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ACTUEEL

FANFARE SCHIMMERT DERDE OP WMC, SCHINNEN OP PLEK VIJF

Helaas geen wereldkampioen!

Geen goud of zilver, maar 'slechts' brons voor fanfare St. Caecilia uit Schimmert. Maar ook een derde plek in de concertdivisie, de hoogste afdeling op het WMC, is reden
om te juichen. Foto Françoise Petersen

De verwachtingen waren
zeer hoog gespannen,
want de fanfares van
Schimmert (concertdivisie) en Schinnen
(eerste divisie) behoren
in hun afdeling tot de top.
Maar de hoofdprijs
- wereldkampioen! - zat er
op het WMC in Kerkrade
allesbehalve in.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

In het weekend van 23 en 24
juli 2022 moest het gebeuren.
Maandenlang werd er naar het
optreden op het Wereld Muziek
Concours uitgekeken en was er
gerepeteerd dat de vonken ervan
afvlogen. Fanfare St. Caecilia
Schimmert onder leiding van
Frenk Rouschop en uitkomend
op het hoogste niveau, werd zelfs
de wereldtitel toegedicht. Het

mocht niet zo zijn, want ‘Schimmert’ eindigde, net als in 2017,
als derde (van de in totaal vier
fanfares die dit keer meededen
op dit wedstrijdonderdeel). De
wereldtitel in de concertdivisie
ging, net als in 2017 en 2013, naar
de Koninklijke Fanfare Kempenbloei uit het Belgisch-Limburgse
Achel.
Dirigent hevig teleurgesteld
In Schinnen was de teleurstelling
nog groter. De vijfde plaats voor

fanfare St. Caecilia onder leiding van dirigent Theo Wolters
deed zichtbaar pijn, want een
plek in de top drie werd haalbaar
geacht, ondanks deelname van
maar liefst dertien ensembles uit
Nederland en België. Een hevig
teleurgestelde dirigent Wolters
verdween zaterdagavond spoorslags achter de coulissen nadat
de jury bekend had gemaakt dat
‘zijn’ fanfare niet verder was gekomen dan een vijfde plaats, net
als in 2017. Zie verder pagina 3
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (29)
Vier weken geen Beekdaeler.
Dus verbreden mijn vrouw
en ik onze horizon buitengaats. Maar wel in Europa.
Waarom met vliegschaamte
naar de Maladiven terwijl je
voortreffelijk kunt recreëren
in je eigen werelddeel. De reis
met de auto verloopt vlotjes,
sterker, we bereiken fluitend
onze plaats van bestemming,
geen enkele file onderweg,
voorwaar een wonder in
vakantietijd. Wáár wij ook
avonturieren, en wij hébben
wat afgereisd! – wij gaan bij
voorkeur naar pittoreske
dorpjes waar een kasteel
staat, ‘un château’, zoals de
Fransen zeggen. Het château
stamt uit de zestiende eeuw,
de tijd van Louis Seize, de
laatste koning van Frankrijk
voor de val van de monarchie. Het ligt verscholen in
de natuur tussen de bossen
en landerijen en telt twintig
klassieke kasteelkamers. Iets
verderop ontwaren wij de
plaatselijke Gasterie waar ze
Salade Saumon, Salade Poulet
en Salade Végétarienne serveren, de Dame Blanche kost
er € 6,25. De kerk is in 1871
gebouwd op een 105 meter
hoog plateau en de kern van

het dorp ontstond langs een
oude handelsweg, allemaal
wikipedia-weetjes waar wij
dol op zijn. De oudst bekende
naam van het dorp komt voor
in een akte uit 1170, maar het
gebied was waarschijnlijk al
langer bewoond, er zijn scherven gevonden uit de Frankische tijd. Zoals tegenwoordig
overal in Europa worden
ook in dit dorp Oekraïense
vluchtelingen opgevangen, in
een voormalige voetbalkantine. Voordat we de terugreis
aanvaarden posten we een
jaloersmakende ansichtkaart
(‘Groeten uit Doonder’) om
de thuisblijvers de ogen uit te
steken. Twintig minuten later
zien we de skyline van Oensel
opdoemen.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

ACTUEEL

EVENEMENT

Derde editie
Alfa Open Air
in Oirsbeek
Trobi, Johnny 500 en La June
zijn enkele namen die het podium van Alfa Open Air 2022
zullen betreden. Het dancefestival staat zaterdag 13 augustus op de Oirsbeekse agenda.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De derde editie van het festival
vindt van 14.00 tot 00.00 uur

plaats aan de Oirsbekerweg 90,
nabij de voetbalvelden. Naast
headliner Trobi sieren Sam
Blans, Moschino, Dan Delight,
Groove Addixion, MC Don
Espresso en dj-team Herrie met Gerrie
het affiche. Toegangskaarten in de
voorverkoop kosten
30,50
euro (inclusief servicekosten) en zijn verkrijgbaar via
eventix.shop/ut5gv76x.

Geen draagvlak voor
sluiten servicebalies
In Beekdaelen gaat de al jaren
durende discussie óf en zo ja
wáár het ‘nieuwe’ gemeentehuis van Beekdaelen dan moet
komen, beslist nog wel een
tijdje door. Uit een zogeheten
Behoefte-onderzoek, uitgevoerd in het eerste kwartaal
van 2022 onder alle huishoudens van Beekdaelen, blijkt
dat er geen draagvlak is voor
sluiten van de servicebalies.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Voor een groot deel van de inwoners van de voormalige gemeen-

ten Schinnen en Onderbanken
is het ‘onacceptabel’ als alleen
de servicebalie in Nuth geopend zou zijn. De meeste mensen geven aan dat Nuth ‘te ver
reizen’ is, hoewel slechts een
relatief klein deel niet in staat
is zelfstandig te reizen. Er deden 1.903 inwoners (12%) mee
aan het Behoefte-onderzoek.
Verleden week is de gemeenteraad geïnformeerd over de
uitkomsten van het onderzoek.
Er wordt nu een collegevoorstel
voorbereid voor vervolgstappen. De verwachting is dat er in
september meer duidelijkheid
komt.
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Vier weken
geen papieren
Beekdaeler. Wél
actuele informatie
via de website

ACTUEEL

Jammer, volgende keer beter….
Kerkrade|Schinnen Fanfare St. Caecilia uit Schinnen, uitkomend in de eerste divisie, moest op het
Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade genoegen nemen met een vijfde plaats, en dat was best een
tegenvaller. Niettemin kon er tijdens de prijsuitreiking toch een glimlach af bij fanfarevoorzitter René
Meijers (links) en dirigent Theo Wolters. Foto de Beekdaeler

ACTUEEL

BEEKDAELEN De papieren
Beekdaeler verschijnt de
komende 4 weken niet in
verband met de vakantieperiode. Mocht zich in die
periode belangrijk nieuws
voordoen in de gemeente
Beekdaelen, dan melden
wij dat op onze website
(www.beekdaeler.nl).
Uitgever en redactie
wensen de lezers van de
Beekdaeler (en niet te
vergeten onze 60 trouwe bezorgers) een fijne
vakantie. De eerste Beekdaeler ná de zomerstop
verschijnt op dinsdag 30
augustus, zowel op papier
als digitaal.

ACTUEEL

JOUW HULP IS MEER DAN NODIG!

BEEKDAELEN LANCEERT ONLINE HULPMIDDEL
VOOR HET AANVRAGEN VAN FINANCIËLE HULP

Schinnen heeft
Nieuwe website wijst
tekort aan vrijwilligers minima op kansen
voor begeleiding
extra ondersteuning
gevluchte kinderen
In Schinnen is een tekort
aan vrijwilligers die activiteiten voor gevluchte
kinderen willen begeleiden. Time4you, een project van VluchtelingenWerk Nederland is nu
hard op zoek naar vrijwilligers die in Schinnen één
middag per week activiteiten voor die kinderen
willen begeleiden.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het project Time4You biedt speciale kinderbijeenkomsten waar

vluchtelingenkinderen terecht
kunnen met hun vragen en verhalen. Daarnaast worden ze
geinformeerd over zaken die
hen aangaan. Ook kunnen de
asielzoekerskinderen allerhande spelletjes doen, zodat ze even
niet hoeven te denken aan hun
zorgen. De vrijwilligers bieden
in eerste instantie een luisterend oor voor de kinderen. De
enige verdere eis is dat elke vrijwilliger minimaal één middag
per week inzetbaar is. Wie zich
wil aanmelden als vrijwilliger
kan dat doen met een mail naar
time4you@vluchtelingenwerk.
nl.

Voor inwoners van
Beekdaelen met een
laag inkomen is er een
nieuw online hulpmiddel
voor het aanvragen van
financiële hulp. Via de
site ‘datgeldtvoormij.nl/
beekdaelen’ kunnen zij
zien welke vormen van
ondersteuning er in de
gemeente zijn en hoe zij
daarvoor in aanmerking
kunnen komen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Beekdaelen heeft verschillende
regelingen voor inwoners met

een laag inkomen, maar die worden lang niet altijd gebruikt.
Mensen blijken bijvoorbeeld bijdrages in school- reis- of zorgkosten niet te krijgen. Dat komt
bijvoorbeeld, omdat ze niet weten dat deze financiële hulp er is
en hoe ze die moeten aanvragen.
Invullen kan anoniem
Door een aantal vragen te beantwoorden, krijgen inwoners advies op maat. Dat kan anoniem.
Er hoeven alleen wat gegevens
over de gezinssamenstelling en
het inkomen te worden ingevuld.
Invullen van persoonsgegevens
is niet nodig. Wie liever met iemand om tafel wil, kan ook een
gratis adviesgesprek krijgen.
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IN HET KORT

Muziekbingo in
de Hoeskamer
Arensgenhout De volgende
editie van de Hoeskamertref
staat gepland voor maandag 8
augustus. Deze keer wordt een
muziekbingo gehouden. Even
binnenlopen voor gezelligheid
kan ook. De Hoeskamertref in
de Hoeskamer in Arensgenhout
is van 14.00 tot 16.00 uur. Wie
vervoer nodig heeft moet voor
5 augustus bellen Tiny Rompen-Loijens, tel. 06-25012415.
Mailen kan ook: paul.tiny.
rompen@gmail.com.
Belangstellenden kunnen 22 augustus
ook alvast in de agenda noteren.
Dan staat er ook een Hoeskamertref op het programma.

Kienen met
KBO Nuth
Nuth KBO Nuth verzorgt op
de woensdagen 3 en 17 augustus weer een kienmiddag in het
Trefcentrum aan de Wilhelminastraat. De zaal is open om 12.45
uur en het kienen begint om 13.30
uur. Ook niet-leden zijn welkom,
zij betalen een kleine vergoeding.

Zomercarnaval
in Jabeek
Jabeek Het sportcomplex van
voetbalvereniging Jabeek is zaterdag 3 september vanaf 16.11
uur voor een dag Rio de Janeiro in
het klein. Dan vindt namelijk de
tweede editie plaats van het Joabikse Zomercarnaval. Er is een dj
en diverse artiesten treden op.

JEAN-KE

LIEFDE is en ontstaat
als en omdat
iemand meer in je ziet
dan jezelf dacht
dat er in je te zien was.
“Joa, miene hóndj”,
reep Marie vanoèt de keuke!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

KBO Nuth bezoekt Europees Parlement
in Brussel
NUTH KBO Nuth gaat op
vrijdag 7 oktober met een
eigen bus naar het Europees
Parlement in Brussel. Zo is er
een rondleiding en ontmoeten
de deelnemers CDA-parlementariër Jeroen Lenaers. Vervolgens gaat het gezelschap
naar restaurant Chez Leon,
waar Lenaers hen een lunch
aanbiedt. Ook staat een
stadswandeling (met gids)

op het programma. Op de
terugweg kan in Hasselt (op
eigen kosten) de inwendige
mens worden versterkt. Tegen
21 uur is het KBO-gezelschap
terug in Nuth. De kosten (inclusief vervoer en verzekering) zijn voor KBO-leden 25
euro per persoon. Niet-leden
betalen 35 euro. Aanmelden
bij Wiel van Goethem via
w.van.goethem@ziggo.nl.
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MARCO KROON BEZOEKT ZIEKE AREND HOLTUS IN NUTH

Emotioneel onderonsje
tussen oud-commando’s
Oud-commando en ALS-patiënt Arend Holtus geniet van het fotoboek dat Marco Kroon hem in Nuth is komen aanbieden. Foto Rob Oostwegel

Beiden maakten ooit deel
uit van het Korps Commandotroepen (KCT), de
speciale eenheid van de
Koninklijke Landmacht.
Tien dagen geleden
ontmoetten ze elkaar en
haalden herinneringen
op. “Het was heel emotioneel”, zegt de 84-jarige
in Nuth woonachtige
Arend Holtus, hij lijdt al
bijna negen jaar aan de
spierziekte ALS. Niemand
minder dan officier Marco
Kroon (52), in 2009 onderscheiden met de Militaire
Willems-Orde, kwam
Holtus een hart onder de
riem steken.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Ze zijn weliswaar van een andere
lichting, ze schelen bijna dertig
jaar, maar beiden hadden de Engelbrecht van Nassaukazerne in
Roosendaal als thuisbasis. Van
daaruit werden ze uitgezonden
naar een van de vele buitenlanden, met als taak het voorbereiden en uitvoeren van ‘Speciale
Operaties’, zoals dat heet.
Werk met grote risico’s
Het werk van commando’s gaat
gepaard met grote risico’s, velen
brachten het hoogste offer in de
naam van vrede en veiligheid.
Dat lot bleef Holtus en Kroon
bespaard, al was het soms kantje
boord. Kroon kreeg dertien jaar
geleden, en bepaald niet zo maar,

de Militaire Willems-Orde voor
moedig optreden en leidinggeven als officier bij vuurgevechten
in Afghanistan.
Aanbieden fotoboek
Kroon bezocht Holtus in Nuth
om hem een boek aan te bieden
met foto’s die zijn gemaakt toen
Holtus, op uitnodiging van het
Ministerie van Defensie, een bezoek bracht aan de ‘commandokazerne’ in Roosendaal. Beide
oud-commando’s hadden elkaar
veel te vertellen, en uiteraard
ging het ook over Holtus’ ziekte.
Fietstocht door Beekdaelen
In mei 2017, tijdens een door het
ALS Team Limburg georganiseerde fietstocht door de ‘latere’
fusiegemeente Beekdaelen, was
Holtus de opvallendste deelne-

mer, hij stond met zijn foto in
diverse kranten en L1-tv maakte
een reportage. De reden: ALS-patiënt Holtus legde de veertig kilometer door het glooiende landschap samen met een buddy af op
een tandem. Maar dat was toen.
Want vijf jaar later zijn diens
beperkingen verder toegenomen
als gevolg van deze spierziekte. De opbeurende woorden van
Kroon deden Holtus zichtbaar
goed. Kroon, dat terzijde, kwam
de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak, maar voor zijn
Militaire Willems-Orde had het
geen gevolgen. Hij is tegenwoordig gestationeerd bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
als stafofficier Veteranenzaken.
Eén van die gerespecteerde veteranen heet… Arend Holtus.
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KERKDIENSTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 30 juli. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. vakantiekoor. Intenties: zeswekendienst Netty
Janssen-Dreessen; ouders Ritzen-Munnix en overleden familieleden. Zondag 31 juli. 11.00
uur: Hoogmis m.m.v. vakantiekoor. Woensdag 3 augustus.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Tiny en Thei Meijers-Veldman.
Donderdag 4 augustus. 10.00
uur: H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 5
augustus. 10.30 uur: Communie
aan de zieken. 16.00 uur: H. Mis
in zorgcentrum Panhuys. Zaterdag 6 augustus. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. vakantiekoor.Zondag 7 augustus. 11.00 uur: Hoogmis m.m.v. vakantiekoor. Intenties: Chris en Betsy de Koning en
familie de Koning en van de Paal;
zielendienst Jeannette Houben-Teheux; zielendienst Gree
tje Dohmen-Nijkamp. Woensdag 10 augustus. 19.00 uur: H.
Mis in het klooster. Intenties:
Tiny en Thei Meijers-Veldman.
Donderdag 11 augustus. 10.00
uur: H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 12
augustus: 16.00 uur: H. Mis in
Zorgcentrum Panhuys. Zaterdag 13 augustus. 19.00 uur: H.
Mis met ‘Kroedwösj’-zegening,
m.m.v. vakantiekoor. Zondag
14 augustus. 11.00 uur: Hoogmis met ‘Kroedwösj’ zegening,
m.m.v. vakantiekoor. Intenties:
jaardienst echtgenoten Jules
Kengen en Tila Gielen. Woensdag 17 augustus. 19.00 uur: H.
Mis in het klooster. Intenties:
Anna Beugels (verjaardag); Tiny
en Thei Meijers-Veldman. Donderdag 18 augustus:. 10.00 uur:
H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 19
augustus. 16.00 uur: H. Mis in
zorgcentrum Panhuys. Zaterdag
20 augustus. 19.00 uur: H. Mis
m.m.v. vakantiekoor. Zondag 21
augustus. 11.00 uur: Woord- en
communiedienst m.m.v. vakan-

tiekoor. Intenties: jaardienst
ouders Zus en Jean Weijers-Schlembach. Woensdag 24 augustus. 19.00 uur: H. Mis in het
klooster. Wiel Limpens en familie; Tiny en Thei Meijers-Veldman. Donderdag 25 augustus.
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.
Vrijdag 26 augustus. 16.00 uur:
H. Mis in zorgcentrum Panhuys.
Zaterdag 27 augustus. 15.00 uur:
Huwelijksmis Iris Geelen en Jeffrey Bertram. 19.00 uur: H. Mis
m.m.v. zangkoor Laudate. Intenties: ouders Gijzen-Wolter en
overleden familieleden. Zondag
28 augustus. 11.00 uur: Hoogmis
m.m.v. vakantiekoor. Intenties:
jaardienst ouders Urlings-Vrencken; zielendienst Nieke Brounen-Crombag; jaardienst Alex
Schiffelers; jaardienst ouders
Limpens-Heidendaal,
tevens
voor zonen Jan, Pierre en Jeu.
Woensdag 31 augustus. 19.00
uur: H. Mis in het klooster; Tiny
en Thei Meijers-Veldman. Donderdag 1 september. 10.00 uur:
H. Mis in het klooster. 16.00 uur:
Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster. Vrijdag 2 september. 10.30 uur: Communie
aan de zieken. 16.00 uur: H. Mis
in zorgcentrum Panhuys.

ca; Bertha Merkx (verjaardag).
Maandag 8 augustus. 09.00
uur: H. Mis. Intenties: ouders
Frijns-Eichhorst. Vrijdag 12 augustus. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste. Zondag
14 augustus. 09.30 uur: H. Mis
livestream). Intenties: 1e jaardienst Jeanne Cobben-Frissen;
Jo van Baardewijk (sterfdag vader); ouders Crijns (huwelijksdag); Manon Griffijn (naamfeest). Maandag 15 augustus.
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 19 augustus. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste. Zondag
21 augustus. 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Intenties: Jo van
Baardewijk (verjaardag). Maandag 22 augustus. 09.00 uur: H.
Mis. Vrijdag 26 augustus .09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. Zondag 28 augustus.
09.30 uur: H. Mis (livestream).
Intenties: 1e jaardienst Leonie
Cecilia Souren-Senden; Mathieu
van Sprakelaar (verjaardag),
tevens voor echtgenote Annie
Harst. Maandag 29 augustus.
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 2 september. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.

augustus. 09.00 uur: H. Mis.
Zondag 28 augustus. 11.00 uur:
H. Mis met kerkdeurcollecte
MIVA. Dinsdag 30 augustus.
09.00 uur: H. Mis. Zaterdag 3
september. 18.30 uur: H. Mis.
Intenties: ouders Souren-Eurlings en overleden familieleden; jaardienst ouders Van
Oppen-Akkermans en dochter
Miets en zoon Sjef. Dinsdag 6
september. 08.30 uur: Aanbidding; 09.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Bavo
Nuth

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Parochie St.Servatius
Vaesrade

Zondag 31 juli 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: 1e
jaardienst Hub Bertrand, tevens
voor Tiny Bertrand-Martens;
ouders Driessen-Esser; Harie
en Bertha Keulen-Meertens en
(schoon)zus Riet Meertens; uit
dankbaarheid 45-jarig huwelijk.
14.00 uur: doop Lena Hamers.
15.00 uur: doop Fee Offermans.
Maandag 1 augustus. 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 5 augustus.
09.00 uur: H. Mis. Intenties:
ouders Frijns-Eichhorst. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste. Zondag 7
augustus. 09.30 uur: H. Mis (live
stream). Intenties: bijzondere
intentie; jaardienst Elly Ameri-

Zondag 31 juli. 11.00 uur: H. Mis
Intenties: Jean Vroemen (verjaardag; jaardienst ouders Johannes
Emonds en Maria Houpperichs.
Dinsdag 2 augustus. 08.30 uur:
Aanbidding. 09.00 uur: H. Mis.
Zaterdag 6 augustus. 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst ouders Eijkenboom-Habets, tevens
voor Harry Willems; jaardienst
Tilly Reuleaux- van den Heuvel; Jozef en Aldegonda Wachelder-van der Mark. Dinsdag
9 augustus. 09.00 uur: H. Mis.
Zondag 14 augustus. 11.00 uur
H. Mis met Kroetwusj-zegening.
Intenties: Wiel Hupperichs en
familie. Zaterdag 20 augustus
18.30 uur: H. Mis. Dinsdag 23

Zaterdag 30 juli. 18.30 uur: H.
Mis Intenties: voor alle overledenen van de parochie. Zondag
7 augustus. 11.00 uur: H. Mis
Intenties: Gert Ruthenberg.
Zondag 7 augustus. 12.30 uur:
Doopsel Saar Simons. Zaterdag
13 augustus. 18.30 uur: H. Mis
Intenties: Piet Laeven; ouders
Mevis-Keulers; ouders Laeven-Brouwers. Zondag 21 augustus. 11.00 uur: H. Mis. Intenties:
voor alle overledenen van de parochie. Zaterdag 27 augustus.
18.30 uur: H. Mis. Intenties:
voor alle overledenen van de parochie.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 28 juli. 08.30 uur: H.
Mis. Zaterdag 30 juli. 19.00 uur:
H. Mis. Zondag 31 juli. 11.00
uur: H. Mis: Intenties: Gerda
Reijnders-Sassen; Piet Heuts
(zeswekendienst). Maandag 1
augustus. 08.30 uur: H. Mis.
Intenties: familie Kooloos-Verhaeg. Woensdag 3 augustus.
08.30 uur: H. Mis. Donderdag 4
augustus. 08.30 uur: H. Mis. Zaterdag 6 augustus. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Math en Annie
Lahaije-Evers en overleden familie. Zondag 7 augustus. 11.00
uur: H. Mis. Intenties: Ans Van
de Mortel-Jenneskens (gestichte
jaardienst).
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FAMILIEBERICHTEN

In memoriam
Onlangs vernamen wij dat op 20 juli
onze voetbalvriend

Ger Reubsaet
is overleden.
Ger was een van de markante iconen van de
ADVEO-familie. In de loop der jaren heeft Ger zich in diverse
functies verdienstelijk gemaakt voor ADVEO. Zijn sociale
vaardigheden en gevoel voor humor zorgden ervoor dat hij
zeer geliefd was bij de leden. Wij zullen de mooie
herinneringen en anekdotes koesteren.
Wij wensen Mientje en de overige familieleden
veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.
Je voetbalvrienden van ADVEO

een
afscheid
precies
zoals u
het wilt

U bent altijd welkom
voor een open gesprek.

Openluchtmis en
kruidenwandeling
In Merkelbeek
MERKELBEEK Bij het
Clemensdomein in Merkelbeek wordt zondag 14
augustus de jaarlijkse
openluchtmis rond Maria Tenhemelopneming
gehouden. Belangstellenden zijn hierbij van
harte welkom. De mis
begint om 11.00 uur bij
de Lourdesgrot. Tevens
zullen de ‘kroedwusjen’
die ochtend worden
gezegend. Voor het maken van een kruidenbos
(kroedwusj) is er donderdag 11 augustus voor
belangstellenden een
kruidenwandeling uitgestippeld, Tijdens deze
wanfdeling wordt er
toelichting gegeven op
het ontstaan van de traditie en de betekenis en
werking van de 7 kruiden. De wandeling op
11 augustus begint om
19.00 uur. Het startpunt
is bij de Lourdesgrot.

Bel 045 - 521 29 26
of ga naar monuta.nl/
hoensbroek.

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
Hiervoor kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak
bij u thuis of in ons uitvaartcentrum.

De Zonnebloem
houdt boottocht
Beekdaelen De afdeling Beekdaelen-Zuid van De Zonnebloem
trakteert dinsdag 2 augustus zijn
zonnebloemgasten op een boottocht over de Maasplassen. Die
vertrekt om 12.30 uur en tijdens
de tocht is er koffie met vlaai, een
uitgebreide lunch en klinkt er
muziek. Een tiental vrijwilligers
van De Zonnebloem zetten zich
in om hen een onvergetelijke dag
te geven. Wie hierin (ook) interesse heeft kan een mail sturen
naar secretariszonnebloemnuth
@hotmail.com.

Inschrijven voor
garageverkoop
in Bingelrade
Beekdaelen In Bingelrade vind
zondag 11 september de traditionele garageverkoop plaats. Inwoners van het dorp bieden dan
van 09.00 tot 15.00 uur hun zelfgemaakte of tweede¬handsspullen aan. Wie nog mee wil doen
kan zich tot 4 september melden
bij Claudia Dohmen aan de
Dorpsstraat 120b of via claudia
dohmen1969@gmail. com. Deelname bedraagt 3 euro.

Orgelconcert
Laurens de Man
in Nuth

Dennis Houkes

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.

IN HET KORT

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

NUTH De bekende
organist en pianist
Laurens de Man geeft
op woensdag 3 augustus
een orgelconcert in de
St. Bavokerk in Nuth.
Hij laat onder meer
composities van Bach,
Marchand en Mozart
horen. Aanvang is 20.00
uur, de toegang is een
vrije gift.

Lenssen Advies opent vestiging in Nuth
Lenssen Advies is een accountantskantoor met op dit moment

Wij lopen voorop op het gebied van kennis, innovatie en

drie vestigingen in Limburg. Met ingang van 17 oktober starten

automatiseringsprocessen. Wij staan voor duurzame en op

wij een vierde vestiging in Nuth op de Stationstraat 198.

vertrouwen gebaseerde relaties. Waar mogelijk verbinden
wij onze relaties om tot win-winsituaties te komen. Wij zorgen

Wij zijn dé sparringpartner voor onze relaties en zorgen

ervoor dat onze medewerkers doen wat ze leuk vinden én

samen met deze relaties voor het ﬁnanciële fundament

waar ze goed in zijn.

van hun onderneming. Wij zorgen er aan de hand van onze

Onze diensten zijn:

dienstverlening voor, dat de toekomst van deze onderneming
gewaarborgd is of dat deze zonder zorgen kan worden

Administratie en Accountancy

overgedragen.

Belastingadvies
Juridisch advies

Wij zijn Lenssen en wij vinden dat tijd jouw meest
waardevolle bezit is. Hoe deel jij je tijd in?

Personeel
Bedrijfsadvies
BI en procesoptimalisatie

Wij gaan altijd voor het beste resultaat, zijn extreem betrokken
en lokaal actief.

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via 077-3988327 of info@lenssenadvies.nl

Wat een mooie auto!
STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

RENOVATIE VAN

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

ELECTRO

06 5354 1421

INSTALLATIES

HULSBERG
06 224 76 916
06 134 99 445

045 405 90 88

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wist je dat je deze op kan
laden bij Coop Knols
in Schimmert? Je kan 24 uur
per dag, 7 dagen per week
terecht op onze parkeerplaats.
Hieronder zie je nog onze
openingstijden, mocht je nog
binnen willen lopen voor een
boodschap!

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

Openingstijden
maandag t/m zaterdag
zondag

Meterkast aanpassen of veranderen
Vervangen electrisch netwerk
Plaatsen van stopcontact-schakelaars
Installatie afzuiginstallatie/
mechanische installatie
Noodverlichting
Brand-/Inbraakbeveiliging
Rookmelders
Domotica
Oplaadpunt Hybride auto

Bent u op zoek naar een betrouwbare en
vooral erkende installateur? Neem dan
gerust contact met ons op of kijk op onze
website www.electroknols.nl

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

Coop

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

25-10-21 12:08
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THEATER

INGEZONDEN

‘KEUNING, LOAT DICH NEET KISTE!’
BEGIN OKTOBER IN PREMIÈRE

Donatus speelt
jubileumstuk met
grootste cast ooit

Irritatie
> Provinciale weg in Hulsberg langer dicht, 28-06-2022

Blijkbaar is de gemeente niet in
staat om bewoners langs de provinciale weg N298 in Hulsberg
waar momenteel al geruime tijd
wordt gewerkt aan verschillend
zaken, te informeren wat hen te
wachten staat. Het gebrek aan
communicatie is een slechte
zaak voor een gemeente en doet
veel irritatie ontstaan. Recent
is er door een bewoner langs
het traject een gesprek geweest
met de ombudsman zonder veel
resultaat en vooral opvallend
weinig begrip. Dat vind ik een
treurige zaak; waarom niet even
de moeite nemen om langs het
traject een informatiefolder te

verspreiden met in klare taal
wat er te wachten staat en waarom bewoners niet direct hun
huis kunnen bereiken maar via
zijstraten de auto elders moeten
parkeren wat de facto niet nodig
zou hoeven te zijn. De onvrede
is niet alleen bij ondergetekende
maar bij de meeste mensen wonende langs het traject. Want
al deze zaken samen zorgen
voor onveiligheid, verhoogde
kosten voor brandstof, verhoogde concentraties toxische
stoffen, fijnstof en geluidsoverlast en vooral ook veel irritatie.
Ger Koek Hulsberg

Fantastisch kasteelfeest in Wijnandsrade
> Jubileumweekend De Veldkretsers

De cast van ‘Keuning, loat dich neet kiste!’ Eigen foto

Een half jaar na de
jubileumuitvoering
‘Langk en Mislukkig’
pakt toneelvereniging
St. Donatus uit Nuth
binnenkort opnieuw
groots uit. Ditmaal
met het jubileumstuk
‘Keuning, loat dich neet
kiste!’ Mét de grootste
cast ooit in haar 70jarig bestaan: 16 acteurs, 8 figuranten én
een zeskoppige liveband. De feestelijke
klucht beleeft vrijdag 7
oktober zijn première in
het Trefcentrum.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

‘Keuning, loat dich neet kiste!’
is een ode aan 70 jaar kluchtig
volkstheater. Geïnspireerd door
alles wat in zeven decennia Donatus voorbij kwam. Het stuk
speelt zich af in 1952 tijdens het
Bölscherfeest in Grijzegrubben;
hét moment dat de toneelvereniging is opgericht. Een hilarische

klucht én feestelijk concert-inéén, met in het Limburgs vertaalde liedjes van de Keulse band
de Höhner.
Cast
De cast, onder regie van Nicole
Schurgers-op den Kamp, bestaat
uit Resi Buijs, Wil Limpens, Renee Hovestadt, Quincy Grootjans, Joep Salden, Lily Gijzen,
Kelly Limpens, Harry Louvenberg, Tiny Haemers, Eric Caubo,
Denise Lambrichs, Kevin Louvenberg, Mike Severens, Floor
Huijerjans, Yvette van den Essen
en José Santbulte.
Première
De première is op vrijdag 7 oktober om 20.00 uur in het Trefcentrum. Daarna is het stuk te zien
op zaterdag 8 oktober (19.30
uur), vrijdag 14 oktober (20.00
uur) zaterdag 15 oktober (20.00
uur) en zondag 16 oktober (14.00
uur). Aansluitend op de voorstelling van 8 oktober is er een
(kleine) afterparty . Kaarten à 12
euro zijn te koop bij FFAnders
aan de Stationstraat of online
via www.toneel-nuth.nl.

Nog steeds krijg ik vele leuke reacties hoe gezellig het
was en hoe men zich had
geamuseerd tijdens het jubileumfeest van CV De
Veldkretsers. Na twee jaar
wachten was er dan in het
weekend de ontlading, alles
zat mee, de samenwerking,
saamhorigheid in het dorp,

iedereen had er zin in, het weer,
de prachtige locatie. Chapeau
aan iedereen die ook maar op
enigerlei manier heeft meegewerkt aan dit fantastische jubileum. Persoonlijk kijk ik terug
op een geslaagd weekend waar
ik met veel plezier heb gewerkt.
Mieke Fabus Nuth

Jubelfeest in Grijzegrubben
NUTH Eindelijk weer eens
een echt feest in Grijzegrubben. De buurtvereniging bestaat 50 jaar én na
twee jaar uitstel wordt ook
het 75 jaar bestaan van
de Mariakapel gevierd.
Bovendien leukt de buurtvereniging het vijftigjarig
jubileum op met de uitgestelde officiële opening
van de jeu-de-boules
baan. Dat alles gebeurt op
zondag 28 augustus met
een heus ’jubelfeest’, zoals
de buurtvereniging het
noemt, voor leden, familie,
bekenden en omwonenden. De dag begint om

09.30 uur met een openluchtmis bij de ‘Moele en
Boele’-ontmoetingsplek,
opgeluisterd door een
ensemble van harmonie
St. Bavo. Daarna is er bij
Hoeve Dewez koffie met
vlaai en muziek van de
Nuther Amusementskapel.
Aansluitend is er om 12.30
uur frühshoppen. Voor de
muziek zorgt dan de Limburgse Boerebloaskapel
uit Genhout. Verder zijn
er verrassingsoptredens,
kunnen kinderen zich uitleven op een springkussen
en natuurlijk is er ook genoeg te eten en te drinken.

Bepaal je eigen
loopbaan bij Lenssen,
bij jou om de hoek

Ben jij de kansenpakker die wij zoeken?
Dan is één van de volgende functies misschien wel voor jou
weggelegd:

Wij bieden bij Lenssen Advies veel kansen: wij zoeken de
mensen die ze willen pakken. Wij zijn Lenssen Advies en wij

Assistent Accountant

vinden dat tijd jouw meest waardevolle bezit is. Je eigen
tijdspad en jouw ambities bepalen je loopbaan; wij bieden

Belastingadviseur

de kansen. Je werkt dichtbij in de regio, hierdoor heb je

Accountant
Loonadministrateur

minder reistijd en meer vrije tijd. Je adviseert onze klanten
en kent ze persoonlijk.

Wij zijn op zoek naar junioren, medioren en senioren om
ons team te versterken op onze vestiging te Nuth!

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via 077-3988327 of info@lenssenadvies.nl

• 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

De gezelligste
Rommelmarkt
van heel
Zuid Limburg

Wegens
groot succes:
Culinaire
Straatje

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

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

AANBIEDING
OVERHEMDEN
LANGE MOUW
OLYMP EN LEDUB
NU VOOR € 35
2 STUKS VOOR € 60

Zondag 14 augustus 2022
In de oude kern van Hulsberg

Van 8:00 uur tot 17:00 uur
@St. Rochusmarkt
www.rochusmarkt.nl

Hapjes, drankjes & live muziek
Leuke kinderactiviteiten

Entree:
€ 1,50 p.p.
(tot 12 jaar
gratis)

U bent van harte welkom!

Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl

Aannemersbedrijf Steins

Brood- en Banketbakkerij Hub Lemmens

Haarmode By Boutz

Marigoy Communicatie & Marketing

Albert Heyn Scheepers Hulsberg

Café-Zaal Op de Trepkes

Henk Knols Electro

Splendid Grafisch Ontwerp

Autorijschool Monsuwe

DJ Ruud

Hof van Hulsberg hotel restaurant

Osseploeg Tuincentrum Bloemisterij

AVE-faa verzekeringen

Duijsens organisatieadviseurs

Hotel Rido

Peter de Vor makelaardij

Baadjou APK Keuringen Voerendaal

Fitness Planet XL

JD Autoservice

Polypack

BeautyPoint Hulsberg

Friture “Bon Repas “

Kapsalon Le Garage

Wijnhuis l’Ambiance

BM Advisering

Garage Olympia

Keurslager Jack en Tonny Keulen

Wolter Bouwmaterialen

Boerenhof Schaepkens

GLEM installatie techniek

Lousberg Autobandenservice

Ontwerp: Splendid Grafisch Ontwerp, Baarn

Onze sponsoren:

beekdaeler.nl
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POLITIEK

IN HET KORT

LOUTER MANNELIJKE WETHOUDERS WAARVAN 75% ‘LOKAAL’

College B&W
Beekdaelen is
‘buitenbeentje’

CV de Sjwenskes
zoekt vrijwilligers
voor BCL-treffen
Sweikhuizen CV de Sjwenskes
in Sweikhuizen is op zoek naar
vrijwilligers. Dat is voor het
BCL-treffen dat de carnavalsvereniging op 18, 19 en 20 november organiseert. Zo kunnen
leden van verenigingen de kassa of dranktenten bemannen.
Op die manier verdienen zij
een zakcentje voor de clubkas.
Verenigingen die willen meehelpen kunnen zich aanmelden via
bcltreffesjweikese@gmail.com.

Garagesale in
Schinveldse wijk
Schinveld Buurtvereniging Laevenweide in Schinveld houdt op
zondag 18 september van 09.30
tot 15.00 uur een garagesale.
Dat gebeurt in de omgeving van
de Merkelbeekerstraat, Aan ’t
Kapelke, In de Winkel, De Leuper en Op de Keuken. Bewoners
van deze straten die mee willen
doen kunnen zich aanmelden
via jojosh@home.nl.

Jeannette Quadvlieg, de enige vrouwelijke wethouder in het vorige college van B&W (2019-2022), is nu raadslid. Foto de
Beekdaeler

Het aantal vrouwelijke
wethouders in de nieuwe
gemeentebesturen in
Limburg is verdubbeld in
vergelijking met het einde
van de vorige bestuursperiode. Dat geldt bepaald
níét voor Beekdaelen. In
onze gemeente bestaat het
college van B&W namelijk
louter uit mannen: burgemeester Eric Geurts en de
wethouders Jan Hermans,
Peter Janssen, Levin de
Koster en Henk Reijnders.
Het vorige college telde
één vrouwelijke wethouder,
Jeannette Quadvlieg, zij is
nu raadslid.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

In de 31 Limburgse gemeenten

zijn nu in totaal 30 wethouders
vrouw. Vóór de verkiezingen van
maart dit jaar waren dat er 15.
Percentueel gezien is daarmee
bijna een kwart (23,6%) van het
aantal wethouders vrouw. De
gemeente Weert springt eruit,
daar zijn 4 van de 5 wethouders
vrouw, in de vorige bestuursperiode waren dat er 2. Limburg telt
in totaal 127 wethouders. Landelijk gezien staat Limburg op een
negende plek van alle twaalf provincies wat betreft het aandeel
vrouwelijke wethouders.
Drie ‘lokale’ wethouders
Er is nog een tweede feit waarom Beekdaelen in zekere zin als
‘buitenbeentje’ mag worden aangemerkt. Ruim vier maanden na
de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart hebben vrijwel
alle gemeenten in ons land de

formatie van een nieuw bestuurscollege afgerond. De lokale partijen, de grote winnaar bij
de verkiezingen en in Beekdaelen in het bijzonder, hebben ook
verreweg de meeste wethouders
gekregen. Ze gaan van 383 bestuurders naar 475, een toename
van 24 procent (peildatum: eind
juli 2022). Net als in 2018 zijn de
lokale partijen in Nederland het
best vertegenwoordigd in Limburg (51% van de wethouders).
Beekdaelen springt daar zelfs
met kop en schouders bovenuit: drie van de vier wethouders
(75%) zijn lid van een lokale partij: Jan Hermans, Levin de Koster (beiden Vernieuwingsgroep)
en Henk Reijnders (Beekdaelen
Lokaal). Peter Janssen is de enige van de vier wethouders die namens een landelijke partij (CDA)
in het college van B&W zit.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorgers in Puth
en Schinnen
PUTH|SCHINNEN De
Beekdaeler is met spoed
op zoek naar nieuwe
bezorgers voor een krantenwijk in Puth of Schinnen. In Puth gaat om
een wijk in de omgeving
van Kerkweg/Bovenste
Puth/Geleenstraat. En
in Schinnen gaat het om
een wijk in de omgeving
van Hegge/Nagelbeek/
Nutherweg. Wil jij meer
informatie over de verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

26
JULI
‘22

INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen 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 huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Holterweg 10,
Het plaatsen van een 19-07-2022
Oirsbeek
zendmast
Nuth NUT00
Het plaatsen van een 19-07-2022
N 385 (nabij
zendmast
Driesschenweg 2 te
Nuth)
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Evenement Alfa Open 25-07-2022
Gelegen aan de
Air d.d. 13 augustus
Oirsbekerweg,
2022 van 14.00 uur tot
kadastraal gem.
24.00 uur
Oirsbeek sectie D
nr. 2553 ged.
Diverse straten
Evenement
26-07-2022
centrum Hulsberg
Rochusmarkt op
zondag 14 augustus
2022 van 08.00 uur
tot 17.00 uur in het
centrum van Hulsberg
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Raadhuisstraat 11,
Het restaureren van
6438GZ Oirsbeek
een gevel
Hagendorenweg 24, Het realiseren van
6436CS Amstenrade een B&B

DATUM INDIENING
06-07-2022
01-07-2022

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties
op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. Voor het
inzien van bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen
kunt u een telefonische afspraak maken via het algemene nummer
van de gemeente 088 – 450 20 00.

Zondag 11 september

Open Monumentendag 2022
Op zondag 11 september openen een aantal monumenten
in Beekdaelen hun deuren en kunt u geheel gratis een kijkje
nemen op verschillende locaties. Van Schimmert tot Schinveld
zijn monumenten geopend.

Uitkomst behoefteonderzoek dienst
verlening en servicebalies burgerzaken
In het eerste kwartaal van 2022 hebben wij een behoefteonderzoek
uitgevoerd onder alle huishoudens van Beekdaelen. In dit onderzoek
vroegen we onze inwoners ‘Wat vindt u van de dienstverlening van
de afdeling Burgerzaken? En hoe zouden we deze dienstverlening
kunnen verbeteren?’.
De onderzoeksresultaten zijn nu bekend.
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen,
een infographic en verdere informatie leest u
op www.beekdaelen.nl bij ‘Actueel’. Of gebruik
bijgaande qr code.

Het thema van dit jaar is ‘duurzaamheid’. Meer informatie
over de deelnemers, de openingstijden en de activiteiten
die op 11 september worden georganiseerd vindt u op
www.visitbeekdaelen.nl/omd/. Tevens kunt u vanaf maandag
5 september de gratis Open Monumentendag folder ophalen bij
een van de gemeentehuizen in Beekdaelen tijdens de reguliere
openingstijden.
Voor bezoekers die per fiets een of meerdere monumenten
willen bezoeken, zijn de deelnemende monumenten apart
aangegeven op de kaart van de Beekdaelenroute. Deze kaart kunt
u downloaden op www.visitbeekdaelen.nl/omd/.
Markeer 11 september alvast in uw agenda. Wij zien u graag op
Open Monumentendag 2022!

beekdaeler.nl
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UITGELICHT

BEDRIJVENTERREIN IN NUTH BLIJKT PERFECTE UITVALSBASIS

Brits raceteam heeft
basiskamp op de Horsel
De Logistiekstraat in Nuth fungeert als basiskamp voor raceteam Parker Revs Motorsport dat uiterst succesvol is in de Porsche Carrera Cup Benelux.
Foto Rob Oostwegel

Op bedrijventerrein de
Horsel in Nuth is niet alleen de Makro gevestigd.
Ook een zeer succesvol
internationaal raceteam
heeft er zijn thuisbasis
- al weet haast niemand
dat. En dat hoeft ook niet,
vindt teambaas Patrick de
Groot van het Brits-Nederlandse team Parker
Revs Motorsport. Monteurs doen immers niks
liever dan in alle stilte en
zonder pottenkijkers sleutelen aan bolides, in dit
geval de Porsche Carrera.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De laatste jaren is de populariteit
van de autosport en de Formule 1
in het bijzonder, enorm gestegen.
Dat is vooral te danken aan de
prestaties van Max Verstappen
die zondag ook de Grand Prix
van Frankrijk won op het bloedhete asfalt van Circuit Paul Ricard. Een heel andere sporttak in
de racerij is de Porsche Carrera
Cup Benelux, ook wel 'de snelste
merkencup van de Lage Landen'
genoemd.
Publieke belangstelling
Tijdens de massaal bezochte
raceweekenden worden sprintraces gereden op het scherp
van de snede, ieder foutje wordt
meteen afgestraft. In de Porsche
Carrera Cup Benelux staat de
Porsche 992 GT3 Cup centraal,

het is het snelste sprintkampioenschap van de Benelux. Drie
wedstrijden heeft het raceteam
van Parker Revs Motorsport
dit seizoen achter de rug (Spa,
Zolder, Zandvoort). Teambaas
Patrick de Groot: “Er komen er
nog drie: Assen en Barcelona,
beide in augustus. En in oktober
gaan we naar Hockenheim.” Hoe
komt een professionele racestal
terecht in ‘Nuth of all places’?
Geografisch gezien is deze locatie perfect, zegt De Groot, want
gelegen vlakbij een knooppunt
van autosnelwegen en drie landen. Maar ook omdat hij goede
contacten onderhoudt met een
plaatselijke ondernemer die vastgoed heeft in de Logistiekstraat
op de Horsel. “We zitten nu een
jaar op deze plek, we zijn heel
content.” Overigens doet ‘zijn’
team niet alleen mee aan de Porsche Carrera Cup Benelux. “We

rijden ook andere wedstrijden.”
Xavier Maassen en Tom Boonen
In de perfect geoutilleerde garage in de Logistiekstraat worden
de race-Porsches onderhouden
en geprepareerd, waarna ze met
een grote truck worden vervoerd
naar de circuits in Europa. Het
‘Nuthse’ raceteam pakt prijs na
prijs, mede dankzij de Britse
topcoureur Harry King, hij won
met overmacht alle drie de races
in de Pro-klasse (Spa, Zolder en
Zandvoort). Maar ook onze landgenoot Jeroen Kreeft (Pro-Amklasse) gooit hoge ogen. Tot het
deelnemersveld van de Porsche
Carrera Cup Benelux, dat terzijde, behoren ook bekendheden
onder wie de Limburgse autocoureur Xavier Maassen, de voormalige wielerkampioen Tom Boonen
en Koen Wauters, zanger en
frontman van de groep Clouseau.
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PRIJS-PUZZEL

dinsdag 26 juli 2022

PICCOLO'S

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

€10,-

et
Gefeliciteerd m
n!
bo
au
jouw cade

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.

Een particuliere piccolo plaatsen is helemaal gratis! Lever je (gratis) piccolo
(maximaal 8 woorden) aan via info@beekdaeler.nl. Voor bedrijven, politieke
of commerciële diensten of de (ver)koop, (ver)huur 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
AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

Oplossing van de vorige editie:
HALTER
De winnaar is:
M. Ophelders (Puth)

Onderhoud en reparatie

1

8
1 2
2 1 6 4 5
7
5 4
9 2
8 3
5 4
5 4
3 7
6
5 3 9 2 8
9 7
6
1

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.
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

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.

Vraag en aanbod
Oplossing:
IETS TE KOOP?
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,-

Personeel en vacatures
HANDIGE ‘JOB’ GEZOCHT?
VOOR HET RENOVEREN
VAN TRAPPEN ZOEKEN WIJ
IEMAND DIE WIL LEREN EN
GEMOTIVEERD IS.
Ervaring niet vereist. Interesse?
Bel naar 0610340607 of mail
info@ecotraprenovatie.nl
KRANTENBEZORGERS
GEZOCHT IN PUTH
Goede verdiensten.
Meer info: 06-42677006 of
mail naar info@beekdaeler.nl.

KRANTENBEZORGERS
GEZOCHT IN SCHINNEN
Goede verdiensten.
Meer info: 06-42677006 of
mail naar 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.

Kleding en Schoenen
STEVENS
SCHOENENSPECIAALCENTRE
SCHINNEN
Voor al uw voetzorg!
Hoogste tijd voor nieuwe
zomerschoenen, slippers of
sandalen! Nu SALE kortingen
tot 50% op veel schoenen.
Hielspoorkussentjes € 14,95 p/p
• Schoenen voor jong
en oud in vele wijdtematen.
• Schoenen veelal geschikt
voor losse steunzool.
• Pedicure-salon Monique
Willems, tel. 06-23930320.
• Podotherapie.
• Orthopedie.
• Schoenmakerij.
• Gratis parkeren voor de deur.
Geopend: di t/m vr 09.3018.00 uur. za 09.30-17.00 uur.
Dorpsstraat 27-29 Schinnen
Tel. 046-4431633.
www.stevens-schoenen.nl
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JACQUES

Hellend vlak

Bridge Cursus
Beginners 2022

In de nacht van 10 op 11 juli 2022 verwoestte een brand de helft van de
Chapelles de Lumières (lichtkapellen) van het heiligdom van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes in Frankrijk. Ook het Mariabeeld dat ernaast stond
is zwaar beschadigd. De lichtkapellen zijn in 2018 gebouwd en staan op
de oever tegenover de baden. De brand was snel onder controle, maar de
schade wordt geschat op 1,5 miljoen euro. Vooralsnog gaat men uit van
een ongeluk, maar opzet wordt niet uitgesloten. Lourdes is als bedevaartsoord bekend geworden door verschijningen van de H. Maagd. Ook in het
Portugese Fatima verscheen zij aan drie eenvoudige kinderen. Op 13 juli
1917 sprak zij als volgt:
”Ik zal de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen komen vragen. Als men gehoor geeft
aan mijn beden, zal Rusland zich bekeren en zal men vrede hebben. Zo niet,
dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de Kerk uitlokken. De goede mensen zullen gemarteld worden, de
Heilige Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd
worden.”
Wij zijn nu ruim een eeuw verder en een bekering van Rusland lijkt verder
dan ooit. De brand in Lourdes zou wel eens een lichtende waarschuwing
kunnen zijn dat er nog veel meer onheil volgt als de ontkerkelijking
doorzet. Wij zijn op grote schaal kerken aan het sluiten, omdat blijkbaar
de behoefte aan bedehuizen is afgenomen. Bidden wordt door veel mensen
gezien als kwezelarij en ze geloven niet meer dat er na dit leven nog een
hiernamaals bestaat. Maar wie oplettend om zich heen kijkt, merkt op
dat de signalen steeds nijpender worden: opwarming van de aarde met als
gevolg klimaatverandering, de opkomst van besmettelijke ziekten zoals
corona, oorlog door Rusland met duizenden slachtoffers, hongersnood
in Afrika, miljoenen vluchtelingen, zedenbederf en kindermisbruik,
dictators en corruptie in politieke systemen en vooral overweldigend
wapengekletter.
Ook in ons land is er van alles mis. Het begon op 1 april 2021 toen Rutte
een motie van afkeuring naast zich neerlegde en doodleuk opnieuw zijn
vierde kabinet samenstelde. Zijn kabinetten blinken uit door het afknijpen en belazeren van de bevolking. Uitslagen van twee referenda
werden niet gerespecteerd en vervolgens werd het referendum afgeschaft.
Het kindertoeslagenschandaal door een totaal losgeslagen belastingdienst, de Groningse aardbevingsschade die maar niet geregeld wordt, het
asielzoekersprobleem dat steeds onbeheersbaarder wordt, de rigoureuze
wijze waarop de agrarische sector de nek omgedraaid wordt, de toestanden op Schiphol en elders waar personeelstekorten ontstaan. Barend
Servet zong reeds in 1973:
“Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan,
waar komt die rotzooi toch vandaan,
wat moeten wij met ons bestaan,
de wereld is nog niet vergaan.”
Een jaar later kwam Robert Long met de oplossing:
“Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen opgelet!
Jezus redt! Jezus redt! Enkel door ‘t gebed!”
Nog zopas waren er twee schrijnende voorbeelden van het rotzooien
onder Rutte. Het ministerie van VWS moet volgens een uitspraak van de
Amsterdamse rechtbank de communicatie over Sywert van Lienden en de
mondkapjesdeal openbaar maken, maar weigert dat te doen en betaalt
liever een opgelegde dwangdom van 15.000 euro van ons belastinggeld.
De koninklijke gratie van de tot 9 jaar cel veroordeelde
drugsdelinquent/ex-quizmaster Frank Masmeijer
zonder enige nadere uitleg is ook een klap in het
gezicht van de rechter. Gratie voor anderhalf
jaar cel, terwijl de politie in de Rotterdamse
haven dagelijks drugs dweilt met de kraan
open, is onbegrijpelijk. Als zelfs de overheid
rechterlijke uitspraken naast zich neerlegt,
bevinden wij ons op een gevaarlijk hellend vlak.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

B.C. ‘t Roadhoes

AANTAL LESSEN : twaalf
DATUM : vanaf 12 september 2022
			 op de maandagavond
TIJDSTIP : 19:00 tot 21:00 uur
ORGANISATIE : Bridgeclub Beek en
			 Bridgeclub ’t Roadhoes Spaubeek
CURSUSLEIDER : Jan Bijen
LESMATERIAAL : Leer Bridge met Berry Westra deel 1
LOCATIE :
			
			
			

Start op 12 september
in BMV Spaubeek - Musschenberg 26
in Spaubeek en vanaf 31 oktober in
verenigingsgebouw - De Stegen 35 in Beek

KOSTEN : € 50,- per persoon voor twaalf lessen
AANMELDEN : info@bridgeclubbeek.nl of
			 secr.bcroadhoes@gmail.com
INFORMATIE CLUBS : www.bridgeclubbeek.nl
			 https://11030.bridge.nl/

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust
met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook

media

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

Stapel op keukentextiel!
Spaar nu voor Scandinavisch keukentextiel

Stapel
op VAN 9 TOT 18 UUR
ZONDAG GEOPEND
keukentextiel!
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 21 t/m zondag 24 juli

Spaar nu voor Scandinavisch
keukentextiel
Hagendoren
Harde Wener
Aardbeienvlaai

Shoarmareepjes,
kebab of gyrosvlees
per 100 gram

middelgroot

8.

99

12.
12

95

0.77
0.94

0.

69

Verse
kipschnitzel

Lochtman
Gehaktballen

per 100 gram

3x 110 gram

2.99

3.59

1.43

Trots van Coop kleintjes
Authentieke vleeswaren of
Noord-Hollandsche kaas

Alle Trots van Coop
Authentieke rauwe of
gekookte hamsoorten

2 pakjes à 50-75 gram
combineren mogelijk

2 pakjes à 110-200 gram
combineren mogelijk
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Alle Lipton
Ice tea
2 stuks
combineren mogelijk

*
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5.38 1.38

_
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BIERTJE

6.20
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25% KOR
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Alle Amstel radler

2 stuks
combineren mogelijk

*

Heineken pils

maandag
juli ml
RIJS kan van
krat
24 flesjes11
à 300
Gratis spaarzegel
G
e HALVE PSparen
t/m
zondag
11
september
2022
2
bij elke €10.- aan 8.30 _ 32.58
b
Klik hier voor
meer informatie
Brand
pils
boodschappen*
b
23 _of kijk44
op coop.nl/keukentextiel

6. 24.

krat 24 flesjes à 300 ml

17.32
17.99

12.99
13.50

* De actieprijzen variëren per product, de korting
wordt aan cadeaubonnen
de kassa verrekend.
*Exclusief

en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels,
slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

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

Bestel je boodschappen online vanaf 40.VANAF 70.- WORDEN ZE GRATIS BEZORGD

