoudens met
een laag inkomen. Welke
huishoudens zijn dat in
Beekdaelen?

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Het exacte aantal is lastig aan
te geven”, zegt communicatiemedewerker Audrey Crombach
van de gemeente Beekdaelen
desgevraagd tegen de Beekdaeler. “Feitelijk kun je drie groepen
onderscheiden.” Tot de eerste
groep behoren mensen/huishoudens die een maandelijkse uitkering krijgen van ISD Kompas (de
sociale dienst van de gemeente
Beekdaelen). Tot groep twee behoren mensen/huishoudens die
een ander inkomen op minimumniveau hebben, zoals WW, WIA,

AOW zonder pensioen (maar
wel bij ISD Kompas bekend zijn
in verband met een aanvraag om
een minimaregeling 2021/2022).
“In groep drie zitten de mensen
die helemaal niet bekend zijn bij
ISD Kompas maar wel een inkomen hebben op minimumniveau”,
voegt Audrey Crombach er aan
toe. “De omvang van de derde
groep is de gemeente niet bekend.”
Aanvraag zelf indienen
De ‘doelgroepen’ 1 en 2 hoeven
geen aanvraag in te dienen voor
de tegemoetkoming; zij krijgen
de energietoeslag vanzelf op
hun rekening. Zij hebben inmid-

dels een brief (beschikking) van
de gemeente ontvangen dat het
bedrag van 800 euro op 25 april
wordt overgemaakt. De ‘derde’
groep (de minima die bij de gemeente niet bekend zijn) kan op
de website van ISD Kompas een
aanvraag indienen, daarover is
recentelijk via diverse kanalen
gecommuniceerd.
Aangezien
Beekdaelen het toegezegde toeslaggeld van het Rijk nog niet
heeft ontvangen, financiert de
gemeente het geld uit eigen middelen voor. In mei of juni, zo is
de verwachting, maakt het Rijk
het geld over naar de gemeente
Beekdaelen.

ACTUEEL

UITZENDING OP 3 MEI, NPO 3

Tim uit Nuth in ‘Puberruil’
NUTH Zoals de Beekdaeler al
eerder meldde is Tim Frijns (17)
uit Nuth op dinsdag 3 mei te zien
in het veelbekeken tv-programma Puberruil van de KRO-NCRV.
Tim woonde een aantal dagen bij
een islamitisch gezin in Utrecht
en Rayan verbleef op zijn beurt
in Nuth. Escaperoom-bouwer
Tim en aanstormend kok Rayan
(14) die met zijn familie en kat
Tiger in Utrecht woont, hebben
gezorgd voor een sprankelende
uitzending. Tim woont samen
met ouders en broer in Nuth. De
Puberruil-uitzending met Tim &
Rayan is op dinsdagavond 3 mei
(21:12 uur) op NPO 3.

Arie van Prooijen
tweede keer koning
St. Martinus
Vaesrade
VAESRADE Arie van
Prooijen is voor de tweede
achtereenvolgende keer
koning van schutterij St.
Martinus in Vaesrade.
Hij schoot paasmaandag
de houten vogel naar
beneden en heeft nu de
unieke kans om keizer te
worden van de schutterij
uit Voasje. Want wie drie
keer achter elkaar koning
schiet, wordt keizer. Bij
de burgers ging de titel
naar Frank Extra en bij de
jeugd wist Bram Jansen de
kleine vogel neer te halen.

Tim (rechts) en Rayan, met in het midden Puberruil-presentator Jan Kooijman.
Foto: KRO-NCRV
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IN HET KORT

Lezing over
bodypainting
bij ZijActief
Schinnen De ZijActief-afdelingen Jabeek en Schinnen houden
woensdag 11 mei in gemeenschapshuis Noaber Beemden de
jaarlijkse ‘Masterclass-avond’.
Ditmaal staat een lezing over
bodypainting op het programma, verzorgd door Ton Nizet.
De meervoudig Nederlands, Belgisch en Duits kampioen vertelt
die avond alles over de kunst
van het bodypainten. De lezing
begint om 19.00 uur en is alleen toegankelijk voor leden van
ZijActief Jabeek en ZijActief
Schinnen. Aanmelden is nodig
en kan tot 28 april via de gebruikelijke weg.

Handen uit de
mouwen tijdens
Natuurwerkdag
in Nuth
Nuth Mensen die van de natuur
houden en graag de handen uit de
mouwen willen steken, kunnen
zaterdag 30 april weer aan het
werk bij de Hellebroekerbeemden in Nuth. Daar kunnen zij onder leiding van enkele vrijwiliggers van IVN Beekdaelen-Nuth
en buurtvereniging Hellebroek
meehelpen met het ‘opschonen’
van de natuur. De groep verzamelt zich bij het scoutinggebouw
aan de Spoorstraat en werkt van
10.00 tot 13.00 uur. Voor koffie,
thee en vlaai wordt gezorgd.
Aanmelden via biostekel@gmail.
com of ivnnuth@gmail.com.

ZijActief
Jabeek viert
Moederdag
Jabeek ZijActief Jabeek houdt
maandag 2 mei in het Ontmoetingscentrum de traditionele
moederdagviering. De leden kunnen dan genieten van een High
Tea met hartige en zoete hapjes.
De viering begint om 20.00 uur
en is alleen toegankelijk voor leden. Aanmelden is nodig en kan
tot 28 april via de gebruikelijke
weg.

Eerbetoon aan Schinveldse troubadour Joep
Rademakers uitgesteld naar mei 2023
SCHINVELD Het eerbetoon aan de Schinveldse
troubadour Joep Rademakers wordt een jaar uitgesteld. Het comité Joep 90,
dat met de organisatie van
het eerbetoon is belast,
heeft dat onlangs bekendgemaakt. “De invulling
vordert weliswaar gestaag, maar mede door de
overheidsmaatregelen en
onzekerheden over wat wel

en niet mogelijk was blijkt
het organiseren van een
dergelijk eenmalig evenement, de realisatie van
het kunstwerk en zijn rijk
geïllustreerde biografie
in combinatie met het
uitbrengen van een speciale
CD dit jaar niet haalbaar”,
zo laat een woordvoerder
weten. Het evenement
wordt nu verplaatst naar 5
mei 2023.

Bloesemtocht
met IVN
Nuth IVN Beekdaelen-Nuth
houdt zondag 1 mei een bloesemtocht rond het Savelsbos bij
Rijkcholt. Het is een wandeling
van ongeveer 7 kilometer. Verzamelen om 13.30 uur op de Markt.
Van daaruit gaat het richting
Rijkcholt. De voorjaarswandeling start om 14.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij eetcafé Riekelt.
Stevige schoenen wordt aangeraden. Deelname is gratis, ook
voor niet-leden. Vooraf aanmeleden is noodzakelijk en kan via
ivnnuth@gmail.com.

5
IN HET KORT

ACTUEEL

VANWEGE SLUITING OFFICE CENTER
OP BEDRIJVENTERREIN DE HORSEL

Tijdelijk geen
PostNL in Nuth

Wandelspeurtocht
en natuurwandeling
in Nuth
Nuth Beweegdaelen, Stichting
Radar en IVN Nuth verzorgen
zaterdag 21 mei twee wandeltochten in de omgeving. Vanaf
13.00 uur start er een zogeheten
‘Kiek Ins Roond’-wandelspeurtocht vanaf woonvorm de Wissel aan de Pastorijstraat. Op
hetzelfde moment start bij de
Muldersplas in Thull een natuurwandeling van ongeveer zes kilometer. Deelname is gratis. Ook
scootmobielers zijn welkom om
deel te nemen. Aanmelden moet
voor 19 mei via ivnnuth@gmail.
com of 06-21427919.

Vroege vogels
op pad met IVN
Nuth De vogelwerkgroep van
IVN Beekdaelen afdeling Nuth
houdt zondagmorgen 1 mei een
vogelexcursie door het Ravensbosch. Het vertrek is om 07.00
uur vanaf de Markt in Nuth.
Deelname is gratis, ook niet-leden zijn welkom. Van te voren
aanmelden is noodzakelijk en
kan via ivnnuth @gmail.com.

JEAN-KE

Tot verleden week kon men in Nuth terecht bij het PostNL-punt in het Office Center (bedrijventerrein De Horsel). Volgens
PostNL komt er een nieuwe locatie in Nuth. Foto de Beekdaeler

Rabobank, ABN-AMRO
en ING wáren al weg uit
Nuth, en ook de pinautomaat is in 2021
verdwenen. Sinds verleden week is het voorzieningenniveau in de
grootste dorpskern van
de gemeente Beekdaelen
verder gedaald nu het
PostNL-punt in Nuth is
gesloten. Maar volgens
PostNL komt er binnenkort een nieuwe locatie
in Nuth.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het afgifte- en ophaalpunt van
PostNL dat verleden week sloot,
was gevestigd in het filiaal van de
landelijke (en onlangs gefailleerde) kantoorartikelengroothandel
Office Centre in Nuth (bedrijventerrein De Horsel). Nu ook dit
filiaal dicht is, worden klanten
doorverwezen naar Hulsberg.
In 2018 geen gegadigden
Het PostNL-punt in het centrum

van Nuth verdween in 2018 toen
Boekhandel Claessens haar activiteiten beëindigde. Tot verleden week kon men terecht bij het
PostNL-punt in het Office Center, maar ook dat is nu verleden
tijd. Na de sluiting van Boekhandel Claessens, gelegen tegenover
de Markt, waren er geen gegadigden om het PostNL-punt over te
nemen, ook supermarkt Jumbo
had geen interesse. PostNL liet
eind vorige week weten een nieuwe locatie in Nuth gevonden te
hebben, maar wil pas over twee
weken bekend maken wáár dat is.

Kènt geer Suzan
de dochter van
Jan en Marian van Kan?
Dat woar ei slipperke
geweunweg ê wipperke.
Mèh doa wèt Suzan
de dochter van
Jan en Marian van Kan
gelókkig neet van...!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl
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KERKDIENSTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 30 april. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: jaardienst Anna
Beugels. Zondag 1 mei. 11.00
uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor. Intenties: jaardienst
ouders Pierre Pluijmaekers en
Mia Scheepers; zielendienst
Nieke Brounen-Crombag. 19.00
uur: opening meimaand, ter ere
van de H. Maagd Maria, met
rozenkransgebed bij wegkruis
Churchillstraat/Irenestraat.
Woensdag 4 mei. 19.00 uur: H.
Mis in het klooster. Intenties:
Tiny en Thei Meijers-Veldman.
Donderdag 5 mei. 10.00 uur: H.
Mis in het klooster. 16.00 uur:
Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 6

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

mei. 10.30 uur: Communie aan
de zieken. 16.00 uur: H. Mis in
Zorgcentrum Panhuys.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 1 mei. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: John
Packbier. Maandag 2 mei. 09.00
uur: H. Mis. Intenties: ouders
Frijns-Eichhorst. Woensdag 4
mei. 19.00 uur: Dodenherdenking. Vrijdag 6 mei 09.00 uur
H. Mis. 15.00 uur: uitstelling
en aanbidding van het Allerheiligste. 19.00 uur: zegening
boomkruis Leeuwerweg. Elke
werkdag in mei om 18.30 uur rozenkransgebed in kapel Terziepe
en om 19.00 uur kapel in Hellebroek.

Word vrijwilliger!
deluisterlijn.nl/vrijwilliger

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 30 april. 20.30 uur: H.
Mis. Intenties: Gène Kuipers (1e
jaardienst). Zondag 1 mei. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door
het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. Intenties:
Luc Scheind (jaardienst); Lei
Eijssen (90ste verjaardag); H.
Mis uit dankbaarheid.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 1 mei. Bedevaart naar
Sittard. 10.30 uur: H. Mis in de
Basiliek in Sittard, opgeluisterd door zangkoor en fanfare
St. Caecilia Wijnandsrade. Intenties: Harie Diederen (trouw-

een
vertrouwd
gezicht
voor
al uw
vragen

dag), tevens voor alle overleden
familieleden; overleden ouders
Quadackers-Gijzen en overleden familieleden; Joseph Steins,
Elisabeth Steins-Barth en Hub
Fabus; Jo Vromen en alle overledenen familie Vromen en familie Eurlings; Anné en Andrea
Pluijmen. Dinsdag 3 mei. 08.30
uur: Aanbidding van het Allerheiligste. 09.00 uur: H. Mis.
Woensdag 4 mei. 18.00 uur: Dodenherdenking m.m.v. Heemkundevereniging, zangkoor en
fanfare St. Caecilia.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 30 april. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: Huub Schoonbroodt (1e jaardienst)

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

Naamdag
Heilige Isidorus
gevierd in
‘zijn’ kapel

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

SWIER Bij de Isidoruskapel
in Swier wordt zondag
15 mei de naamdag
van de Heilige Isidoris
gevierd. Dat gebeurt
met een gebedsdienst
die om 19.00 begint. De
Stichting tot behoud van
de Isidoruskapel nodigt
belangstellenden uit voor
deze jaarlijkse dienst. Na
afloop is er koffie of thee,
cake en klinkt er muziek.
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TOM VAN VLIJMEN (27) VAN HEUTS AUTOCENTER IN NUTH: ‘HET GAAT OM VERTROUWEN’

De ‘dorpse’ garage voor de
automobilist in Beekdaelen

Vertrouwen krijg je
niet zomaar, dat
moet je verdienen.
- Tom van Vlijmen
© Rob Oostwegel

Al op de basisschool wist Tom
wat hij later wilde doen: ‘Iets met
auto’s’. Hoensbroekenaar Tom
van Vlijmen (27), tegenwoordig
woonachtig in Brunssum waar hij
onlangs zijn huis heeft verbouwd,
is sinds enkele maanden zowat elke
dag in Beekdaelen, meer bepaald:
aan de Pastorijstraat 65 in Nuth.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Daar runt hij Heuts Autocenter, het garageen automobielbedrijf van de Nuthse ondernemer Fons Heuts dat met de recente komst
van Tom van Vlijmen nieuw elan uitstraalt.
“Dit is wat ik al enkele jaren wilde”, zegt
Tom, oftewel: een garage runnen waar hij
zèlf de ‘baas’ is. Tom deed als automonteur
circa tien jaar lang ervaring op bij uiteenlo-

pende automobielbedrijven in Parkstad. ”Ik
heb personenauto’s, vrachtwagens, busjes
en zelfs hydraulische graafmachines gerepareerd.” Met die kennis en ervaring op zak
durft hij het zelfstandig ondernemerschap
met een gerust hard aan. Hij is sociaal vaardig, heeft alle benodigde vakdiploma’s op
zak en hij is opgeleid tot APK-keurmeester.
“In ons vak”, zegt Tom, “gaat het om vertrouwen. Vertrouwen krijg je echter niet zomaar,
dat moet je verdienen.” Hoe? “Bijvoorbeeld
door reparaties uit te voeren tegen een tarief
dat ‘gewone’ mensen zoals u en ik kunnen
betalen. Ik wil een ’dorpse’ garage zijn voor
automobilisten in Beekdaelen. Dorps in de
zin van kleinschalig en met ‘ouderwetse’
service.”
Behoefte aan dorpsgarage
Tom is na z’n eerste maanden als zelfstandig
ondernemer nog enthousiaster dan hij al
was bij de start. “Ik merk aan de toenemende

klandizie dat er behoefte is aan een dorpsgarage gebaseerd op onderling vertrouwen.”
Als het zo doorgaat komt er snel een tweede
monteur bij. Tom geeft ons een rondleiding
door het spic & span schone gebouw met alle
automotive-voorzieningen, inclusief drie
spuitcabines om de auto of motor te wassen
en een leenauto opdat de klant vervoer heeft
op de dag dat diens auto voor de apk, reparatie of onderhoudsbeurt in de garage is. Binnenkort heeft Tom ook een aantal occasions
in de verkoop. “Kleine, goed onderhouden
en vooral betaalbare auto’s voor ‘gewone’
mensen in Beekdaelen.” Lachend: ”Net zo
gewoon als ikzelf ben.”
Tom van Vlijmen - Heuts Autocenter
Pastorijstraat 65,6361 AH Nuth
In- en verkoop, Onderhoud, Reparaties, APK
Tel. 045 - 524 1904
E-mail: heuts.autocenter@hotmail.com
www.heuts-autocenter.nl

8

beekdaeler.nl

maandag 25 april 2022

VACATURES

Nuth
uke
e
l
n
e
e
ar
a
n
k
e
o
n?
a
Op z
a
b
j
i
b
- of
e
i
t
n
a
k
va
nd werk ertiﬁcaat
e
l
e
s
s
i
• Afw
ftruckc
e
h
e
j
l
a
n
• Beha
waarde den
r
o
o
v
e
e
• Goed
ogelijkh
m
i
e
o
r
• Doorg

www.opreij.nl/vacatures

GEZOCHT: BETROUWBARE BEZORGER 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.
DINSDAG 11 JANUARI

beekdaeler.nl

2022

2931
week 2 jaargang 63 nummer

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE €EIGEN BUURT

€ GOEDE VERDIENSTEN
€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

Interesse?
Interesse?
Bel 06-42
67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl
Vers van
de pers!

Bel 06-42677006 of mail info@beekdaeler.nl

! Dit
Beekdaelen Alsjeblieft
comis ‘m, de Beekdaeler op
verpacter formaat inclusief
is
nieuwde opmaak. Daphne
bezorgers
60
onze
van
een
iedere
die de Beekdaeler
ssen
week in de brievenbu
en
dorpskern
15
alle
stopt in
van de gemeente Beekdaeook:
len. Digitaal lezen kan
beekdaeler.nl. Veel leesplel
zier! Foto Rob Oostwege
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COPRODUCTIE VAN COA EN ‘GRAVEL FEST’ BIJ KASTEEL TERBORGH

Bewoners asielzoekerscentra
helpen bij wielerevenement

Joris Hendriks uit Schinnen, organisator van ‘Gravel Fest’ bij Kasteel Terborgh, gaat zelf voorop bij de sjouwwerkzaamheden. “De samenwerking met het COA is prima.”
Foto Rob Oostwegel

Als het COA, het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers, de Beekdaeler uit
zichzelf gaat bellen om
te melden ‘dat er nu eens
góéd nieuws is’. dan klinkt
dat op z’n minst opmerkelijk. Wat er aan de hand
is? Afgelopen weekend
verrichtten enkele tientallen bewoners van het
asielzoekerscentrum (azc)
in Sweikhuizen en de
COA-noodopvanglocatie in
Schinnen hand- en spandiensten bij ‘Gravel Fest’,
een spectaculair wielerevenement in Schinnen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Timo Waarsenburg is een van
de woordvoerders van het COA,
de organisatie die vrijwel dagelijks de media haalt. Het tekort
aan opvangplekken in speciale
opvangcentra voor asielzoekers
en statushouders neemt de komende maanden naar verwachting verder toe. Verleden week
dinsdag moesten halsoverkop
slaapplaatsen geregeld worden
voor 360 asielzoekers voor wie
geen plek meer was in het Groningse opvangcentrum Ter Apel.
Een dag later, woensdag 20 april,
zegt Waarsenburg met opgewekte stem tegen de Beekdaeler: “Dit
keer kan het COA jullie melden
dat een aantal bewoners van
onze twee locaties in Beekdaelen
als vrijwilliger gaan helpen bij
Gravel Fest.” Zo heet het evene-

ment met racefietsen die voorzien zijn van mountainbikebanden, oud-wielerprof Laurens ten
Dam vindt het de mooiste sport
ter wereld.
Duizend deelnemers
Donderdagochtend, twee dagen
voor de start, is het een drukte
van belang bij Kasteel Terborgh
in Schinnen, de centrale locatie
waar afgelopen weekend het wielerfestijn werd gehouden. De eerste editie, twee jaar geleden, was
koud en trok minder deelnemers
dan gehoopt. “Maar dit keer hebben we zelfs het maximale aantal
van duizend deelnemers”, zegt
organisator Joris Hendriks (37)
uit Schinnen. Hij is maar wat blij
met de vrijwilligers van de azc’s
in Schinnen en Sweikhuizen.
“Deze extra handjes zijn zeer
welkom want we barsten van het
werk.”

Alle voorkomende
werkzaamheden
Het gaat in totaal om zo’n vijftig
vrijwilligers, ze helpen bij alle
voorkomende werkzaamheden,
van het sjouwen met zitbanken
en tafels tot en met cateringondersteuning. Of ze het zelf
ook ‘leuk’ vinden? Absoluut!
Tegelijkertijd kijken ze hun ogen
uit: duizend wielerfanaten die
een parcours afleggen van 85
of 125 kilometer over deels onverhard terrein, met onderweg
eten en drinken en ter afsluiting een festival met live muziek, je moet er maar op komen.
Organisator Joris Hendriks: “De
samenwerking met het COA
is prima en beslist voor herhaling vatbaar.” Daar zijn de
vrijwilligers van de twee azs’s in
Beekdaelen het helemaal mee
eens.
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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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Swier 52 in
Paardenstalling met
Wijnandsrade buitenberging
Molenveld 6 in Het verbouwen van stallen
Nuth
tot woonruimte en bouw
van een schuur
Thermiekstraat Het plaatsen van 6
12a in Nuth
vlaggenmasten
Swier 54 in
Het plaatsen van een
Wijnandsrade schuilstal
Stegelenstraat Het plaatsen van een
16 in Oirsbeek erfafscheiding
Tulpstraat 7 in Het plaatsen van een
Nuth
verdieping op de bestaande
bouw

DATUM VERLEEND
14-04-2022
14-04-2022

19-04-2022
19-04-2022
11-04-2022
12-04-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Parkeerplaats
Evenement “Vogelschieten 20-04-2022
t.h.v. Kerkstraat 2022”
29 in Doenrade
Verkeersbesluiten
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Instellen van een parkeer14-04-2022
De Leu,
verbod op een gedeelte van
Oirsbeek
De Leu te Oirsbeek door het
aanbrengen van een gele onderbroken streep tegenover
de inrit van De Leu 51 tot aan
het kruispunt t.h.v. De Leu 49
te Oirsbeek
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.

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan?
Kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op zoek naar nieuwe locaties
De gemeente is daarom op zoek
naar 23 locaties om nieuwe
laadpalen te plaatsen. Twee
jaar geleden hebben meerdere
inwoners van de gemeente
Beekdaelen meegedacht over
de beoogde beste locaties voor
laadpalen. Dat gaan we nu weer
doen.

Herinnering: denk mee over nieuwe locaties
voor publieke laadpalen bij u in de buurt
Er komen steeds meer elektrische auto’s. Deze moeten opgeladen
kunnen worden. Bij voorkeur op de eigen oprit of bij bedrijven. En
als dat niet kan bij een laadpaal in de openbare ruimte. Hiervoor
hadden de inwoners van de gemeente Beekdaelen in 2021 al de
beschikking over 20 publieke laadpalen. Er zijn er echter nog meer
nodig.

Hoe kan ik meedenken?
Via een interactieve kaart, te
bereiken via www.beekdaelen.
nl/laadpalen, kunt u tot 1 mei
uw reactie achterlaten. Op deze
kaart kunt u precies zien waar
de beoogde locaties zijn voor
nieuwe laadpalen. Deze worden
aangegeven met groene stippen.

U kunt op de kaart een stip
aanklikken en een reactie geven
waarom dit wel of niet een goede
locatie is. Ook kunt u alternatieve
locaties aanwijzen.
Wilt u meebepalen waar de
nieuwe laadpalen komen in
Beekdaelen?
Kijk dan op www.beekdaelen.nl/
laadpalen en blijf op de hoogte!

Voortgang Project Reconstructie
Holleweg te Schinnen
De werkzaamheden rondom de reconstructie “Holleweg” te
Schinnen vorderen gestaag. Zoals het nu uitziet, zal de rijweg 2
weken eerder dan gepland opengesteld worden. In plaats van
de geplande 22 werkweken ziet het ernaar uit dat het werk in
20 weken zo ver klaar is dat de weg weer open kan. Concreet
betekent dat openstelling vanaf eind van week 22.

WERKZOEKEND OF WERKGEVER?
ONTMOET ELKAAR OP HET

PARTICIPATIEPLEIN

WERKZAAMHEDEN
Asfalt
Op dinsdag 19 April 2022 zijn de nieuwe asfalt tussenlagen
aangebracht in fase 2 en 3 van het werk. Omdat de aannemer in
week 17 (de week van Koningsdag) nog enkele dagen doorwerkt
zullen per week 18 (2 mei) alle woningen tot en met nr. 33 in het
werkgebied weer met de auto toegankelijk zijn vanuit Schinnen.
Kruispunt Aan ’t Lindjen en ingang bebouwde kom
Onlangs is besloten om, vanuit het oogpunt van efficiency, nog
enkele extra werkzaamheden binnen dit project mee te nemen.
Zo wordt het kruispunt Aan ’t Lindjen aangepakt: hier wordt een
plateau gerealiseerd met rode coating zodat ook dit kruispunt
straks al als 30 km/uur is ingericht. Ook zal er al een nieuwe
ingang voor de bebouwde kom worden gemaakt op de komgrens
tussen Puth en Schinnen. De reden om deze werkzaamheden
nu meteen mee te nemen is met het oog op de toekomst:
wanneer de reconstructie Kerkweg te Puth zal worden opgepakt,
kan verkeer vanuit Schinnen zonder extra belemmering via
Aan ‘t Lindjen omgeleid worden. Overigens wijzigen deze extra
werkzaamheden de planning niet.
Laatste asfaltwerkzaamheden en inrichting weg
Week 22, de week van 30 mei 2022, staat in het teken van het
aanbrengen van de laatste asfalt deklagen over het gehele werk;
het aanbrengen van de belijningen en figuratie op deze asfalt
toplaag, en tot slot het aanbrengen van de rode coating op de
diverse kruisingen. Week 23 zal de rijweg dan weer open zijn, er
wordt geprobeerd dit in het laatste weekend van zaterdag van
mei voor elkaar te krijgen.
Meer informatie
Op de projectpagina op de gemeentelijke website vind u recente
foto’s van de werkzaamheden en kunt u de tekeningen en
planning terugkijken.
https://www.beekdaelen.nl/reconstructie-holleweg-in-schinnen

ONTMOET!

DONDERDAG 19 MEI
12.00-14.00 UUR
GEMEENSCHAPSHUIS NOEBER BEEMDEN
SCHINNEN
Donderdag 19 mei 2022 organiseert de gemeente Beekdaelen
weer het “Participatieplein”. Dé plek waar werkgevers en
werkzoekenden elkaar op een informele, laagdrempelige
manier persoonlijk kunnen ontmoeten. De eerdere
‘Participatiepleinen’ hebben inmiddels tientallen mensen
naar een nieuwe baan geleid!
Ben je dus werkzoekend of werkgever, ontmoet elkaar dan
op donderdag 19 mei 2022, van 12.00 tot 14.00 uur.
Locatie: Gemeenschapshuis Noeber Beemden,
Burgemeester Pijlsstraat 5, 6365 CG Schinnen
Voor meer informatie kun je terecht bij
de Participatiewinkel, telefoonnummer 088 - 450 2349.
Je kunt de Participatiewinkel ook bezoeken: elke maandag
t/m vrijdag tussen 10.00 - 15.00 uur. Je vindt ons beneden in
het gemeentehuis, Scalahof 1, Schinnen.

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 nieuws over de
noodopvang hier te delen.

Deze week is er nieuws te melden over
de vergunning voor het gebruik van het
terrein, de huisvesting op het terrein en de
organisatie van een open dag. Ook doen we
een oproep voor vrijwilligers.
Vergunning
Op 12 april 2022 is de vergunning afgegeven
voor het gebruik van het terrein door
het COA voor de noodopvang van
450 vluchtelingen tot november 2022.
Vanwege de noodzaak is er eerder een
gedoogbeschikking hiervoor afgegeven.

Inmiddels zijn alle benodigde gegevens
aangeleverd voor het verkrijgen van de
vergunning, waardoor deze nu afgegeven
kon worden.
Huisvesting
De opvang op het USAG-terrein gebeurt
tot nu toe in paviljoens. Dit is geen ideale
situatie. Daarom is er in januari onderzocht
of het mogelijk is de bestaande bebouwing
op het terrein zo in te richten dat hier
mensen in opgevangen kunnen worden.
Op 1 februari heeft het college van de
>>

>>
gemeente Beekdaelen besloten hier
toestemming voor te verlenen en kon
begonnen worden met het geschikt
maken van de gebouwen. Vanaf 1 mei is
deze verbouwing gereed en verhuizen
er 280 mensen van de paviljoens naar de
gebouwen. Het gaat hier dan voornamelijk
om gezinnen met kinderen, ouderen en
zwakkere bewoners. Door ingebruikname
van de gebouwen, worden er 2 paviljoens
overbodig. Deze worden dan ook
afgebroken.
Open dag
Het COA organiseert op 11 juni 2022 van
13:00 tot 16:00 uur een open dag op het
terrein van de noodopvang. Omwonenden
en andere geïnteresseerden kunnen dan een
kijkje komen nemen op het terrein. Over de
verdere invulling van de dag volgt nog meer
informatie.
Vrijwilligers
Bij de noodopvang worden er allerlei
activiteiten georganiseerd om de
bewoners een zinvolle daginvulling te
geven. Zo kunnen zij klusjes doen op het
terrein, zijn er verschillende trainingen
en voorlichtingsmomenten, krijgen de
volwassenen Nederlandse les, krijgen de
kinderen onderwijs en nog veel meer. Voor
een deel van deze activiteiten wordt de
hulp van vrijwilligers ingezet. Heeft u ook
interesse om als vrijwilliger deel te nemen
aan deze activiteiten, meld u dan via
noodopvangschinnen@coa.nl.

Een nieuw onderdeel is het programma
TeamUp, een samenwerking van War Child,
Save the Children en UNICEF Nederland.
TeamUp biedt gestructureerde sport-,
spel- en bewegingsactiviteiten voor
gevluchte kinderen van 6 t/m 18 jaar. Deze
activiteiten zijn niet alleen gericht op sport
en spel, maar ook op de sociaal emotionele
behoeften van kinderen. De activiteiten
leren hen hoe ze met hun gevoel om
kunnen gaan. De vaardigheden die de
kinderen opdoen bij deze aanpak, zijn
gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s,
die weer van pas komen in hun dagelijks
leven. Wilt u als vrijwilliger deelnemen aan
de TeamUp-activiteiten? Kijk dan voor
meer informatie en aanmelden op
www.warchild.nl/teamup.
Het COA en het JIS werken op dit moment
samen om een taalcafé in Schinnen op te
zetten. Hier zoeken zij ook nog vrijwilligers
voor. Heeft u hier interesse in, meld u dan
via noodopvangschinnen@coa.nl.
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 in 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.

Gemeente Beekdaelen verstrekt
gratis mondneusmaskers en
COVID-zelftesten voor minima
In bepaalde situaties is het dragen van een
mondkapje nog verplicht. En in sommige andere
gevallen is het niet verplicht maar wordt het
wel geadviseerd, bijv. voor mensen met een
kwetsbare gezondheid, of nadat u uit isolatie
komt.
Het testadvies is per 11 april gewijzigd waardoor
u niet meer naar de GGD hoeft voor een test bij
klachten, maar een zelftest voldoende is. Daarom is
het belangrijk om zelftesten in huis te hebben.
De aanschaf van mondkapjes en zelftesten kosten
echter geld. Voor mensen met een minimum
inkomen of net daarboven (120% van het sociaal
minimum) kan dat een reden zijn om deze dan
maar niet te kopen, en dat wil de gemeente

Beekdaelen voorkomen
door ze gratis te
verstrekken aan mensen
met een laag inkomen.
Dus heeft u een inkomen
tot 120% van het sociaal
minimum? Meld u dan aan
de receptie van het gemeentehuis
Nuth (Deweverplein 1). U kunt daar
terecht van maandag tot en met donderdag
van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.
U krijgt per gezinslid maximaal zes mondkapjes en
zes zelftesten gratis mee naar huis.

Beekdaelen herdenkt: Vrijheid in verbondenheid
Op een aantal plekken organiseren lokale initiatieven herdenkingsbijeenkomsten tijdens de nationale herdenking
op 4 mei. Namens de organisatoren nodigen wij u van harte uit om bij één van deze herdenkingen aanwezig te zijn.
Wij zijn alle organisatoren ontzettend dankbaar en zetten hun uitnodigingen dan ook graag voor u op een rij:

Nuth

Schinveld

Comité 4 mei-herdenking Nuth nodigt iedereen uit op 4 mei deel
te nemen aan de Dodenherdenking. Om 19.30 uur verzamelt het
gezelschap zich voor basisschool “De Bolster” en trekt van daaruit
gezamenlijk in een stille tocht naar het Monument voor de Gevallenen op het Deweverplein.

Plaats van handeling: Het herdenkingsmonument in het
plantsoen aan de Beatrixstraat te Schinveld.

Na afloop van de ceremonie bent u van harte welkom in de hal van
het gemeentehuis om samen koffie/thee te drinken.

Programma

19.30 uur Verzamelen (uitdelen van bloemen aan
kinderen en ouders)
19.35 uur Aanvang stille tocht naar monument
bij gemeentehuis
19.45 uur Aankomst bij monument
- Welkom en openingswoorden
- Toespraak door wethouder Timmermans
- Aankondiging taptoesignaal en 2 minuten stilte
- Taptoe-signaal door de heer Richard Maessen
20.00 uur Twee minuten stilte
Aansluitend
- Zingen Wilhelmus 1e couplet
- Koor zingt: “Roep alle namen
- Voorlezen namen slachtoffers
- Bloemenhulde
- Voorlezen gedicht door leerling basisschool
- Zegeningsgebed door pastoor Geilen
- Voorlezen prijswinnende gedicht 2021 (Dam Amsterdam)
20.20 uur Dankwoord en afsluiting
Uitnodiging namens gemeentebestuur om in de hal van
gemeentehuis koffie/thee te drinken.

Hulsberg
Vanaf ca. 19.45 uur verzameling bij het Oorlogsmonument bij het
zusterklooster Schoolstraat 5 Hulsberg

Programma
19.55 uur
20.00 uur

19.45-19.55 uur

Drumband St. Rochus komt aan bij het monument
We beginnen met 2 minuten stilte om onze
oorlogsslachtoffers te gedenken.
Luiden van de zware klok (de zgn. ‘doodsklok’).

Muziek: Last Post (Alois Voncken)
Daarna speelt de drumband en vervolgens spreekt pastoor George
Dölle.
De drumband speelt een stuk muziek
Muziek: Schintaler Mergroate
Kranslegging. Tijdens kranslegging rustige muziek
Pastoor Dölle gedicht/verhaal.
Muziek: Wilhelmus

20.00 uur: Aanvang Dodenherdenking met 2 minuten stilte.
Korte herdenking en kranslegging door Burgemeester Geurts van
de gemeente Beekdaelen en een afgevaardigde van de Stichting
Herdenkingsmonument Onderbanken.
Medewerking verlenen: Harmonie Sint Caecilia Schinveld,
Zangvereniging Oranje, en inwoners die een gedicht voor zullen
dragen.
De erewacht wordt betrokken door leden van de Schutterij Sint
Eligius Juliana en pupillen van de Gymnastiekvereniging Olympia
K.F.C. Schinveld.
Deze dodenherdenking zal in stilte worden besloten door het
blazen van “The last Post” door dhr. Eric Sturmans.
Na afloop is er gelegenheid tot het leggen van bloemen en
bloemstukken door alle aanwezigen en special voor de schoolverlaters van de basisschool uit Schinveld.
Alle inwoners zijn van harte welkom

Wijnandsrade
Om 18.00 uur start de bijeenkomst in de Stephanuskerk gevolgd
door een korte plechtigheid met taptoe en bloemenhulde bij het
oorlogsmonument. De dodenherdenking in Wijnandsrade wordt
sinds 1986 georganiseerd door heemkundevereniging “Vrienden van
Wijnandsrade”, met medewerking van het kerkbestuur, basisschool,
fanfare St. Caecilia Wijnandsrade, gemengd kerkelijk zangkoor
St. Caecilia Wijnandsrade, gemeentebestuur van Beekdaelen en
scouting Nuth.

Het programma is als volgt:
18.00 uur

Begin herdenking in de kerk (koor)
opening, gebed, koor, koor,
toespraak/gedicht, koor
ongeveer 18.30 uur Voortzetting buiten bij monument
gebed, taptoe, stilte,Wilhelmus,
bloemenhulde
ongeveer 18.45 uur sluiting

Schinnen
Kranslegging bij het oorlogsmonument voor het gemeentehuis
door wethouder Peter Janssen.
Meer informatie over het programma en de tijdstippen volgen.
Kijkt u hiervoor op de gemeentelijke website.

Informatie
Vlaggen halfstok

Het Gemeentebestuur vraagt alle inwoners om vanaf 18.00 uur tot 21.00
uur halfstok te vlaggen om zo de betrokkenheid te laten blijken.

De meest actuele informatie en eventuele aanpassingen of aanvulling
op dit programma vindt u op de gemeentelijke website. Heeft u zelf
nog toevoegingen dan kunt u deze mailen naar
communicatie@beekdaelen.nl

Fijne Koningsdag!

beekdaeler.nl

15

maandag 25 april 2022

N

M

E

T

K

V

O

E

K

T

N

I

N

E

G

S

L

D

J

R

R

A

T

G

K

D

G

A

L

N

E

A

E

K

O

T

U

A

G

E

A

W

D

P

R

O

M

K

T

B

H

R

R

I

E

R

E

N

P

R

L

U

O

U

T

S

N

I

E

I

O

A

D

A

U

I

E

R

E

L

L

N

U

M

A

V

E

N

D

O

R

J

A

G

C

Ĳ

O

R

A

N

J

E

B

I

T

T

E

R

D

N

A

L

R

E

D

E

N

N

N

V

J

S

U

M

L

E

H

L

I

W

I

E

D

F

O

O

H

S

T

A

A

T

S

L

Oplossing
APRIL • ORANJE • KONING • LINTJESREGEN •
VUURWERK • NEDERLAND • AUBADE • ORANJEBITTER •
VLAG • STAATSHOOFD
• TOMPOUCE
woordzoekerfabriek.nl
- maak je eigen
woordzoeker • TRADITIE •
VRĲMARKT • WILHELMUS

Oplossing

DOE MEE

APRIL
AUBADE
EN MAAK KANS OP
KONING
EEN ‘COOP’LINTJESREGEN
BOODSCHAPPENBOX
NEDERLAND
ORANJE T.W.V. 35 EURO!
ORANJEBITTER
STAATSHOOFD
TOMPOUCE
TRADITIE
VLAG
VRĲMARKT
VUURWERK
WILHELMUS

Prijsvraag

Heb je de woordzoeker
opgelost? Vul de overgebleven
letters bij ‘Oplossing’ in.
Het antwoord kun je sturen
naar: De Beekdaeler,
Valkenburgerweg 3, 6361
EA Nuth. Meedoen kan tot
5 mei 2022. Onder de juiste
inzendingen verloten wij een
‘Coop’-boodschappenbox
ter waarde van 35 euro.
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PRIJS-PUZZEL

PUZZEL
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Wie deze puzzel goed weet in
te vullen maakt kans op een
cadeaubon t.w.v. € 10,- te
besteden bij een Beekdaelense
onderneming.
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Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon
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32
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HORIZONTAAL:

1 specie 6 keukenapparaat 12 Europese hoofdstad 13 componist 15
gravin van Holland 16 vrijgevig 18 vestibule 19 plaaggeest 20 zangnoot 22 roofdier 25 als onder 26 zuur 29 kreet 30 riv. in Frankrijk
32 kortschrift 34 ondergrondse 36 bijbelse figuur 37 opperwezen 39
hartige hap 41 mannelijk dier 44 Nederlander 46 papegaai 48 werpstrik 50 onderofficier 51 Europese taal 53 tegenover 54 eveneens 56
deel v.h. hoofd 57 afslagplaats bij golf 59 op grote afstand 60 warme
luchtstreek 62 inwonend 64 Europese vrouw 65 ouderwets.
VERTICAAL:
1 appelwijn 2 jaartelling 3 familielid 4 nauw 5 smal 7 nauw 8 heks 9
aan zee 10 sluis 11 oogvocht 12 graansoort 14 meisje (koosnaam) 17
speelgoed 18 hoofddeksel 21 voelspriet 23 zijns inziens 24 verbond 27
spil 28 snedig 30 meubel 31 in opdracht 33 Ned. voetbalclub 35 ik 38
duw 39 selenium 40 boterton 41 handschoen 42 dominee 43 stekel
45 deel v.e. zin 47 rondhout 49 krachtig 51 Europese taal 52 teken 55
kilte 56 paardje 58 takje 59 boerenbezit 61 onmeetbaar getal 63 ter
inzage.
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n!
jouw cadeaubo

Oplossing van de vorige editie:
22411
De winnaar is:
Tanja Gorissen-Latten (Vaesrade)
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€10,-erd met

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
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SPORT

VOORZITTER LOEK STORMS VAN HEKKENSLUITER WIJNANDIA ZIET NOG PERSPECTIEF

‘We zijn nog níét
gedegradeerd hè?’
Voorzitter Loek Storms (links) en secretaris Jos Kickken tijdens de training verleden week donderdagavond. . Foto Rob Oostwegel

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Oranje uit Bleijerheide, een vereniging met een 110-jarige traditie in het amateurvoetbal. Terwijl
de Kerkradenaren op het kampioenschap azen in de derde klasse
A, probeert Wijnandia degradatie te ontlopen. “We zijn nog níét
gedegradeerd hè?”, zegt Storms,
“we staan weliswaar laatste maar
er moeten nog zes wedstrijden
worden gespeeld.” De ploeg die
straks als veertiende eindigt,
zakt rechtstreeks. “De nummers
twaalf en dertien spelen nacompetitie. Wij doen er alles aan om
minimaal één van die twee te
zijn.”

18 wedstrijden gespeeld, drie
keer gewonnen, één keer gelijk,
veertien nederlagen, doelsaldo
21-46. Dat zijn de harde feiten
als we Storms aan de telefoon
hebben, vijf dagen vóór de uitwedstrijd tegen koploper KVC

Vierde seizoen in derde klasse
Voor een dorp met nog geen
1.650 inwoners speelt Wijnandia
knap hoog, inmiddels het vierde
seizoen op rij, al werden de twee
laatste competities voortijdig beëindigd door de pandemie. Het
‘vierde’ seizoen in de derde klasse

Hoe is het om voorzitter
te zijn van een voetbalvereniging waarvan het
vlaggenschip, namelijk
het eerste team, zowat
het hele seizoen troosteloos onderaan bungelt?
Leuk is dat niet, maar het
mag de pret niet drukken.
”De sfeer is nog steeds
goed”, zegt voorzitter
Loek Storms.

zou zomaar eens het laatste kunnen zijn. De voorzitter pareert:
“Dat willen we dus voorkomen.
Toegegeven, we staan laatste, het
is niet anders. We zitten in een
vervelende periode. Ik vind dat
we méér punten hadden moeten
hebben op basis van het vertoonde spel. Helaas, alles zit tegen.”
Bal tegen de paal, bal tegen de
lat, nóg meer geblesseerden, het
bekende verhaal van een team
dat in de hoek zit waar de klappen vallen. De sfeer tijdens de
trainingen heeft er niet onder te
lijden, zegt Storms. “Ook de trainingsopkomst blijft goed en in de
kantine is de sfeer er niet minder
om.”
Publieke belangstelling
De publieke belangstelling bij
thuiswedstrijden is ietsje achteruit gegaan, al heeft dat niet
zozeer te maken met de huidige
stand op de ranglijst. “Dat is ei-

We staan weliswaar
laatste maar er
moeten nog zes
wedstrijden
worden gespeeld.
-Loek Storms

genlijk al zo sinds we in de derde
klasse spelen, want dan heb je
te maken met een aantal minder
aansprekende tegenstanders. Ik
herinner me de tijd dat Wijnandia in de vierde klasse speelde,
met derby’s tegen Hulsberg en
Schimmert, nou, daar kwam behoorlijk wat publiek op af.” Maar
of Wijnandia nu degradeert of
niet, ook komend seizoen (20222023) is Maurice van Woerkum
hoofdtrainer bij RKVV Wijnandia, het wordt zijn vierde seizoen
in Wijnandsrade.

PLANTENMARKT

EUROPAPLEIN - HULSBERG
9.00u - 16.00u
7 MEI 2022

Meld je
aan vóór
4 juni
2022!

“Het glasvezelinternet
zorgt voor een stabiele
verbinding… in ons
hele bedrijf!”
Ivon van Bussel - Hospitalitylocatie Glundr
De zekerheid van een goede verbinding in Beekdaelen. Online vergaderen, streamen en up- en
downloaden van zware bestanden… het is allemaal mogelijk. En nog tegelijkertijd ook! Wil jij ook gebruik maken van
supersnel en betrouwbaar glasvezel? Sluit een abonnement af voor 4 juni, dan betaal je geen vastrechtvergoeding.

gavoorglasvezel.nl/zuid-limburg

beekdaeler.nl
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COLUMN

JACQUES

Beerte
Middeleeuwse verhalen getuigen soms van een rijke fantasie maar
blinken vaak uit in een simplisme waarbij alles mogelijk is. Ik heb mij
altijd verbaasd over de goedgelovigheid van de mensen uit die tijd.
Maar in deze tijden van nieuws en nepnieuws merken we dat er in feite
niets veranderd is. Zo ook in het verhaal over het voorgenomen huwelijk van Pepijn met Beerte, waarin een boze moeder op de proppen komt
zoals in veel sprookjes. De moeder van het kamermeisje van Beerte
slaagt erin haar eigen dochter te laten doorgaan voor de kersverse echtgenote. Dit is mogelijk, omdat beide meisjes sprekend op elkaar lijken
en liefde maakt immers blind. Beerte wordt verbannen en in het woud
achtergelaten. Daar ontmoet zij Symoen en Constance, die haar liefdevol onderdak verschaffen. Als de moeder van Beerte haar dochter bij
Pepijn een bezoek komt brengen, wordt het bedrog ontdekt en worden
de schuldigen gestraft. Pepijn gaat op zoek naar zijn echte bruid Beerte
die spoorloos is en – toeval bestaat niet – hij belandt in het woud waar
het huis van Symoen en Constance staat. Eerst herkent hij Beerte niet,
maar na veel verwikkelingen komt alles goed en nadat ze getrouwd zijn,
krijgen ze een zoon, die ze Karel noemen naar de vader van Pepijn.
Tot zover het verhaal, maar dan komen de verrassingen. De naam
Karel komt natuurlijk van kerel. Wij zeggen van een geweldenaar nog
steeds dat het zo’n kerel is. De vader van Pepijn was Karel Martel die
als hofmeier van de Franse koning de vanuit Spanje oprukkende Moren
in 732 bij Poitiers versloeg. De naam van Beerte is een verbastering
van Bertrada van Laon. Laon ligt in de Thiérache (Noord-Frankrijk)
en is tegenwoordig de hoofdstad van het departement Aisne. Bertrada
leefde van 730 tot 783 en werd door haar huwelijk met Pepijn de Korte
koningin van Frankrijk. Pepijn was namelijk eerst hofmeier, maar hij
zette in 751 de laatste merovingische koning Childerik III af en werd
vervolgens op advies van paus Zacharias zelf koning.
Beerte is de geschiedenis ingegaan als “Beerte metten breden voeten”,
waarschijnlijk omdat ze een klompvoet had. Een troubadour wijdde
daar een lied aan, “Li Romans de Berte aux grands pieds” en trok
ermee door het land. Zo werd zij tot op de dag van heden niet vergeten.
Volgens een legende zou Beerte de dochter zijn geweest van Floris en
Blancefloer, waaraan een van onze bekendste en schitterendste middeleeuwse verhalen is gewijd, geschreven door de Vlaming Diederic van
Assenede. Dat is zij natuurlijk niet echt, maar de middeleeuwer had het
nodig om zaken met elkaar te verknopen om het begrijpelijk te houden.
De meesten konden immers niet lezen. De verhalen van Floris ende
Blancefloer en van Beerte metten breden voeten moeten rond 1300 in
heel Europa erg populair zijn geweest, want ze zijn in diverse talen bewaard. In het Oudfrans zijn er liefst 25 versies van Beerte overgeleverd.
In het middelnederlanmds is er slechts één versie bewaard gebleven
met slechts een fragment van het verhaal. Het geschonden perkament
is bij toeval ontdekt, omdat het als bandbekleding verwerkt was in de
kaft van een heel oud boek.
Het verhaal van Beerte heeft een historisch belang, omdat zij de moeder was van Karel de Grote, die in de dom van Aken begraven ligt en die
voor de ontwikkeling van onze streken van eminent belang is geweest.
En hoeveel mensen beweren niet rechtstreeks van hem af te stammen?
Maar het verhaalis ook een inspiratiebron geworden voor
veel letterkundigen. Zo schreven de gebroeders Grimm
in 1815 het sprookje “De ganzenhoedster”, waarin de
prinses evenals Beerte het slachtoffer wordt van
verraad van een kamenierster. Maar in
tegenstelling tot Beerte komt zij niet in het
woud terecht, maar moet ze de ganzen van het
hof hoeden. Zoals alle sprookjes loopt ook dit
weer goed af.
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

Personeel en vacatures
INVAL KRANTENBEZORGERS
GEZOCHT VOOR WEEK 18 EN 19.
Goede verdiensten. 06-42677006
of info@beekdaeler.nl.

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.

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.

Onderhoud en reparatie

Vraag en aanbod

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.

IETS TE KOOP OF
NAAR IETS OP ZOEK?
Een particuliere piccolo plaatsen
is helemaal gratis! Lever je piccolo
(maximaal 8 woorden) aan via
info@beekdaeler.nl.
Voor politieke of commerciële
diensten of de verkoop, verhuur
van een (vakantie)huis kan een
commerciële piccolo geplaatst
worden voor € 25,-

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

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 28 april t/m zondag 1 mei 2022

Hagendoren
Strooisel-pudding
of Strooiselappelvlaai

Preuf
aspergesoep

groot

13.25

bakjes 540 ml

8.99

4.39

2.99

g'woon
mineraalwater
2 multipacks à
6 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

IS
1+1 GRAT

Alle Magnum

2 stuks
combineren mogelijk

_
13.00
09 _ 50

6.18

3. 6.

7.18

3.59

Verse zalmfilet op
of zonder huid

per pak

Witte asperges
pak 500 gram

6.

99

4.

99

*
NG
I
T
R
O
K
25%

4.11 _ 11.00
08 _ 25

3. 8.

BBQ vlees,
kip, vis en vega

3 pakken
combineren mogelijk

ALTIJD
S
K
U
T
S
3

Shoarmareepjes
per 100 gram

072
0.
0.85
0

0.

59

9.75
11.25

Alle Affligem,
La Chouffe
of Hoegaarden
per stuk

*

TING
25% KOR
2.09 _ 7.99

1.57 _ 6.00

9.-

Alle Desperados,
Apple Bandit
of Liefmans
per stuk

*
G
N
I
T
R
O
25% K
1.69 _ 14.79

1.27 _ 11.10

* 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

