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HENK REIJNDERS
LIJSTTREKKER, FONS
HEUTS LIJSTDUWER

BIJ VICTOR SÁNCHEZ
LEER JE NIET ALLEEN ’DOS
CERVEZAS POR FAVOR'

Vertrouwde gezichten
bij Beekdaelen Lokaal

Spaans ‘verdringt’
het Nuths dialect
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SPORT

Klaar voor
herstart
competitie.
Schimmert Bij een aantal voetbalverenigingen in Beekdaelen werd de training afgelopen weekend op het laatste moment afgelast in verband met
coronabesmettingen. Die pech bleef VV Schimmert bespaard. Het damesteam, gecoacht door Rick Ramaekers en Danny Vergoossen, trainde
zondagochtend in de hoop dat de competitie snel kan worden hervat. Het Schimmertse damesteam, middenmotor in de vijfde klasse, speelde pas
7 van de 22 competitiewedstrijden. De KNVB hoopt dat in het weekend van 5/6 februari de competitie kan worden hervat. Foto Branding in Motion

ACTUEEL

HERBERGIER JORDY VAN BELKOM UIT HULSBERG: ‘WAT EEN HEERLIJK MOMENT’

De tap mag weer open!
Na de winkels gaat ook
de horeca weer (onder
voorwaarden) tot 22.00
uur open. “Een heerlijk
moment”, zegt Jordy van
Belkom die samen met zijn
vrouw Linda uitbater is
van ‘Den ouden Herberg’
in Hulsberg.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het herbergierechtpaar, eigenaar
van één van de oudste horecazaken in Beekdaelen, kocht in 2016
dit huiskamercafé. Na ruim twee
jaar veelal zélf verbouwen, met
hulp van familie en vrienden,

openden ze in mei 2019 een bed
& breakfast inclusief ‘petit brasserie’. “Sindsdien hebben we drie
lockdowns meegemaakt”, zegt
patron Jordy.
Steunpakket overheid
Net als de circa 65 collega-horecaondernemers in onze gemeente

sprong hij een gat in de lucht toen
hij hoorde dat er in hun brasserie
weer getafeld kan worden en de
tap open mag. “We hebben gelukkig maar één keer een beroep
hoeven te doen op het steunpakket van de overheid.”
Zie verder pagina 5
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (3)
Toen ik zondag een eigenaar
van een B&B in Beekdaelen
aan de telefoon had kwam
een jeugdherinnering bij uw
columnist boven - want ook
mijn ouders, met vier jonge
kinderen, hadden in de jaren
zestig een B&B in Hulsberg,
al heette dat toen nog gewoon
pension. In de zomer van
1966 vroeg een vriend van
mijn pap of we bij ons thuis
wellicht plaats hadden om
‘vakantiegangers uit Holland’
onder te brengen, zijn eigen
pension zat namelijk bomvol.
Plaats hadden we geenszins hoewel toch vier slaapkamers
voor de acht gasten en voor
onszelf een vlizotrap waarmee ons zeskoppige gezin
zich ’s avonds omhoog wurmde richting zolder. ‘Pension
J.J. van Wersch in Hulsberg,
idyllisch gelegen, voll. Pens.
ƒ11,- p.p.p.d., Jhr. v.d. Maessenstr. 53, tel. 04405-407’,
zoals de advertentie luidde in
de Telegraaf, het Vrije Volk en
Algemeen Handelsblad, bleek
geen renderende beleggingsstrategie. Pap vroeg (omgerekend) 5 euro per nacht
per persoon voor ontbijt,
inclusief lunch en avondeten.
En ’s avonds schonk hij alle

gasten gratis en voor niks
onbeperkt bij. Logisch dat
dezelfde ‘Hollèndere’ ieder
jaar terug kwamen – terwijl
wij dachten dat ze dat deden
om óns te plezieren. Als bij
Omroep Max het programma
Bed & Breakfast voorbij komt
zie ik gastenverblijven met
wellnessruimten en sauna en
stoombad en whirlpool – en
nóg zitten ze te zeiken over
ontbrekende haakjes, verborgen stofnesten en waarom er
geen zelfgemaakte jam op de
ontbijttafel staat. Die lui weten niet wat een vlizotrap is.

HENK REIJNDERS LIJSTTREKKER,
STEMMENKANON FONS HEUTS
LIJSTDUWER

Vertrouwde gezichten
bij Beekdaelen Lokaal

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl
Links lijsttrekker Henk Reijnders, rechts lijstduwer Fons Heuts. Foto archief de
Beekdaeler

Beekdaelen Lokaal, met
vijf raadszetels in grootte
de derde fractie in de gemeenteraad van Beekdaelen, heeft de kandidatenlijst gepresenteerd voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. De lijst
telt 24 namen. De eerste 5
kandidaten op de lijst zijn
vertrouwde gezichten, ze
zijn op dit moment raadslid namens Beekdaelen
Lokaal. Lijsttrekker is
Henk Reijnders, de huidige fractievoorzitter.

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

Op plek 7 staat Bert Kannegieter
uit Bingelrade, hij was vier jaar
raadslid in de (toen nog zelfstandige) gemeente Onderbanken. Kannegieter deed in 2018
- met zijn partij Vitaal Beekdaelen - mee aan de verkiezingen in
Beekdaelen, maar kreeg toen te
weinig stemmen voor een raadszetel. Kannegieter was ook jarenlang actief lid bij 50-Plus.

Partijvoorzitter als lijstduwer
Nummer laatst op de lijst is partijvoorzitter Fons Heuts, hij fungeert op 16 maart uitsluitend als
lijstduwer. Heuts, ex-raadslid en
ex-wethouder, werd in 2020 door
de gemeenteraad van Beekdaelen benoemd als eerste ereburger
van de fusiegemeente. Bij de herindelingsverkiezingen in 2018
behaalde ‘stemmenkanon’ Heuts
de meeste stemmen (717), één
stem meer dan Clasina Debets
van GroenLinks, met op de derde plaats CDA’er Twan Schevers
(566).
Top 10 kandidatenlijst
De top 10 kandidatenlijst van
Beekdaelen Lokaal ziet er als
volgt uit: 1 Henk Reijnders
(Hulsberg), 2 Harry van de Laar
(Vaesrade), 3 Harrie Geurten
(Amstenrade), 4 Annie Goossens
(Schimmert), 5 Funs Pluijmaekers (Hulsberg), 6 Sem Janssen
(Schinnen), 7 Bert Kannegieter
(Bingelrade), 8 Charles Martens
(Merkelbeek), 9 Jeanny Simons
(Nuth), 10 Wilfred van den Hout
(Nuth). In totaal telt de lijst van
Beekdaelen Lokaal 24 namen.
Fons Heuts is lijstduwer.
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VERNIEUWINGSGROEP DIENT MOTIE IN

‘Covid-herstelplan’
voor langere termijn
Coalitiepartij de
Vernieuwingsgroep,
met 7 zetels de grootste
raadsfractie, vraagt in een
motie aan het college van
Beekdaelen om met een
‘Covid-herstelplan’ voor
de langere termijn te
komen. “Om de lokale
samenleving te versterken
en een helpende hand te
bieden waar nodig”, zo
vindt de partij.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Er moet alles in het werk worden
gesteld om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis in kaart te brengen en uiteraard aan te pakken, benadrukt de
Vernieuwingsgroep. “Samen met
onze inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen.”

Waslijst met problemen
Problemen te over, zoals de ontstane leer- en taalachterstanden, stagnatie bij toeleiding
naar werk, overbelasting mantelzorgers, bestaanszekerheid en
toekomstperspectief, toename
eenzaamheid en psychosociale
problematiek, mogelijke wachtlijsten, tekort aan vrijwilligers,
perspectief voor verenigingen en
niet te vergeten: de positie van
jongeren. “Met een herstelplan
komen we sociaal sterker uit de
crisis als we daarbij durven te investeren”, zegt fractievoorzitter
Hugo Schaffrath. Of andere fracties de motie willen steunen was
bij ter perse gaan van de Beekdaeler nog niet bekend.

Met een herstelplan
komen we sociaal
sterker uit de crisis
als we daarbij durven
te investeren
- Hugo Schaffrath

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Amstenrade
AMSTENRADE De Beekdaeler is op zoek naar een
nieuwe bezorger voor een
krantenwijk in Amstenrade.
Het gaat om een wijk in de
omgeving van de Hoofdstraat/ Parallelstraat/
Nieuwstraat/Sjoepevaart.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

ACTUEEL

Bloemen bij miljoenste prik
Beekdaelen De GGD Zuid-Limburg heeft deze maand de miljoenste coronavaccinatie gezet. De prik ging in de
arm van Milou, een inwoonster van Beekdaelen. Zij kreeg de vaccinatie in Geleen. Vanwege de mijlpaal werd
Milou met bloemen en confetti onthaald (zie foto). “Ik ben verrast deze bijzondere prik te mogen ontvangen. Blijf
gezond en laat je prikken”, aldus Milou. Foto GGD Zuid-Limburg
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'T AUWT DURPS TONIËL
UIT MERKELBEEK

Doek valt na
44 toneeljaren
Voor toneelvereniging 't Auwt
Durps Toniël uit Merkelbeek is
het doek na 44 jaar gevallen.
Tientallen jaren verzorgde
deze toneelvereniging voorstellingen in BMV De Henkhof.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Na zoveel jaren toneelvoorstellingen heeft het alledaagse
leven ons ingehaald”, zegt de toneelgroep. Gezien het feit dat er
geen aanwas van nieuwe leden
is en het derhalve niet meer realiseerbaar is een verantwoorde
publieksvriendelijke uitvoering
te produceren, hebben de leden
unaniem voor opheffing van de
vereniging gestemd. “Uiteraard
met zeer veel pijn in het hart. We
gaan onze wekelijkse repetities
en de gastvrije ontvangst in De
Henkhof missen, evenals ons enthousiast publiek”.

INGEZONDEN

‘VV Schimmert
verlengt contract’
>De Beekdaeler, 18-01-2022

Geachte redactie,
We waren enigszins verrast
dat er in de Beekdaeler een
artikel is geschreven over de
contractverlenging van onze
trainer. Jammer dat er vooraf
geen overleg is geweest tussen
de vereniging en jullie redactie. In dat geval hadden wij de
(type)fout dat Han Jacobs vijf
jaar trainer is geweest kunnen voorkomen, hij is namelijk 15 jaar trainer geweest bij
onze vereniging. Ook vreemd
dat er gewoon een foto ergens vandaan wordt getoverd
van de trainer. In dat geval
hadden we een mooiere foto
kunnen plaatsen met ook Han
Jacobs als 2e trainer erbij.
Carlo Wiertz
Voorzitter VV Schimmert

KNGF opent
KNGF opent
werelden werelden
Open ook een wereld.
Steun ons met uw

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

geleidehond.nl/erfenis

geleidehond.nl/erfenis
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VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

HORECA-ECHTPAAR UIT HULSBERG HEEFT MEERDERE BANEN TEGELIJK

‘Straks komen hier
weer de toeristen uit
Valkenburg voorbij’
Al rond 1850 werd er in
‘Den ouden Herberg’ in
Hulsberg gedronken en
gegeten, nadrukkelijk in
die volgorde. Toen Jordy
en Linda van Belkom in
2016 het pand kochten
had nog geen mens van
corona gehoord. “We zijn
er financieel gezien al
met al nog goed doorheen
gerold”, vertelde Jordy
afgelopen zondag tegen
De Beekdaeler, enkele
dagen nadat het Outbreak
Management Team (OMT)
een gedeeltelijke heropening van de samenleving
adviseerde aan het kabinet. “Als we uitsluitend
van de horeca-omzet hadden moeten rondkomen
zouden we het niet gered
hebben.”
Jordy en Linda van Belkom van ‘Den ouden Herberg’ in Hulsberg. Eigen foto

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Hun herberg is van vrijdag t/m
zondag geopend, het B&B-gedeelte draait wél de hele week
door. Gastvrouw Linda werkte tot voor kort ook nog bij een
bakkerij in Voerendaal en Jordy
is feitelijk deeltijd-herbergier
- hij is tevens clubmanager bij
een sportschool in Valkenburg.
Een behoorlijk druk leven dus,
zeker in combinatie met hun
schoolgaande zoon Genti (9) en
dochter Poème (6). Jordy: “Mede
dankzij onze inkomsten uit al die

verschillende banen hebben we
het gered, bij ons werkt één medewerker op contractbasis. Met
één maal een bescheiden steunpakket, plus de andere eigen inkomsten, zijn we de coronatijd
tot nu toe goed doorgekomen.”
Beperkt aantal gasten
In verband met de naleving van
de 1,5 meter afstandsregel mag
in hun herberg maar een beperkt
aantal gasten naar binnen. “Dat is
helemaal niet erg”, zegt Jordy, “ik
ben allang blij dat we überhaupt
weer open mogen.” Zijn wens?
“Dat het bij drie lockdows mag
blijven.” Hij verheugt zich nu al

op het toeristenseizoen dat over
enkele maanden van start gaat.
“Onze herberg met terras ligt aan
de rand van Hulsberg, zowat tegen Valkenburg aan. Een prima
plek met het oog op de vele toeristen die hier binnenkort weer
voorbij komen.” Maandag werd
bekend dat de horeca tot 22.00
uur open mag blijven, aanvankelijk was er sprake van 20.00 uur.
Jordy: “Voor ons is dat niet van
belang, want we hebben een dagzaak. Tegen zes uur ’s middags
gaat onze herberg dicht.“ Tenzij
het heel druk en minstens zo gezellig is. “Tja, dan wil ’t nog wel
eens uitlopen…”

Als we uitsluitend
van de horeca-omzet
hadden moeten
rondkomen zouden
we het niet gered
hebben.”
- Jordy van Belkom
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JEAN-KE

Raadsvergadering
Beekdaelen

ACTUEEL

Last but not least
Nuth Nieuwbouwwijk ‘De Eijken’ in Nuth had een moeilijke start, onder meer als gevolg van de kredietcrisis
(bankencrisis) die in de zomer van 2007 ontstond en pas in de loop van 2011 afliep. Met name de bouwkavels
aan de Kruisweg wachtten lange tijd tevergeefs op kopers. Maar zoals dat zo vaak gaat met bouwprojecten:
opeens komt de vaart erin. Sterker nog, sinds verleden week is zelfs de laatste kavel van De Eijken via Damen
Makelaardij in de verkoop: 125.000 euro voor 552 vierkante meter. Last but not least (‘de laatste maar niet de
minste’) is gezien de fraaie locatie van toepassing, zie foto. De kavel ligt aan de Kruisweg 23 en is bedoeld voor
een vrijstaande woning. Eigen foto

ACTUEEL

Wij zoeken
bezorghelden
in Schinveld

Oirsbekenaren
doen beroep op
gemeenteraad

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

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
DINSDAG 11 JANUARI

2022

2931
week 2 jaargang 63 nummer
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BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

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 leespleOostwegel
zier! Foto Rob

Interesse?
Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl

De familie Hamelers, woonachtig in de Pastoor Sandersstraat 41 in Oirsbeek, heeft
zich schriftelijk gewend tot de
gemeenteraad van Beekdaelen.

De Voorzitter:
Geachte gemeenteraad...
Er is bij algemeen besluit
besloten
geen beslissing te nemen
tot beslist is
te besluiten
wat besloten moet worden;
om te beslissen
over welk besluit
besloten zal worden.
Hiermee sluit ik deze
vergadering met de groet:
Ora pro nobis
niet geschoten is
altijd mis,
(als ik me niet vergis)
het is zoals ‘t is,
Proost!
Jean Keulen

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Amstenrade

Volgens deze familie hebben de
bewoners van de Pastoor Sandersstraat ‘maar ook van de Verlengde
Lindenlaan, de Beijlkensweg en
de Oirsbekerweg’ al jaren te maken met ernstige verkeersoverlast.
Die zou met name worden veroorzaakt door zwaar vrachtverkeer in
hun straten. Tot een afspraak eind
2021 met verkeerswethouder Jan
Hermans is het om allerlei redenen niet gekomen. Ten einde raad
legt de familie de kwestie nu voor
aan de gemeenteraad. Eerder uitte
de familie Hamelers tegenover de
Beekdaeler haar zorgen.

AMSTENRADE De Beekdaeler is op zoek naar
een nieuwe bezorger
voor een krantenwijk in
Amstenrade. Het gaat
om een wijk in de omgeving van de Hoofdstraat/
Parallelstraat/Nieuwstraat/Sjoepevaart. 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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Beweegtijdschrift voor begeleiders van senioren
In Schinveld is het magazine Beweeg Mee(r)
officieel gepresenteerd
aan Moon Hendrix van het
Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) en wethouder John Essers. Het
magazine is bedoeld voor
begeleiders en vrijwilligers
van ouderen/senioren.

Vanaf 17 januari spaar je
bij Coop Knols Schimmert*

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

voor prachtige historische foto's van Schimmert!

“Door middel van oefeningen,
activiteiten, handige tips en ervaringsverhalen wordt ‘de schil’
rondom de oudere/senior geïnformeerd en geïnspireerd”, zegt
Stijn Winkens, sport- en beweegcoach binnen de gemeente
Beekdaelen. Samen met zijn Beweegdaelen-collega’s zet hij zich
in om de kwetsbare doelgroepen
(meer) in beweging te krijgen.
Het tijdschrift is gratis te bestellen via info@beweegdaelen.nl.
Meer info op de website: www.
beweegdaelen.nl
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Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.
Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.

27

28

29

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

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

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

30

31

32

33

Foto vlnr: Moon Hendrix (CMWW), wethouder John Essers (GroenLinks) en Stijn Winkens (sport- en beweegcoach gemeente
Beekdaelen). Eigen foto
In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

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

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

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

Ontvang een
gratis zakje
plaatjes bij
elke €10,- aan
boodschappen!
27

28

29

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

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

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.
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gedragen.
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eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.
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Apostolische School St.
Marie Schimmert.

Pages met het
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de te wijden bisschop.

Verzamel foto's van het dorp en de omgeving, oude tradities
en opmerkelijke personen in een mooi verzamelalbum.
* Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die bij de folder
zit van week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes (foto’s).

Knols Schimmert
Weidestraat 3

Zestien studio’s
voor ouderen in
hartje Schinveld
SCHINVELD Voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen,
komen in het centrum
van Schinveld zestien
zorgstudio’s beschikbaar.
Cicero Zorggroep verwacht dat het complex,
Bleekstaete geheten, in
februari of maart gereed
is. De studio’s hebben
een oppervlakte van veertig vierkante meter. De
bewoners kunnen gebruik
maken van een gezamenlijke huiskamer, keuken
en dakterras.
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PUZZEL

Veel puzzelplezier!
Sudoku

Op veler verzoek deze week
weer extra veel puzzels.
Mede dankzij de coronacrisis hebben veel lezers
van de Beekdaeler ontdekt
hoe fijn en ontspannen het
kan zijn om weg te kruipen
in een lekkere stoel met een
stevige hersenraker. Je kunt
alle sores van de wereld
even vergeten als je op zoek
bent naar een Franse rivier
met vier letters. Overigens:
De sudoku-prijspuzzel staat
verderop in deze uitgave.
Veel puzzelplezier!
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Kruiswoord
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Een bisschopswijding
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Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-189
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.
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Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot b
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland,
daar de eerste aartsbisschop.

54

27

55

28

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

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

HORIZONTAAL: 1 inwendig orgaan 5 afspraak 9
Europeaan 11 optocht 13 aardbol 15 bloembed 17 fijn
weefsel 18 radon 19 optreden 21 pers. vnw. 22 Sovjet-Unie 23 open ruimte 25 lidwoord 27 marktplein 29
argeloos 31 en andere 32 anno domini 33 riv. in Europa
36 lofspraak 38 niet even 39 kiezelsteen 41 voorzetsel
42 gedaan en laten 44 ontkenning 45 inhoudsmaat
46 houtsoort 48 babybedje 50 groot hert 52 insect 53
ervaring 54 Europese hoofdstad 55 gedorste halmen.

Vl

30

31

32

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

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

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.
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Een bisschopswijding
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Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-18
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

VERTICAAL 2 esdoorn 3 vogel 4 explosieve stof
(afk.) 5 deel v.d. week 6 mestvocht 7 loyaal 8 boom 10
sprookjesfiguur 12 retour 14 Middeleeuws wapen 16
tennisterm 19 op de wijze van 20 metaal 22 tegoed 23
Europese hoofdstad 24 naaigerei 26 egaal 28 domoor
30 kunsttaal 34 dierlijk vet 35 grafvaas 36 een zekere
37 vest 40 een weinig 43 schoeisel 45 avondmaal 46
afslagplaats bij golf 47 veldvrucht 48 handschoen 49
draagbare telefoon 51 tweetal 52 zeker.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot b
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland,
daar de eerste aartsbisschop.
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Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.
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30

31

32

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

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

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.
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BIJ VICTOR SÁNCHEZ LEER JE NIET ALLEEN ’DOS CERVEZAS POR FAVOR'

Spaans ‘verdringt’
het Nuths dialect
In het voormalige redactiekantoor van de Beekdaeler (voorheen Nuth &
Omstreken), gelegen aan
de Stationstraat in Nuth,
hoorde je jarenlang nadrukkelijk het Nuther dialect. Dus iemand die stro
in z’n hoofd heeft ‘heid
reuberzoad in der kop’. Het
plaatselijke dialect heeft
sinds kort echter plaats
gemaakt voor ‘Nada es
imposible’ (Niets is onmogelijk), de lijfspreuk van
Victor Sánchez.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Op de locatie waar zowat sinds
de uitvinding van de boekdrukkunst dit weekblad werd geproduceerd, is Spaans de voertaal
geworden nu Victor Sánchez
er is neergestreken. “Ik zit hier
perfect.” Victor werd in Spanje
geboren en woonde daar tot z’n
tiende, hij spreekt net zo vloeiend Nederlands als Spaans. Wat

Op de locatie waar
zowat sinds de
uitvinding van de
boekdrukkunst
dit weekblad werd
geproduceerd, is
Spaans de voertaal
geworden

In de redactieruimten waar dit weekblad jarenlang werd geproduceerd, pal tegenover de Markt in Nuth, geeft Victor Sánchez
nu Spaanse les. “Een perfecte locatie.” Foto Rob Oostwegel

niet mag verbazen, want Nuth is
al tien à vijftien jaar de plek waar
hij Spaanse les geeft. Hij huurde voorheen een aantal keer een
x-aantal vierkante meters lesruimte bij diverse winkeliers in
Nuth. Sinds zes maanden heeft
hij een eigen plek, pal tegenover
de Markt in Nuth. ”Beter kan
niet.”
Lange werkdagen
Het was overigens nog niet zo
makkelijk om ‘Señor Victor’ aan
de telefoon te krijgen voor een
interviewtje. Want hij heeft het
razend druk, vertelt hij tussen
het lesgeven door. “Ik ben iedere
dag van ’s morgens tot ’s avonds

Beter worden
met Victor’, zoals
zijn bedrijfje heet,
heeft één ‘taboe’:
cursisten mogen
niet hun moedertaal
spreken. Converseren
gebeurt uitsluitend
in de Spaanse taal

aan het werk. Met groot plezier
hoor.” Hij heeft zelfs zoveel cursisten dat hij soms ondersteuning
van Spaanstalige collega’s krijgt

die als zzp’er werkzaam zijn. ‘Beter worden met Victor’, zoals zijn
bedrijfje heet, heeft één ‘taboe’:
cursisten mogen niet hun moedertaal spreken. “Converseren
gebeurt uitsluitend in de Spaanse taal”, benadrukt Victor. “Het
Nederlands ‘fluistert’ je immers
woorden in die wel logisch zijn
maar die je mogelijk (nog) niet
kent in het Spaans. En dat brengt
je in verwarring en maakt je onzeker.” Hoe dan ook: Colorin colorado en este quenta se ha acabado’. Vrij vertaald: Toen kwam
er een olifant met een hele lange
snuit en die blies het verhaaltje
uit.
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dinsdag 25 januari 2022

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
en zoveel troost
bij het overlijden van onze moeder,
schoonmoeder en oma

Lies Bormans-Crijns
Hartelijk dank voor uw steun en medeleven
in deze moelijke tijd.
Kinderen en kleinkinderen.

KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg

ter. Vrijdag 4 februari. 10.30 uur:
Communie aan de zieken.

Zaterdag 29 januari. 16.30 uur:
H. Mis. Intenties: zielendienst
Jo Delahaije. Zondag 30 januari.
11.00 uur: Hoogmis. Intenties:
zielendienst Jeannette Houben-Teheux (tevens verjaardag).
Woensdag 2 februari. 16.30 uur:
H. Mis. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman. Donderdag 3
februari. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding
en rozenkransgebed in het kloos-

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 30 januari. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties:
zeswekendienst Mia Petry; jaardienst ouders Frans en Clara
Cobben-Heijlands; Jeanne Cobben-Frissen. Maandag 31 januari. 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag
4 februari. 09.00 uur: H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en aanbid-

ding van het Allerheiligste.
Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 29 januari. 16.00 uur:
H. Mis. Intenties: voor alle overleden parochianen
Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

08.30 uur: aanbidding van het
Allerheiligste; 09.00 uur: H. Mis.
Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 29 januari. 16.00
uur: H. Mis. Intentie: Alice
Sieben-Vankan. Zondag 30 januari. 11.00 uur: H. Mis. Intenties: Leon Snellings (zeswekendienst); Philomena Eijssen.

Zondag 30 januari. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: 1e jaardienst
Mia Curfs. Dinsdag 1 februari.

Wilfred en Patricia van den Hout

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

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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Wellnessresort
Oirsbeek gaat
in de verkoop

RON LEUNISSEN SPREEKT NA ‘40 JAAR
NIJMEGEN’ NOG STEEDS ‘PLAT’

Nieuw prentenboek
in dialect van Nuth
Ron Leunissen (62), geboren en getogen in Nuth,
schrijft en illustreert sinds
enkele jaren prentenboeken. Hij doet dit als een
hobby. Onlangs verscheen
van zijn hand een derde
prentenboek in het Limburgse dialect van Nuth:
‘Prins Kwakkert, avonture
van e kwakkertprinske’.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Oirsbeek Nóg is het niet zover maar het zit er wel aan te komen:
het kleinschalige wellnessresort van Spa Supreme aan de Oirsbekerweg in Oirsbeek (zie foto) gaat in de verkoop. “Binnenkort
online!”, jubelt makelaar V&H Vastgoed alvast op zijn Facebookpagina. Het betreft een vrijstaand huis met de luxe van een jacuzzi, stoomcabine, sauna’s, buitenzwembad, loungegedeelte
en beslist nog véél meer. Er staat nog geen bord ‘Te Koop’ in
de tuin en op Funda is het resort nog niet te vinden. Maar dat
zal vermoedelijk snel gebeuren, en dan weten we meteen ook
de vraagprijs, nietwaar? Spa Supreme zelf verhuist naar Catsop, vlakbij Elsloo. Daar wordt momenteel in het voormalig pand
van Dansstudio Rick Schmitz aan de Schuttersstraat een luxe
wellnessresort gebouwd. Foto Spa Supreme

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

RENOVATIE VAN

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

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

“Ik woon al meer dan 40 jaar in
Nijmegen, maar ik spreek nog
steeds gewoon plat met mijn
familie”, zegt Leunissen. “Het
schrijven in mijn moederstaal,
het Nuths, blijft me trekken.”
Ook nu weer kon hij voor de finesses van het lokale dialect terecht bij de dialectdeskundige
Colla Bemelmans.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schinveld
AMSTENRADE De Beekdaeler is op zoek naar
een nieuwe bezorger
voor een krantenwijk in
Schinveld Het gaat om
een wijk in de omgeving
van de Jabeekerstraat/
Kievit/Merkelbeekerstraat/Op de Keuken. Wil
jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

Voor kinderen van 4 tot 9 jaar
Het verhaal gaat over Prins
Kwakkert, een eigenwijs kikkerprinsje. Hij wil wel een prins
zijn, maar houdt niet van deftige dingen. Hij doet ook wel eens
dingen die eigenlijk niet mogen.
En soms gaat dat maar nét goed.
Het prentenboek, 51 pagina's
dik, is geschikt voor kinderen
van 4 tot 9 jaar en kost € 11,55
inclusief verzendkosten. Voor
meer informatie en/of bestelling:
ronleunissen@hotmail.com

De omslag van het boek. Eigen foto

Meer aandacht voor
de Limburgse taal
BEEKDAELEN De
gemeenteraad van
Beekdaelen heeft onlangs
unaniem ingestemd met
een motie van Beekdaelen
Lokaal, CDA en VVD over
het stimuleren van de
Limburgse taal. De raad
vraagt aan het college van
B&W om te onderzoeken
of ‘het Limburgs’ deel zou
kunnen uitmaken van het
onderwijsaanbod. Het doel
van de motie is de dalende
trend van dialectsprekers
tegen te gaan. De raad
noemt de Limburgse taal
‘cultureel erfgoed’.

25
JAN
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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.

BEKENDMAKINGEN
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Panhuysstraat 3 in Brandveiliggebruik Bs
Wijnandsrade
Stefanus
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Holleweg,
Schinnen en
Kerkweg, Puth
Romenkamp te
Oirsbeek

DATUM INDIENING
6-1-2022

OMSCHRIJVING
Instellen tijdelijke
geslotenverklaring

DATUM BESLUIT
18-1-2022

Vaststellen
parkeergelegenheid
opladen elektrische
auto’s

18-1-2022

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.

Magazine Beweeg Mee(r)
– Vitaal Oud Worden van
Beweegdaelen

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.

Donderdag 13 januari 2022 werd het Beweeg Mee(r) magazine overhandigd
aan (vlnr.) Moon Hendrix (CMWW Schinveld) en John Essers (wethouder
gemeente Beekdaelen) door Stijn Winkens (Beweegdaelen).

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

Iedereen is het er over eens: bewegen is goed voor de
gezondheid. Het heeft een positieve invloed op zaken als
motoriek, geheugen, bloedcirculatie, botten en spieren.
Tegelijkertijd verkleint het de kans op tal van aandoeningen,
zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, botbreuken en
dementie. Maar ondanks dat sport en bewegen alom wordt
geprezen, brengt het ook risico’s met zich mee. Denk aan
blessures. Het is daarom van belang dat er voldoende
ondersteuning wordt geboden door (zorg)professionals en
er een gedegen gedachte en voorbereiding achter ‘sport en
bewegen’ zit. Zo kan eenieder op een veilige en passende
manier deelnemen aan het aanbod.
>>

>>
Het magazine Beweeg Mee(r) is bedoeld voor begeleiders en
vrijwilligers van ouderen/senioren. Door middel van oefeningen,
activiteiten, handige tips en ervaringsverhalen wordt ‘de schil’
rondom de oudere/senior geïnformeerd en geïnspireerd. Op
een aantrekkelijke en afwisselende manier wordt u als lezer
meegenomen in de verschillende manieren waarop ook u kunt
stimuleren tot sport, bewegen en een gezonde leefstijl.
Bent u geïnteresseerd in het magazine Beweeg Mee(r)? Neem
contact op met Beweegdaelen via info@beweegdaelen.nl
en ontvang een gratis exemplaar. Bent u benieuwd naar wie
Beweegdaelen is en wat zij te bieden hebben? Neem een kijkje
op de website www.beweegdaelen.nl. Het beweegteam van
Beweegdaelen staat voor u klaar!

’VITAAL AUWD WEURE,
DAT DOON V’R SAME
IN BEEKDAELEN’!

Stand van zaken
noodopvang USAG-terrein
Schinnen
Op 8 november 2021 opende de noodopvang in Schinnen.
Maximaal 450 asielzoekers kunnen hier voor de duur van 1 jaar
worden opgevangen. De gemeente en het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA) kunnen zich voorstellen dat hierover
veel vragen heersen bij de inwoners van Beekdaelen. Op www.
beekdaelen.nl/noodopvang vindt u hierover alle beschikbare
informatie.
Ook informeren wij u via dit weekblad door regelmatig een
onderwerp dat te maken heeft met de noodopvang te behandelen.
Deze week halen we het onderwerp ‘klankbordgroep’ eruit.
Om in contact te blijven met de omgeving is er een klankbordgroep
opgericht. Bewoners en ondernemers die hieraan deelnemen
hebben regelmatig overleg met de gemeente, de politie en het
COA over de noodopvang. Tot nu toe heeft dit overleg drie keer
plaatsgevonden. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld
de samenstelling en leefomstandigheden van de bewoners van
de noodopvang, veiligheid en communicatie. Het doel van de
klankbordgroep is om op een laagdrempelige manier te bespreken
wat er leeft. De laatste ontwikkelingen worden besproken en er
wordt gekeken of er signalen zijn die opgepakt kunnen worden.
Ook deelnemen aan de klankbordgroep?
De klankbordgroep bestaat uit een gemengd gezelschap om zo een
goede afspiegeling te zijn van de Beekdaelense bevolking. Wilt u
ook meepraten en –denken in deze overleggen, meld u dan aan via
noodopvangschinnen@coa.nl.
Contactgegevens noodopvang voormalig USAG-terrein Schinnen
Meehelpen?
Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger of wilt u een
materiële donatie doen? Neem dan contact op met het COA

via noodopvangschinnen@coa.nl of kijk op www.coa.nl/
vrijwilligerswerk-en-donaties. Op een eerdere oproep voor
kledingdonaties is massaal gereageerd, waar zowel de gemeente,
als het COA en natuurlijk de bewoners van de noodopvang heel
dankbaar voor zijn. Wilt u nog een donatie doen? Neem dan eerst
even contact op met het COA via noodopvangschinnen@coa.nl om
een afspraak te maken.
Vragen of klachten over het COA-terrein?
Heeft u vragen of klachten over iets dat speelt op het terrein van
de noodopvang? Ook dan kunt u contact opnemen met het COA,
ditmaal via telefoonnummers 06 – 15 49 96 58. Dit nummer is 24 uur
per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Openbare orde en veiligheid
In de aanloopfase van de noodopvang werden er frequent extra
controles uitgevoerd door de kern Schinnen door politie en boa’s.
Hieruit blijkt dat alles rustig verloopt. Vanaf half december wordt
er daarom weer regulier gecontroleerd. Uiteraard blijven we alert
op signalen en blijft er wekelijkse afstemming tussen gemeente,
COA en politie. Doet er zich een situatie voor, waarin u een melding
wilt doen in het kader van openbare orde en veiligheid buiten
het terrein, dan belt u de politie via 0900 8844. Voor acute en
levensbedreigende situaties belt u natuurlijk 112.
Overig
Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de
gemeente Beekdaelen. Bel hiervoor naar 088 450 2000
of mail naar gemeente@beekdaelen.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart 2022
Op deze dagen en tijden kunt u gaan stemmen
Op woensdag 16 maart zijn de stembureaus geopend van 7.30 tot
21.00 uur. Ook bij deze verkiezingen kunt u vervroegd uw stem
uitbrengen. Dat kan op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart bij
een beperkt aantal stembureaus, tussen 7.30 tot 21.00 uur.
Kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen inzien
Dit kan vanaf 2 februari 2022. De locatie en tijden zijn nog niet
bekend. Houd hiervoor onze website in de gaten.
Verlopen identiteitsbewijs?
Met een identiteitsbewijs waarop een einddatum van 16 maart
2017 of eerder staat (dus 5 jaar of langer verlopen), kunt u niet
gaan stemmen. Vraag tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan bij de
gemeente.
Uitgebreide informatie over de verkiezingen leest u op
www.beekdaelen.nl/verkiezingen.
Heeft u vragen over de verkiezingen? E-mail uw vraag dan naar
verkiezingen@beekdaelen.nl. Of neem telefonisch contact op
via 088 – 450 2000. Dat kan op maandag tot en met donderdag
tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur.

Vanaf 17 januari spaar je
bij Coop Knols Schimmert*
voor prachtige historische foto's van Schimmert!
10

Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.
Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.

27

28

29

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

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

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

30

31

32

33

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

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

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

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.
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Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.
Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.
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29

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

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

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

30

31

32

33

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

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

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

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

Verzamel foto's van het dorp en de omgeving, oude tradities
en opmerkelijke personen in een mooi verzamelalbum.
* Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die bij de folder
zit van week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes (foto’s).

Knols Schimmert
Weidestraat 3

beekdaeler.nl
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ACTUEEL

UITERLIJK IN MEI KOMT COLLEGE MET VOORSTEL

Beekdaelen
denkt na over
levensbomenbos
In buurgemeente Beek staat al jaren een levensbomenbos met bomen voor onder meer de geboorte van een kind, een huwelijk of ter nagedachtenis aan een dierbare.
Foto Para Ti / Alamy Stock Photo

De gemeente Beekdaelen
onderzoekt of er behoefte is aan een zogeheten
levensbomenbos, ook wel
herdenkingsbos genoemd.
In zo’n bos (zie foto),
ergens in onze gemeente,
kunnen mensen in de loop
van de tijd, herkenbare,
individuele bomen planten
als herinnering aan een
bijzondere gebeurtenis.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

november afgesproken.

Groene leefomgeving
In november 2021 nam de gemeenteraad unaniem een door
de Vernieuwingsgroep en VVD
ingediende motie aan om de
‘levensvatbaarheid’ van zo’n
bos te onderzoeken. Uiterlijk
in mei 2022 moet het college
van B&W een uitgewerkt en
financieel onderbouwd voorstel
aan de raad voorleggen, zo is in

Volgens de raad verandert de
wijze waarop mensen gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk
en overlijden willen herdenken.
Een levensbomenbos zou op die
verandering in kunnen spelen.
Een levensbomenbos past volgens de raad ook bij de groene en
schone leefomgeving van Beekdaelen.

Levensbomenbos Beek
In buurgemeente Beek staat al
jaren zo'n levensbomenbos (foto)
vol persoonlijke herinneringen,
zoals de geboorte van een kind,
huwelijk of ter nagedachtenis aan een dierbare. De animo
onder de Beekenaren voor het
levensbomenbos is zo groot dat
het onlangs werd uitgebreid met
319 bomen. Het 'adopteren'
van een boom kost in Beek 40
euro.

1 Gbps
vanaf

47,46

“Het glasvezelinternet
zorgt voor een stabiele
verbinding… in ons
hele bedrijf!”
Ivon van Bussel - Hospitalitylocatie Glundr
De zekerheid van een goede verbinding in de gemeenten Stein en Beek. 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 19 maart, dan betaal je geen vastrechtvergoeding.

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

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
DINSDAG 11 JANUARI

2022

2931
week 2 jaargang 63 nummer

beekdaeler.nl

BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

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:
kan
len. Digitaal lezen
beekdaeler.nl. Veel leesplezier! Foto Rob Oostwegel

Interesse?
Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl

10

Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemme
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van R
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

beekdaeler.nl
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Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Le
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Britsdaar de eerste aartsbisschop.

dinsdag 25 januari 2022

PUZZEL

Verzamel alle
plaatjes van

27

28

Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

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

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

€10,-

et
Gefeliciteerd m
n!
bo
au
de
ca
uw
jo
30

31

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
10
van de winaar wordt in de volgende uitgave gepubliceerd.
Een bisschopswijding
De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

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

Montfortaa
op de teru
Apostolisc
Marie S

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemme
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van R
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Oplossing van de vorige editie:
38921

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Le
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits
daar de eerste aartsbisschop.

De winnaar is:
Steven Knops (Schimmert)

27

28

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

9

3
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2 7
9 6

Bij het vertrek van de stoet van
klooster naar de kerk.
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9 6
1 3
8 5
GRATIS PLAATJES
1
5 4
BIJ ELKE €10,- AAN
4 1
7
Verzamel foto's van het dorp en de omgeving,
oude tradities
9
BOODSCHAPPEN!
30

31

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

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

Montforta
op de teru
Apostolis
Marie S

en opmerkelijke personen in een mooi verzamelalbum.
Oplossing:

* Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die
zit van week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes

Knols Schimmert
Weidestraat 3
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Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief.
Het is een ideale bijbaan waarmee je je
eigen geld kunt verdienen. Bovendien kun je
dit werk perfect combineren met school,
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COLUMN

JACQUES

The Voice of Scandal
Een onthullende quote van de Vlaamse auteur Ward Ruyslinck luidt:
“Als je met meisjes wilt scharrelen, komt het er niet alleen op aan de
aanknopingspunten te ontdekken, maar ook de losknopingspunten”.
Daaraan moest ik denken bij de ongelofelijke heisa die er is ontstaan
rond het programma BOOS over de ongewenste intimiteiten in The
Voice of Holland. In de media duikelden de een na de ander over elkaar
om zich te verkneukelen over de activiteiten achter de coulissen van
onder meer toetsenist Jeroen Rietbergen, partner van Linda de Mol,
de Marokkaans-Nederlandse rapper Ali B. en de vertolker van menige tranentrekker Marco Borsato, die het vooral on jonge meiden had
voorzien. Als het daar nou bij was gebleven, was het nog tot daaraan toe
geweest, maar de hele #Me Too beweging ontwaakte spoorslags. Daarna was er geen houden meer aan. Iedereen moest of wilde zijn mening
geven over wat Tim Hofman in BOOS allemaal de wereld in had geslingerd. Minister Yesilgöz zei: “Blijf met je tengels van meisjes en vrouwen
af” en andere bewindslieden, inclusief Rutte, vonden het schokkend en
afschuwelijk. Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) gaat over de misstanden bij The Voice contact opnemen met omroepen en mediamagnaat John de Mol. Ze is er "misselijk" van en wil dat het werkklimaat bij
organisaties gaat veranderen. Ook in het buitenland was de opwinding
het nieuws van de dag. Bij Madame Tussauds werden wassen beelden
verwijderd en niemand draait nog muziek van de BOOSdoeners. Intussen is het feitenrelaas nog niet gecheckt door enige rechterlijke instantie
en worden de meiden onvoorwaardelijk op hun woord geloofd. Trial by
media? Het lijkt er alleszins op. Dat het nieuwe kabinet daar aan mee
doet vind ik uiterst zorgelijk, maar om mijn mening is niet gevraagd.
Als de camera’s bij The Voice stopten met draaien, kwam een kant van
Ali B naar voren die het publiek niet te zien kreeg. Ik begreep dat de
B. van onze nationale knuffel-Marokkaan staat voor Bouali. Dat doet
enigszins denken aan het liedje van Lia Dorana in het hoorspel De Familie Doorsnee: “Ik ben Ali Cyaankali”. Ze was de gevaarlijke vrouw van
Rotterdam, ze lokte de heren mee naar de Kaskedee een zette iedereen
in vuur en vlam. Zoiets deed Ali B. schijnbaar ook met de meisjes van
The Voice en Jeroen Rietbergen deed het vooral met seksuele opmerkingen en dickpic’s. Dat schijnen digitaal verstuurde foto’s te zijn van
zijn mannelijk geslachtsdeel en ik vraag mij werkelijk af wat daar nu
zo bijzonder aan is. Enfin, de bandleider nam na de aantijgingen van
dit grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik meteen ontslag bij
The Voice en kreeg van Linda de Mol de bons. Weer een Gooise vrouw
zonder man, de matras wordt leeg. Gelukkig erkende hij zijn zonden,
maar strafbare feiten zou hij nooit gepleegd hebben. Nu is het ook heel
erg moeilijk om aanranding of verkrachting te bewijzen en het wordt de
hoogste tijd dat de verouderde wetgeving op dat gebied wordt aangepast. Maar we moeten wel goed uitkijken dat daarmee niet te ver wordt
doorgeschoten en dat alle mannen al bij voorbaat door vrouwen worden
gezien als roofdieren die op een prooi uit zijn. Dat beeld mag niet ontstaan.
De opmerking van onze kersverse minister Robbert Dijkgraaf sneed
hout. Hij zei: “Het gaat er niet om dat slachtoffers heel erg hun best
moeten doen om geluiden hoorbaar te maken. Het gaat erom dat de
mensen die verantwoordelijk zijn voor organisaties, die ook
de toon zetten en de cultuur creëren in een organisatie,
daar alert op zijn.” Hij doelde niet alleen op John de Mol,
die door zijn botte reactie nogal wat mensen op hun
lange tenen heeft getrapt en daarmee onder vuur
kwam te liggen. Er zal in alle organisaties een
open en veilige omgeving moeten worden
gecreëerd, waarin misdragingen op dit vlak
zonder terughoudendheid gewoon gemeld
kunnen worden en vooral waarin men elkaar
aanspreekt en niet meer wegkijkt.
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

Vacatures & personeel
ONDERSTEUNING
IN OF OM HET HUIS NODIG?
o.a. huishoudelijke hulp &
tuin- en/of klushulp Interesse?
06-55.55.50.33
www.uwassistent.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.

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.

COLOFON

Claessens

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 27 t/m zondag 30 januari 2022
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagendoren
Kruisbessen
schuim

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
COOP KNOLS TE SCHIMMERT
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Ambachtelijke
tompouce
doos a 4 stuks

middelgroot

8.95

2.99

Granny Smith schaal 4 stuks
Pitloze witte druiven bak 500 gram
Eetrijpe groene kiwi schaal 4 stuks
Galia meloen per stuk

Johma brooden toastsalades

11.15

2 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

combineren mogelijk

*
2 STUKS

*
3 STUKS
7.17
8.97

5.-

2.99

3.98
6.38

Alle Alpro

2 stuks
combineren mogelijk

Blonde
d'Aquitaine riblappen
of hacheevlees

*
S
I
T
A
R
G
1+1
_
99 _

1.98

per 100 gram

0. 3.

25
MAXAN6T

RTING
25% KO
22
Palm

PE R KL

Alle
gerookte zalm

OP=OP

per pak

krat 24 flesjes à 250 ml

*

RTING
40% KO 99 _ 99
3.

Grolsch pils

krat 24 flesjes à 250 ml

6.

Grolsch
pils beugel

2. 4.
39 _

19

1.

17.

0.99 _ 12.97

17.29

12.
12.97
12.97

Vanaf 17 januari ontvang
je ook bij elke €10,- aan
boodschappen** een gratis
zakje historische plaatjes!

per stuk

*

16.29

17.29

krat 16 flesjes à 450 ml

Alle Grolsch
pils, radler 2.0,
speciaalbier of Palm

RTING
25% KO32 _ 29

0.89

1.19
1.35

6.50

10

30

Schimmert kent een tiental rijksmonumenten.De kerk en
de watertoren naderen beide de leeftijd van 100 jaar en zijn
daarmee de jongsten in het rijtje.

138

Verder zijn er nog de hoeves Hoofdstraat 1 (1709), Hoofdstraat
5 (1820) en Hoofdstraat 97 (18e eeuw) en Kleverstraat 10 (17e
of 18e eeuw).

Verzamel ze
allemaal!

Een bisschopswijding

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

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

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

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

Billich 1, deel van de herenhoeve
Bockhof.

De bouw van de kerk is gestart in 1924 naar een ontwerp van
Joseph Cuypers, een zoon van de grote Pierre Cuypers. Ze is
gebouwd van natuurlijk materiaal, zandsteen uit de groeve
Nievelstein en mergel uit de omgeving van Valkenburg. De
kerk is in 1932 door Mgr. G. Lemmens geconsacreerd.
De watertoren, de Reus van Schimmert, dateert uit 1927 en
is ontworpen door Jos Wielders (Amsterdamse School). Hij is
38 meter hoog. Het aantal treden is 156. Vóór WO II was er
boven in de toren restaurant Oranje. Na de oorlog is er nog
jaren een café geëxploiteerd.
Ook de Bockenhof is een echt Schimmerts markeringspunt.
Het vierkante torentje van dit wit gepleisterde kasteel dateert
uit 1677. Dit is te lezen op een latei: “arnoldus godefridus
de bock me restauravit 1677”. Hiermee is meteen de naam
verklaard.

11

31

Een bisschopswijding

Gebouwen

Je hoeft de veelvuldig verschijnende verenigingsflyers,
die ondersteund worden door de GOS (Georganiseerde
Ondernemers Schimmert), maar te bekijken om een aantal
markante Schimmertse gebouwen te zien. Zo staan daar
prachtig te prijken: de kerk, de watertoren, de Bockenhof, de
oude molen en twee mooie oude boerderijen.

27

28

29

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

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

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

34

De bisschop met overige geestelijken
sluiten de stoet af.

139

Hoofdstraat 94, 1992.

35

30

140

141

Huis Lemmens (afgebroken), Huis
Herberighs, Groot Haasdal 9.

Huize Vliek, Ulestraten, 2005.

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

31

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

32

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

36

37

De communicanten de Mariameisjesschool worden afgeleid.

De jongens en meisjes met de zusters
passeren Drukkerij Jacobs.

De leliereine bruidjes met witte
handschoenen.

38

39

40

De meester loopt naast de jongens
van de Remigius-school.

Groepsfoto met de communicanten op
de kerktrappen na de H. Mis.

Vader bisschop geeft kruisje, koster Jan
Jacobs kijkt in de verte toe.

33

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

* De actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.
** Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die bij de folderzit van week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes (foto’s).

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

