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EVENEMENT

‘Kèrmes Maondig’ volgens het
gedachtegoed van Math Huijts
Hulsberg Hulsberg begroette maandagmiddag vanaf vier uur niet alleen feestgangers uit het eigen dorp maar ook uit de wijde omgeving. Want ‘Math Huijts Kèrmes Maondig’, vernoemd naar de overleden bedenker van het evenement, is al sinds 2012 een begrip
in de regio. Op het plaatselijke Europaplein zorgden ‘Wir sind Spitze’ en DJ Snake voor een wervelend festijn dat - geheel volgens het
gedachtegoed van Math Huijts - ‘op tied kloar mot zeen, zodat de horeca d’r auch nog get aan heat.’ Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

WEKEN VERTRAGING VANWEGE AANBRENGEN EXTRA VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Provinciale weg in
Hulsberg langer dicht
De drukke provinciale
weg N298 in Hulsberg
- tussen Mesweg en
Sportparklaan - is afgelopen vrijdag tot verbazing
van menige weggebruiker
níét opengegaan. Die dag
zou deze doorgaande weg
op die locatie namelijk
vrij worden gegeven voor
het verkeer, maar de
openstelling is te elfder
ure afgeblazen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Wat blijkt? De weg, die op dit
gedeelte van de N298 al sinds

11 april dicht is in verband met
onderhoudswerkzaamheden, is
niet veilig genoeg voor fietsers en voetgangers. “Tot nader bericht blijft de kruising
met de Mesweg/Schoolstraat/
Wijnandsraderweg afgesloten”,
melden gemeente en provincie
in een bewonersbrief. De aanvullende maatregelen die nu
genomen worden komen voort
na een evaluatie door gemeente
en provincie. Daaruit blijkt dat
deze weg, specifiek op deze locatie, verkeersveiliger kan worden
gemaakt. Ook hebben bezorgde
ouders een petitie ondertekend
waarin ze extra veiligheidsmaatregelen eisen. Die petitie was

(zondagavond jl., red.) echter nog
niet overhandigd aan de gemeente en provincie.
Extra oversteekplaats,
maximumsnelheid omlaag
Waar komen de aanvullende verkeersmaatregelen in Hulsberg op
neer? Voor voetgangers en fietsers komt er een extra oversteekplaats tussen de Schoolstraat en
Wijnandsraderweg. De ‘oude’
oversteek (tussen Schoolstraat
en Mesweg) blijft, maar schuift
iets op. Beide oversteekplaatsen
krijgen een berm zodat voetgangers en fietsers in twee etappes
over kunnen steken. Om dat mogelijk te maken verdwijnen de

afslagstroken naar de Mesweg,
Schoolstraat en Wijnandsraderweg. Verder komt op de kruising
van de N298 met de Mesweg een
verhoogde inritconstructie en
wordt de maximumsnelheid op
een deel van de N298 tussen Aalbeek en Hulsberg aangepast. Nu
geldt daar een maximumsnelheid
van 80 km/uur, dat wordt 60 km/
uur. De werkzaamheden aan de
N298 worden in vier fasen uitgevoerd. Fase twee betreft de provinciale weg door Aalbeek. Tot
eind september is dat gedeelte
van de N298 afgesloten. Het hele
project duurt naar verwachting
tot begin oktober. Het verkeer
wordt omgeleid.
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (25)
Thuis kijken we naar Ik
Vertrek. Wij vertrokken ooit
zèlf - na vier jaar Wijnandsrade - naar het buitenland om
daar ons geluk te beproeven.
In een gerenoveerde watermolen inclusief luxe gastenappartement aan de Jeker,
even ten zuiden van Belgisch
oudste stad Tongeren, meer
bepaald: Lauw, een foeilelijk
dorp met veel halve garen
(bleek later). De onbewoonde
watermolen in een doodlopend straatje is een
juweeltje en het appartement
richten we in als kantoor.
Op het perceel ligt ook een
visvijver van 40 bij 60 meter.
Eerst huren, daarna eventueel
kopen, dat is de afspraak.
Familie en vrienden komen op
bezoek en kijken hun ogen uit.
Of we soms de Lotto hebben
gewonnen. Drie weken later
valt de eerste regen, het is
tegen vijven in de middag.
Vanuit de keuken zien we
dat het water op de oprijlaan
blijft staan. Twee uur later na
een plensbui staat alles blank
en komt het water onder de
eikenhouten voordeur door.
We hozen water en smurrie, urenlang, we bellen de
verhuurder, niet bereikbaar.
De buren die op een hoger

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

gelegen gedeelte van de straat
wonen, vertellen ons de dag
erna dat er bij onze watermolen altijd wateroverlast is
als het stevig regent. ‘Heeft
men dat u dan niet verteld?’
Zes maanden later zijn we
terug in ons eigen Limburg,
in wat nu Beekdaelen heet,
een illusie en een pak geld
armer en veel schimpscheuten
rijker van diezelfde familie
en vrienden. Op de ochtend
dat we vanuit Belgisch-Limburg naar ons eigen Limburg
terugverhuizen staan onze
Belgische buren in de straat
te giechelen. Hebben ze die
Hollanders toch maar mooi
een oor aangenaaid. Daarom
kijken mijn vrouw en ik naar
Ik Vertrek.

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

--

• COMPLEET ONDERHOUD
MONTAGE
EN
AIRCO’S
MONTAGE
ENONDERHOUD
ONDERHOUD AIRCO’S
• AIRCO SERVICE
• APK (ZONDER AFSPRAAK)
MONTAGE
EN ONDERHOUD AIR
OFFERTE AANVRAGEN?
INFO@AIRENCOOL.COM
• BANDEN EN UITLIJNEN OFFERTE AANVRAGEN? INFO@AIRENCOOL.COM
OF BEL NAAR 06 228 033 34
• LASWERKZAAMHEDEN
AANVRAGEN?
OFOFFERTE
BEL NAAR
06 228 033 34INFO@AIREN

MONTAGE EN
ONDERHOUD
AIRCO’S
MONTAGE
EN ONDERHOUD
AIRCO’S
APK € 35,- | 4-GASMETING € 7,- | ROETMETING € 25,OF
BEL
NAAR
06 228 033 3
OFFERTE AANVRAGEN?
INFO@AIRENCOOL.COM
OFFERTE AANVRAGEN?
INFO@AIRENCOOL.COM
PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW
OF BEL NAAR
228
033 34
OF06
BEL
NAAR
06 228 033 34
SCHUTTERSSTRAAT 2 BEEK-ELSLOO
(T) 046 - 435 23 35
WWW.AUTOSERVICEBEEK.NL
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Oefenconcert
fanfare
Schimmert

ACTUEEL

Verkeersdrempels vervangen pionnen
Wijnandsrade Bij manege de Blauwe Steen, gelegen aan Blauwe Steen 11A in Wijnandsrade, stonden
geruime tijd pionnen op de openbare weg om te voorkomen dat automobilisten op die locatie te hard
rijden (want gevaarlijk voor jockeys en amazones met hun paarden en pony's, de Beekdaeler berichtte er
verleden maand over). Deze pionnen, die feitelijk ‘gedoogd’ werden want officieel mochten ze daar niet
staan, kunnen de kast in. De gemeente Beekdaelen heeft op deze plek namelijk drie verkeersremmende
drempels geplaatst, zie foto. Iedereen blij en… wel zo veilig! Foto Rob Oostwegel

SCHIMMERT Meedoen
aan het Wereldmuziekconcours (WMC) in
Kerkrade van 7 juli t/m
31 juli vergt een gedegen
oefening. Ook voor fanfare St. Caecilia Schimmert. In het kader van
die voorbereiding geeft
het orkest onder leiding
van topdirigent Frenk
Rouschop zondag 3 juli
in de Wilibrorduskerk
in Obbicht een try-out
concert. Het programma
bestaat uit de werken die
zij ook tijdens het WMC
in Kerkrade ten gehore
zullen brengen. Kaarten
kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar via bestuur@
fanfareschimmert.nl. Het
try-out concert begint
om 19.30 uur.

ACTUEEL

VORIG JAAR 8.699 GEREGISTREERDE OVERTREDINGEN IN BEEKDAELEN

Forse toename snelheidsboetes
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

In 2021 werden in de gemeente Beekdaelen 8.699
snelheidovertredingen
geregistreerd. Dat zijn er
2.365 méér dan in 2020,
oftewel een stijging van
ruim 37%. De gemiddelde
overtreding in 2021 in
Beekdaelen komt uit op
8,4 km per uur te hard.

Dat blijkt uit een analyse door
vergelijkingssite Independer op
basis van data van het Centraal
Justitieel Incassobureau (CJIB).
Verkeerswethouder Jan Hermans
(Vernieuwingsgroep) laat de
Beekdaeler desgevraagd weten
dat hij op deze specifieke cijfers
‘niet rechtstreeks kan reageren
omdat we deze (cijfers) niet via
officiële kanalen hebben gekre-

gen en dus ook niet helemaal
duidelijk is hoe we deze moeten
interpreteren’. In algemene zin
is het wel zo, voegt Hermans er
aan toe, ‘dat we de verkeersveiligheid, en het handhaven daarop, hoog in het vaandel hebben
staan. Daarin trekken we samen
met de politie op.”
450.000 snelheidsbekeuringen
In de provincie Limburg zijn
in 2021 in totaal 453.773 snelheidsbekeuringen uitgeschreven.
Ruim de helft (53,3 procent) van

de overtredingen werd geregistreerd in Maastricht, Heerlen,
Venlo en Weert. In Maastricht
ging het in totaal om 78.273 boetes, ‘goed’ voor ruim 214 boetes
per dag. De cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) bevestigen de vaak gehoorde bewering dat in de Heuvelland-gemeenten vaak fors te
hard wordt gereden. De gemiddelde snelheidsoverschrijding in
Eijsden-Margraten en Meerssen
is - met ruim 10 kilometer per uur
te hard - het hoogst.

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

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

€

GOEDE VERDIENSTEN

IN JE EIGEN
€ BUURT

€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

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

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
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Concert Caecilia
Schinveld in
openluchtmuseum
Schinveld Harmonie St. Caecilia uit Schinveld geeft zondag 10 juli om 14.00 uur
een concert in openluchtmuseum Nonke Buuske. Op het
programma staat lichte goed in
het gehoor liggende harmoniemuziek. Ook komt er filmmuziek voorbij. Het concert is gratis,
maar toegang tot het openluchtmuseum bedraagt 2 euro.

‘Samen eten’
in Bingelrade
Bingelrade In het kader van
‘Bingelrade ontmoet’ kunnen belangstellenden woensdag 6 juli
weer samen eten in het Ontmoetingscentrum in Bingelrade. De
koks hebben voor deze woensdag
een Italiaanse maaltijd in petto.
Vanaf 17.30 uur wordt achtereenvolgens soep, een hoofdgerecht en
dessert geserveerd. Ook met vegetarisch eten houden de koks waar
nodig rekening. De kosten zijn 8
euro. Opgeven kan tot 3 juli bij
José Schneiders, tel 06-25022136.

Nierstichting zoekt
collectanten
Hulsberg De Nierstichting zit
verlegen om vrijwilligers voor de
jaarlijkse collecte in Hulsberg, die
wordt gehouden van 18 tot en met
24 september. Wie mee wil collecteren kan zich aanmelden via
www.nierstichting.nl/meehelpen.

JEAN-KE

Open Imkerijdag in Merkelbeek
GRIEZEGRÖBBE
I Griezegröbbe wit-se waal
doa zint de vrouwluuj muzikaal
die zitte op de mèllekstuite
en sjpele op hun flierefluite
en wát ze sjpele...is egaal !
©Jean Keulen

MERKELBEEK Imkervereniging Mijnstreek uit
Merkelbeek doet zaterdag
9 juli mee aan de landelijke
Open Imkerij Dag. Imkers
vertellen dan over hun
boeiende hobby en leggen
uit hoe belangrijk bijen zijn
voor het in stand houden
van de natuur. Ook laten ze
zien wat er zoal komt kijken
bij het houden van bijen.

Er is een observatiekast
met een bijenvolk achter
glas en bezoekers kunnen
trachten de koningin op
te sporen. Natuurlijk kan
er ook honing geproefd
worden. De open dag bij
imkercentrum ‘De
Steenakker’ aan de
Clemensweg duurt van
12.00 tot 18.00 uur, de
toegang is gratis.
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VANAF 1 JULI IN HISTORISCHE ‘SCHEPENBANK’ IN OIRSBEEK

Vierde opvanglocatie in
Beekdaelen voor Oekraïners
De Schepenbank in Oirsbeek, tegenover de kerk, werd in 1734 door Paes Limpens en Catharina Bousten gebouwd. Het gebouw deed onder meer dienst als rechtbank,
gemeentehuis en woonhuis van burgemeester Berry Link van de toenmalige gemeente Schinnen. Vanaf 1 juli is er op de bovenverdieping woonruimte voor zes Oekraïense
vluchtelingen. Foto Rob Oostwegel

Lang geleden deed het gebouw dienst als rechtbank
waar leden van de Bokkenrijdersbende ter dood
werden veroordeeld. Na de
restauratie in 1977 fungeerde het tot 1982 als gemeentehuis van de voormalige
gemeente Oirsbeek, en
vanaf de gemeentelijke herindeling in 1982 (tot 1988)
werd de ‘Schepenbank
Oirsbeek’ gebruikt door
de voormalige gemeente
Schinnen. En vanaf vrijdag
1 juli staat de bovenwoning
van de Schepenbank ter
beschikking van zes
Oekraïense vluchtelingen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

‘Oirsbeek’ wordt de vierde opvangplek in Beekdaelen, na Vaesrade (30 personen in de voormalige basisschool aan Op de Vijf
Bunder), Doenrade (10-12 personen in de leegstaande kantine van
voorheen VV Doenrade) en Bingelrade (8-10 personen in voormalige pastorie aan de Dorpstraat).
Met dank aan de Stichting Schepenbank Oirsbeek, die een brede sociale en maatschappelijke
functie voor Oirsbeek en omgeving vervult, kunnen zes Oekraïners in dat gebouw hun intrek
nemen. Afgesproken is dat de gemeente Beekdaelen deze tijdelijke opvanglocatie zal beheren. De
zogeheten ‘Weldadige Stichting
Jan de Limpens’ is sinds 2006

eigenaar van het pand. Burgemeester Berry Link van de voormalige gemeente Schinnen bewoonde van december 2008 tot
en met 2015 het woongedeelte
aan de voorzijde van de Schepenbank waar zich ook een waterput
uit de Romeinse tijd bevindt.
Geen informatie
over duur opvang
Er is geen actuele informatie
over de duur van de opvang in de
vier locaties in Beekdaelen, zo
laat de gemeente weten. De situatie in Oekraïne is nog steeds
erg onzeker, waardoor het lastig
is om concreet aan te geven met
welke aantallen vluchtelingen rekening gehouden moet worden.
Oekraïners die zich melden bij
de gemeente Beekdaelen worden
in eerste instantie doorverwezen
naar de doorstroomlocatie in

Sporthal de Berkel in Horst. Hier
vindt de eerste inventarisatie van
de hulpvraag plaats, waarna er
gericht hulp geboden kan worden.
Voormalig gemeentehuis
in Schinveld
Zoals de Beekdaeler verleden
maand meldde bekijkt de gemeente Beekdaelen of er ook
vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen in het zo
goed als leegstaande gemeentehuis van de voormalige gemeente
Onderbanken aan de Kloosterlaan in Schinveld. “Als eigenaar
van het pand oriënteren we ons
op dit moment op de toekomst
van dit pand”, liet een woordvoerder van de gemeente Beekdaelen begin juni weten. “Zodra
daar meer zicht op is, betrekken
we daar ook omwonenden bij.”
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KERKDIENSTEN

Parochie St. Remigius
Schimmert

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Zaterdag 2 juli. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: overleden ouders
Janssen-Bogman, Hein en Joke
(gestichte jaardienst). Zondag
3 juli. 11.00 uur: Woord- en
Communiedienst, opgeluisterd
door Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius. Intenties:
Richard Sieben (1e jaardienst),
Ans en Jean Sieben; Johan en
Tina Michon-Speetjens (gestichte jaardienst); Door Lucassen-Peters (gestichte jaardienst); Rosita Verkoulen- Goossens (jaardienst); Theo Bougie
(jaardienst).

Zaterdag 2 juli. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: jaardienst Harie
Verheijen. Zondag 3 juli. 11.00
uur: Hoogmis m.m.v. Gregoriaans koor. Woensdag 6 juli.
19.00 uur: H. Mis in het klooster. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman.
Donderdag
7 juli. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding
en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 8 juli. 16.00 uur: H.
Mis in zorgcentrum Panhuys.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Zondag 3 juli. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: Elly
America; Jo van Baardewijk
(bgv sterfdag zus Elly); jaardienst Hub Brassé; jaardienst
ouders Joseph en Anna Kleintjens-Meertens. Maandag 4 juli.
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 8
juli. 09.00 uur: H. Mis. Intenties: ouders Frijns-Eichhorst.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 3 juli. 11.00 uur: H. Mis
opgeluisterd door Gemengd
Kerkelijk Zangkoor. Intenties:
zeswekendienst Fien Bemelmans; jaardienst Maria Paulina
Huntjens, tevens voor ouders
Meijs-Huntjens; ouders Huntjens- Soons en ouders SteensNijsten; jaardienst Math en
Bertha Sanders-Brassé; Mia
Meessen- Knubben en overleden familieleden. Dinsdag 5 juli.
08.30 uur: Aanbidding. 09.00
uur: H. Mis.Intenties: Jo Vromen
(verjaardag).

Parochie St. Bavo
Nuth

Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zaterdag 2 juli. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: Math Rietrae.

St. Caecilia Jabeek
huldigt elf jubilarissen
Jabeek Elf jubilarissen van fanfare St. Caecilia uit Jabeek worden
zondag 17 juli gehuldigd tijdens het gezamenlijke platzconcert van
fanfare St. Caecilia Jabeek en fanfare St. Cécilia Doenrade bij brasserie De Maar in Jabeek. Het gaat om (staand v.l.n.r.) Yolande Veenendaal (10 jaar lid), Janou Tekelenburg (12,5 jaar lid), Ninthe Kroes,
Jill Herben Vera Knooren (allen 10 jaar lid) en (zittend v.l.n.r.) Sylvie
Knooren (25 jaar lid), Jouke Vallinga (50 jaar muzikant), Jan Janssen
(65 jaar lid), Leo Knooren (70 jaar lid) en Hein Raats (75 jaar lid).
Math Gorissen (80 jaar bondslid) ontbreekt op de foto. Het buitenconcert begint om 11.30 uur met aansluitend de huldiging van de
jubilarissen, gevolgd door een gezamenlijke lunch voor leden en genodigden. Vanaf 14.15 uur is er de mogelijkheid om de jubilarissen te
feliciteren. Bovendien staat er een foodtruck, er is een BBQ en ‘de
Beekdaeler Muzikanten’ zorgen voor de muziek. Eigen foto

een
afscheid
precies
zoals u
het wilt

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

De Beekdaeler
zoekt twee nieuwe
bezorgers in Puth

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

PUTH De Beekdaeler is met
spoed op zoek naar twee
nieuwe bezorgers voor een
krantenwijk in Puth.
Het gaat om een (kleine)
wijk in de omgeving van de
Martin Luther Kingstraat/
Onderste Puth/Willem
Alexanderstraat. En een
wijk in de omgeving van
Kerkweg/Bovenste Puth/
Geleenstraat. Wil jij meer
informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
info@beekdaeler.nl.
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HARMONIE ST. GERLACHUS ORGANISEERT OP
ZONDAG 10 JULI EVENEMENT VOOR HELE REGIO

Oirsbeek klaar voor
traditionele jaarmarkt
Op zondag 10 juli houdt
Harmonie St. Gerlachus
uit Oirsbeek wederom
haar traditionele, gezellige
jaarmarkt in het centrum
van Oirsbeek. Deze jaarmarkt heeft in de loop der
jaren een uitstekende naam
opgebouwd in Oirsbeek en
wijde omgeving.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Ook dit jaar zijn er weer vele
kramen te ‘bewonderen’. Het
marktparcours is opgezet in het
centrum van Oirsbeek, tegen de
achtergrond van eeuwenoude
gebouwen. De kramen en stands
staan opgesteld in sfeervol ingerichte straten en op het marktplein. Op het marktplein is een
apart ingerichte grote rommelmarkt waar de bezoekers naar
hartenlust en tegen een zacht
prijsje kunnen zoeken naar leuke spulletjes die de inwoners van

Open air concert
‘teëke zinge’
in Schinveld
SCHINVELD Onder de
noemer ‘Teëke Zinge
Open Air’ verzorgen de
Limburgse zangers Sám
Smits uit Hoensbroek en
Stan Peters uit Heerlen op
zondag 11 september een
groots meezingconcert
bij de Schinvelderhoeve.
In een ruim 3 uur durende show zullen bekende
meezingers, afgewisseld
met eigen nummers, de

Oirsbeek gratis ter beschikking
hebben gesteld. De opbrengst
komt in zijn geheel ten goede aan
Harmonie St. Gerlachus.
Attracties voor kinderen
Voor deze rommelmarkt is (vanaf
dit jaar) méér ruimte ingericht op
het marktplein. Op en rond dat
plein zijn er diverse activiteiten,
waaronder oude ambachten. Kinderen kunnen ter plaatse volop
spelen, er is een springkussen,
een groot jungle spellenpakket,
en ‘De Bijzondere Ballon’ zorgt
voor entertainment met ballonnen.

Spullen ophalen
De spullen voor de rommelmarkt
worden opgehaald op zaterdag 9
juli. Vanwege het vele werk dat
de organisatoren die dag staat
te wachten start de inzamelactie al om 9 uur ’s ochtends. Hebt
u ‘waardevollere’ spullen? Hang
dan de brief (die inwoners van
Oirsbeek via de harmonie hebben
ontvangen) duidelijk zichtbaar
aan het raam. Wie dat prettiger
vindt kan de ‘spullen’ ook zelf afgeven op de markt.

Fanfares Doenrade
en Jabeek sluiten
muzikaal jaar af met
buitenconcerten
Jabeek Fanfare St. Caecilia uit
Jabeek en fanfare St. Cécilia uit
Doenrade sluiten gezamenlijk
het seizoen af met zogenaamde platzconcerten. Het eerste
platzconcert is maandag 11 juli
om 20.00 uur bij gasterie Dobbelsteyn in Doenrade. Op het
programma staat ‘lichte’ fanfaremuziek. Een week later,
op zondag 17 juli, wordt bij brasserie De Maar in Jabeek, het
tweede platzconcert gegeven.
Deze begint om 11.30 uur. Beide
concerten zijn vrij toegankelijk.

Donateursactie
fanfare Jabeek

Zomer-voorde
Z OMERVOORDEEL

Voldoende parkeergelegenheid
Er is voldoende parkeergelegenheid rondom het marktterrein.
“Wij hopen u te mogen begroeTwee buffetten
Langs het parcours zijn op twee ten op zondag 10 juli vanaf 10.00
locaties buffetten ingericht waar uur”, zo laat Harmonie St. GerPoLo’s Van
bezoekers kunnen genieten van lachus weten aan de inwoners
een drankje. In de Dorpstraat van Beekdaelen en Oirsbeek in
zijn gekoelde drankjes en bij het het bijzonder. Bij de entreeprijs
buffet op het marktplein is (naast (2 euro) is een gratis consumptie
gekoelde dranken) ook koffie en inbegrepen. Wie op het laatste
Limburgse vlaai te koop. Muzi- moment mocht besluiten om alskanten zorgen voor een gezellige nog een kraampje te nemen, kan
sfeer, met een optreden van or- contact opnemen met Pierre Boymans (Tel. 046-4424640).
kest Reality.

JABEEK Fanfare St. Caecilia uit Jabeek houdt
van maandag 11 juli tot
en met zaterdag 16 juli
de jaarlijkse donateurst-sHirts en toPje
actie. De leden van de
fanfare gaan dan in het
dorp langs de deuren om
een financiële bijdrage
te vragen. Via de
donateursactie hoopt
de(met
fanfare
opzonder
steun en kantje!)
en
waardering.

Herenmode
damesmod
VUL nU
UW VaKanTie-KOFFeR;
O

aanbiedin
oLYmP en LedUB
gerrY weBer, t
n
e
her tot 50% dIverse
2 hEMDJEs
20%
korting
PoooLs, ra
shorTs voor
19,95wo
anotHer
vaNaf 9,95
V.a. 19,95
2 T-SHIrTS voor 22,50 NACHTmode va
zon
EN t
SHorTAmA’S
vanaF 27,95 t-shIRts
zome
Zomer-voordeel!
Z OMERVOORDEEL
!
van GerrY WeBer
Herenmode
damesmode
VUL nU
UW VaKanTie-KOFFeR;
OP=OP!!
PoLo’s Van

vaNaf 1
2
t-sHirts en toPjes Van
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2 hEMDJEs
20% tot 50% dIverse
korting
PoooLs, raBe,
In
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dessIns,
shorTs
voor
19,95woman
revue passeren. Sam en
anotHer
vaNaf 9,95 (met en zonder kantje!)
Stan ontvangen bij
het
100%
katoen.
V.a. 19,95
2 T-SHIrTS voor 22,50 NACHTmode vanaF 19,95
'meezingconcert' de
Maten 48 t/M 56.
zonnige
‘ABBA Girls’ en Joy BlijEN tOpJEs
SHorTAmA’S vanaF 27,95 t-shIRtszomerjUrken
denstein. Frans Theunisz

shORtaMa

ZONNIG
ZOMERJUR

29,95
meYer
en gardeUr

zal eveneens een optreden verzorgen. Het
meezingspektakel bij de
Schinvelderhoeve begint
om 14.00 uur. Kaarten
kosten 12,50 euro en zijn
verkrijgbaar via www.
tickli.nl.

Broeken Van

shORtaMa

In drIe dessIns,
100% katoen.
Maten 48 t/M 56.

20% korting

29,95
meYer
en gardeUr
20% korting
Broeken Van
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U bent
van harte w
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30%
KORtING

Kastanjelaan 11 - 6241
Kastanjelaan
11 - 6241
AV BUNDE
Telefoon
043
- 3641837
U bent van harte welkom!
Telefoon 043 - 3641837

www.maisontherese.nl

www.maisontherese.nl
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Wij zijn opzoek naar een nieuwe afdelingschef
voor onze AGF-afdeling!
Als afdelingschef vers (aardappelen, groente en fruit) help jij onze doelen realiseren. Samen met de ondernemer en andere afdelingschefs bepaal jij namelijk
de koers van je afdeling en de gehele winkel. Jij bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, omzet en het resultaat van de AGF-afdeling in onze
supermarkt.
Korte samenvatting van je voorganger
“De mogelijkheid om bij Coop Knols als AGF-chef te werken en daarnaast mijzelf als persoon te mogen ontwikkelen is voor mij een enorme verrijking
geweest. In deze functie mag je zelf de leiding nemen en verantwoordelijk zijn voor de afdeling en indien gewenst voor nog veel meer!
Het is de uitdaging om de afdeling goed draaiende te houden en in te spelen op verschillende factoren. Echter hoef je dit niet alleen te doen. Je hebt
een fijn en hardwerkend team om je heen dat jij mag aansturen om samen doelen te bereiken. Een belangrijk doel is om de klant een kwalitatief goed en
seizoensgebonden aanbod te bieden in combinatie met een fijne winkelervaring.
Bij het werk komt veel afwisseling kijken. Dit maakt dat het uitdagend en leuk blijft. Buiten het aanwezig zijn op de afdeling in de winkel overleg je
achter de schermen met collega’s, zoek je specifieke dingen uit op de computer, ben je verantwoordelijk voor de bestellingen en zet je verschillende zaken
op. Hiernaast verdiep jij je ook in verschillende cijfermatige rapportages met betrekking tot jouw afdeling. De dag vliegt voorbij!”

Wat zoeken wij:

Wat bieden wij:

Heb jij of ben jij...

• Een aantrekkelijke baan in een dynamische werkomgeving
• Een werkomgeving waar eigen initiatief loont en er vrijheid is om
processen zelf vorm te geven.
• Leidinggevende werkzaamheden.
• Een fulltime baan voor 40 uur per week. Minder uren in overleg is
ook mogelijk. Uiteraard kan je zelf overleggen welke uren en
dagen je graag zou willen werken en zijn er diverse mogelijkheden.
• Werken in een energiek en jong team.
• Marktconform salaris met doorgroeimogelijkheden.
• Een uitdagende periode op je werk waarin je de verbouwing van
Coop naar Plus zal meemaken.

• Genoeg verantwoordelijkheidsgevoel om een afdeling draaiende
te houden en hierbij andere collega’s aan te sturen?
• Hands-on mentaliteit: denken, durven en doen?
• Leergierig?
• Klantvriendelijk?
• Een representatieve uitstraling?
... dan zou jij perfect bij deze functie passen! Ervaring in de branche
is een pré, maar zeker geen must. Dit geldt eveneens voor een
diploma. Wij bieden ook kansen voor studenten die een tussenjaar
willen nemen of werk en studie willen combineren.

Solliciteren:
Heb jij zin om deze uitdaging aan te pakken? Stuur dan je CV naar info@coopknols.nl. Natuurlijk mag je ook gewoon een
keertje binnenlopen in onze winkel om jezelf te komen voorstellen en kennis te maken met je misschien wel toekomstige
collega’s! Liever gelijk telefonisch contact? Stuur dan een WhatsApp bericht naar 0610886520. Of solliciteer direct door
de QR-code hiernaast te scannen.

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3

beekdaeler.nl
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UITGELICHT

ACHT SCHUTTERIJEN STAAN ZONDAG ONDER DE SCHIETBOOM OP HET OLS

‘Beekdaelen’ richt
vizier op d’n Um
Robert Zeijen is voorzitter van schutterij St. Martinus Vaesrade en secretaris van de Schuttersbond St. Gerardus, waarvan alle schutterijen in Beekdaelen lid zijn. Ook is
hij gemeenteraadslid namens het CDA. Foto Rob Oostwegel/achief de Beekdaeler

De schutterijen in Beekdaelen hebben er héél
lang op moeten wachten
maar eindelijk is het weer
tijd voor het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS).
Met twee jaar vertraging
(corona) mag schutterij
Sint Willibrordus uit Meijel
dit mega-schutterstreffen
komende zondag organiseren. Beekdaelen is met
acht schutterijen present.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“Het OLS is voor ons het absolute hoogtepunt van het jaar”,
zegt Robert Zeijen, voorzitter
van topschutterij St. Martinus
uit Vaesrade. “Naarmate zondag
3 juli nadert neemt de spanning

toe. Twee jaar zonder OLS hakt
er voor schutters flink in.” Is er,
met het oog op het winnen van
d’n Um (de felbegeerde trofee
voor het winnende zestal) een
kanshebber onder de acht deelnemende schutterijen uit Beekdaelen? “Daar kun je niks van
zeggen. We hebben als het ware
twee jaar stil gezeten. In mijn
ogen is dit keer iedere deelnemer
een kanshebber. Het gaat om de
vorm van de dag. Als je goed in
je ritme zit, kun je boven jezelf
uitstijgen.”
Schinnen en Schinveld
ontbreken
Zeijen leeft voor de schutterij.
Al 44 jaar - vanaf zijn geboorte
dus - is hij lid (en tegenwoordig
ook voorzitter) van schutterij
St. Martinus Vaesrade, alsook
secretaris van de Schuttersbond St. Gerardus, waarvan alle
schutterijen in Beekdaelen lid

zijn. Acht schutterijen uit onze
gemeente doen zondag mee aan
het OLS: Sint Gertrudis Amstenrade, Sint Johannes & Clemens Merkelbeek, Sint Joseph
Sweijkhuizen, Sint Lambertus
Oirsbeek, Sint Martinus Vaesrade, Sint Michaël Doenrade, Sint
Sebastiaan Schimmert en Sint
Sebastianus Puth. “Schinnen en
Schinveld zijn zondag om uiteenlopende redenen níét van de
partij”, zegt Zeijen, zonder daar
verder op in te willen gaan.
Bondsfeesten in Limbricht
en Puth
Voor zover hij het kan overzien, heeft de coronaperiode
niet geleid tot een kaalslag in de
schutterswereld. Op de recente
bondsfeesten in Limbricht (15
mei) en Puth (12 juni) was daar
in ieder geval weinig van te merken. “Daar waren schutterijen
die in ledenaantal zelfs ietsje zijn

gegroeid.” Zelf schiet hij zondag ook. “Als vijfde, voorlaatste.
Voorheen had ik plek vier. De
schietmeester bepaalt de volgorde.”
‘Zestal van Vaesrade’
De namen van het zestal ‘dat het
voor Vaesrade zondag moet gaan
doen’ kent Zeijen uiteraard uit
z’n hoofd. De eerste schutter is
Mark Verkissen (43), daarna is
het achtereenvolgens de beurt
aan Roy Woudstra (46), Max
Woudstra (17), Robin Verkissen
(18) of Sandy Tulp (19), Zeijen
zelf en, last but not least, Sanne
Minnen (39). “Jos Stijfs is de parapluman en Louis Minnen onze
buksmeester.” Vaesrade is klaar
voor het OLS, net als die zeven
andere deelnemende schuttersgezelschappen in onze gemeente.
Maar om d’n Um te winnen, moet
‘Beekdaelen’ afrekenen met maar
liefst 128 andere schutterijen…
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Geerstraat
35, 6456 AK
Bingelrade
Thermiekstraat 12,
6361 HB Nuth
Vaesrade 43 te
Nuth

Wijzigen van de
vigerende bestemming in
een woonbestemming
Aanpassen van een gevel 31-05-2022
Plaatsen van
erfafscheiding

Ingekomen aanvragen APV/Bijzondere wetten
vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Stammen 1,
Sweikhuizen

DATUM
VERLEEND
15-06-2022

20-06-2022

DATUM
AANGEVRAAGD
22-06-2022

Sweikhuizer dorpsBBQ
op 3 juli 2022 bij Hoeve
Stammen
Ravensboschstraat Openluchtconcert Vienna 23-06-2022
38/38a te Hulsberg Nights d.d. 8 en 9 juli

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.

Jaarrekening: Beekdaelen
sluit 2021 af met een positief
financieel resultaat
Nu de financiële balans over 2021 is opgemaakt, is duidelijk
geworden dat de gemeente Beekdaelen het boekjaar afsluit
met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. Daarmee
heeft de gemeente een extra buffer voor de komende jaren.
“Geen overbodige luxe” geeft verantwoordelijk wethouder
Peter Janssen aan. “Evenals onze inwoners worden ook wij als
gemeente geconfronteerd met sterk stijgende kosten zoals
bijvoorbeeld voor energie. Daarnaast is een deel van het
overschot te danken, of misschien beter gezegd te wijten,
aan de coronacrisis. Door de pandemie en de opeenvolgende
lockdowns zijn veel zaken uitgesteld die eigenlijk voor 2021
voorzien waren. Maar van uitstel komt wat ons betreft geen
afstel dus het geld zal uiteindelijk aangewend worden daar
waarvoor het bedoeld is; al is het dan later dan gepland.”
Ondanks het positieve resultaat wil wethouder Janssen toch
een winstwaarschuwing afgeven voor de komende jaren:
“Laat ik vooropstellen dat ik trots ben op Beekdaelen en dit
positieve resultaat, maar de uitdagingen voor de toekomst
blijven onverminderd groot. Naar verwachting zullen de kosten
in het sociaal domein verder stijgen, met name de kosten voor
jeugdzorg nemen fors toe.” Beekdaelen monitort daarom
nauwgezet de ontwikkelingen van alle budgetten. Samen met
partners kijkt de gemeente naar mogelijkheden en kansen
>>

>>
bij de uitvoering van de taken op het gebied van het sociaal
domein. Hierbij is uiteraard ook aandacht voor het effect dat het
rijksbeleid heeft op de uitvoering van onze gemeentelijke taken.
Ook op andere terreinen moeten we nog rekening houden met
veel onzekerheden: langetermijneffecten van de pandemie,
een nationale vluchtelingecrisis, hoge inflatie. De gemeente wil
financieel gezond zijn én blijven. Het college heeft zich daar
ook in 2021 weer hard voor gemaakt. Financieel gezond blijven,
vraagt soms om lastige keuzes, zeker omdat het financiële
perspectief van de gemeente kantelt. Dat komt doordat de
gemeente in de toekomst wordt geconfronteerd met kortingen
van rijksbijdragen. Beekdaelen zal dan ook de lijn van voorgaande
jaren voortzetten met een sober en solide financieel beleid.

Contactgegevens
Wilt u hulp of onderdak aanbieden aan de Oekraïense
vluchtelingen? Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Situatie in de Oekraïne

Eerste herkenbaar
kombord voor ISA is in
Sweikhuizen geplaatst

De oorlog in Oekraïne houdt de wereld in zijn greep. In heel
Nederland wordt er opvang aangeboden voor vluchtelingen
uit Oekraïne. Ook Beekdaelen draagt hier haar steentje aan bij
met inmiddels drie opvanglocaties: één voor zo’n 30 personen
in Vaesrade, een locatie in Doenrade voor zo’n 12 personen en
een locatie in Bingelrade voor zo’n 10 personen. Hiermee zijn
we er echter nog niet.
Stand van zaken gemeente Beekdaelen
De weldadige stichting Jan de Limpens heeft besloten ook een
bijdrage te willen leveren. Daarom stellen zij de bovenwoning
in de Schepenbank te Oirsbeek ter beschikking voor de
opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze woning is geschikt
voor zo’n 6 personen. In onderling overleg is afgesproken dat
de gemeente Beekdaelen deze tijdelijke opvanglocatie zal
beheren. Het streven is om de locatie vanaf 1 juli gereed te
hebben voor de ontvangst van de nieuwe bewoners.
Leefgeld vluchtelingen Oekraïne
Vangt u Oekraïense vluchtelingen op en heeft u vragen over
leefgeld? Hiervoor kunt u terecht bij Kompas. Voor meer
informatie en het aanvraagformulier gaat u naar www.isdkompas.nl/oekraine.
Meer informatie
De ontwikkelingen rondom dit onderwerp gaan snel, de stand
van zaken verandert dagelijks. Om u op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen rondom hulp en opvang van Oekraïense
vluchtelingen in Beekdaelen, is er een webpagina ingericht:
www.beekdaelen.nl/oekraine. Deze pagina en de bijbehorende
veel gestelde vragen worden geactualiseerd zo gauw er nieuwe
informatie beschikbaar is.
Inzamelen en doneren aan de locaties in Beekdaelen
Voor de inrichting van de locaties in Beekdaelen wordt samen
met de kringloopwinkels van RD4 en Stichting Samen Delen
bekeken wat er nodig is en wat zij kunnen leveren. Als er hierna
nog specifieke spullen nodig zijn, wordt er een oproep gedaan
voor donaties.
Voor voedsel en verzorgingsproducten werken we samen met
het Helpcenter. Op onze website www.beekdaelen.nl/oekraine
vindt u een lijst met producten die gedoneerd kunnen worden.
Ook waar en wanneer deze producten ingeleverd kunnen
worden, staat daar vermeld.

Hulp aan vluchtelingen
Vluchtelingenwerk Nederland, meer informatie
op www.vluchtelingenwerk.nl
Onderdak voor vluchtelingen
Takecarebnb, een organisatie die gastgezinnen voor
vluchtelingen zoekt en begeleidt. Meer informatie op
www.takecarebnb.org

Auto’s worden telkens slimmer en veiliger. Één van de
nieuwste ontwikkelingen op dit gebied is de Intelligente
snelheidsassistentie (ISA). Dit systeem werkt op basis
van verkeersbordherkenning en snelheidsdata. Het
systeem is onderdeel van nieuwe Europese regelgeving die
autorijden veiliger moet maken. Dit vraagt om uniforme
verkeerstekens en weginrichting en actueel databeheer.
Er staan nogal wat varianten van komgrensborden of
komgrensportalen langs de weg. Met en zonder zoneaanduiding. Borden met gemeentenamen worden
niet herkend; het systeem ziet ze aan voor tekst- of
straatnaamborden.
Klaar voor de toekomst
Daarom is er nieuw uniform ontwerp gemaakt voor
komgrensborden. Er is besloten het herkenbare pictogram
van de skyline van een denkbeeldig dorp vanaf 2022 toe te
voegen aan komgrensborden. Op Europees niveau sluiten
we daarmee aan op
reeds bestaande borden
in onze buurlanden. Nu
is het eerste bord in
deze nieuwe stijl al in
Sjeikhuizen geplaatst.

ZOMERBOODSCHAP
VAN BURGEMEESTER
GEURTS
Vandaag geeft mijn kalender 21 juni aan. Het is vandaag dus alweer de langste dag van het jaar
op het noordelijk halfrond. Dat terwijl voor mijn gevoel 2022 soms pas net begonnen is. Op
andere momenten realiseer ik me wat al allemaal in 2022 gebeurd en gedaan is en voelt het
jaar al vertrouwd. De beleving van tijd is iets bijzonders. We kunnen tijd en tijdsverloop heel
nauwkeurig meten, maar gevoelsmatig is de ene tijdsspanne de andere niet.
Zo is het ook met de gemeente Beekdaelen, op het ene moment voelt het nog nieuw en
op andere momenten voelt het als een gevestigde waarde. Na ruim 3 jaar is dat laatste
trouwens al dichter bij de waarheid. We hebben inmiddels de eerste collegeperiode van
Beekdaelen afgesloten en beginnen fris aan de volgende. Met een nieuwe raad en een nieuw
college. Beide met een mengeling van oudgedienden en nieuwe leden. Ik kijk uit naar de
samenwerking met deze club de komende 4 jaar. Samen blijven we toewerken naar de best
mogelijke gemeente voor u. En daarbij gaan we, meer nog dan in voorgaande jaren, ook
een beroep doen op u. Want het aloude: “Beekdaelen maken we samen” heeft nog niets
aan kracht ingeboet. De afgelopen jaren hebben we ook geleerd wat wel en wat niet werkt
en kunnen we die zogeheten participatietrajecten steeds gerichter inzetten. Dus als u een
uitnodiging ziet langskomen om met ons mee te denken of deel te nemen, dan hoop ik dat u
deze aanneemt.
Over uitnodigingen gesproken, ik vertelde het u vorige keer al; in dit post-lockdown tijdperk
stroomt mijn agenda weer vol met uitnodigingen. Beekdaelen bruist en leeft. Mensen weten
elkaar weer te vinden en zoeken elkaar op. Dat ze het dan passend vinden om een bestuurder
uit te nodigen om de verbondenheid met Beekdaelen te onderstrepen vind ik een mooi
gebaar. Van onze kant waarderen wij als bestuur deze uitnodigingen, omdat wij dan ook
kunnen tonen dat deze verbinding wederzijds is en dit vaak ook nog kunnen benadrukken
met de blijken van waardering die wij dan mogen uitdelen; Gemeentespelden, Meanders of
Koninklijke Onderscheidingen.
Maar ook los van deze eretekens heb ik grote waardering voor heel veel andere inwoners van
Beekdaelen. Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe de inwoners onze gasten in nood
omarmen en ook welkom heten bij de verschillende verenigingen. Zo voetballen bewoners
van het USAG terrein bij Alfa sport en komt het muzikaal talent van sommige Oekraïners tot
bloei bij onze muziekverenigingen. Deze interactie verrijkt onze samenleving. Mooi om te
zien dat Beekdaelen hier open voor staat. Mijn complimenten voor iedereen die bij deze of
vergelijkbare initiatieven betrokken is.
Wellicht komen wij elkaar bij deze of gene gelegenheid (weer) tegen. Maar sommige van u
kom ik niet zo snel tegen en daarom wil ik ook aan dit soort berichten vasthouden.
Mijn “open brieven” aan u kwamen voort uit de wens om in contact te blijven in tijden dat
we allemaal noodgedwongen beperkt waren tot onze eigen kleine bubbels, maar ze hebben
wat mij betreft hun nut in die mate bewezen dat ik het gebruik ervan graag voortzet.
Wees gerust, ik zal u niet overladen met correspondentie maar zo nu en dan een bericht om
in contact te blijven.
Al is het maar, zo aan het begin van de astronomische zomer, om u een mooie
vakantieperiode toe te wensen; in Beekdaelen of ver daarbuiten.
Eric Geurts
Burgemeester
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KARTTALENT RYAN (9) UIT SCHIMMERT RACET NAAR TWEEDE PLAATS IN BELGIAN MAX CHALLENGE

Op het podium op plek twee
Eind mei reed hij zijn
eerste kartwedstrijd ooit,
vorig weekeinde stond
karter Ryan Rijvers op het
podium. Tijdens de
Belgian Max Challenge
(BMX) eiste de negenjarige inwoner van Schimmert de tweede plaats in
de Rotax Max Micromaxklasse voor zich op.

MARIEMBOURG | SCHIMMERT
VAN ONZE REDACTIE

“Het ging goed”, glimlacht Ryan
van oor tot oor. “Ik ging voor de
eerste plek, maar er was één tiende verschil met de nummer één.
Die had meer ervaring dan ik.
Als we in een bocht reden, kwam
ik wat dichterbij, maar als we op
het rechte stuk reden, ging hij
wat sneller. De volgende keer

beter. Maar dat ik tweede ben geworden voelt goed en is leuk.”
Vliegende start
Zijn talent toonde Ryan al eerder dit seizoen. In zijn eerste
wedstrijd ooit, eind mei in Spa,
belandde hij met een vierde plek
net naast het podium. Dit keer
was het wel raak. Op het circuit van Mariembourg (België)
reed het Schimmertse karttalent
naar de tweede plaats en mocht
plaatsnemen op het erepodium. “Ik voelde me een beetje als
Max Verstappen, het was net een
Formule 1-podium, zo hoog”, aldus Ryan na afloop. De piepjonge coureur heeft nog een druk
seizoen voor de boeg en hoopt
binnenkort weer op het podium te staan. Dat zou overigens
best goed uitkomen, want Ryan
heeft grootse plannen. “Ik droom
ervan ook ooit in een Formule
1-auto te racen!”

Ik voelde me een
beetje als Max
Verstappen, het was
net een Formule
1-podium, zo hoog
-Ryan Rijvers

Karter Ryan Rijvers uit Schimmert steekt twee vingers in de lucht ten teken van de
behaalde tweede plaats. Foto Bas Kaligis/RaceXpress.nl

ZOMERLIDMAATSCHAP VAN DRIE MAANDEN

TPV de Dassenburcht
presenteert
Zomer Challenge
VV Schimmert vindt
twee hoofdsponsors
Schimmert Voetbalvereniging Schimmert heeft voor komend seizoen twee nieuwe hoofdsponsors gevonden. Het zijn Wolters Techniek en Haemers-Klinkers Interieur & Design. Die namen prijken vanaf volgend seizoen afwisselend op de shirts van de hoofdmacht van
de voetbalclub. Voorzitter Carlo Wiertz (midden) is zeer verheugd
over de nieuwe sponsors. “Dit is een unieke samenwerking”, aldus
Wiertz. “Twee jonge ondernemers die beiden ook nog bij Schimmert
gevoetbald hebben”. Met de sponsoring onderstrepen Jules Dassen
van Wolters Techniek (links op de foto) en Marco Haemers (Haemers
Klinkers Interieur & Design) hun eeuwig durende liefde voor de club
uit Sjömmert. Eigen foto

Tennis- en padelvereniging de Dassenburcht in
Hulsberg start vanaf 1 juli
de ’Zomer Challenge’. Op
de tien gravelbanen op het
tennispark aan de Sportparklaan kan iedereen
komen kennismaken met
de sport.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De ’Zomer Challenge’ is een tijdelijk lidmaatschapspakket voor de
maanden juli tot en met september, dat automatisch stopt op 30
september. “Ideaal om kennis te

maken met de sport en ons mooie
tennispark”, aldus de vereniging.
Met zo’n kort lidmaatschap mag
iedereen onbeperkt tennissen of
padelen op de banen. Daarnaast
krijgen ze een gratis groepsles
verzorgd door een gediplomeerd
trainer en kunnen ze deelnemen aan het Zomer Challengeeindtoernooi en clubactiviteiten.
Volwassenen betalen 50 euro. De
jeugd tot en met 17 jaar betaalt
30 euro voor 3 maanden speelplezier. Meer informatie over de
Zomer Challenge of aanmelden
als tijdelijk lid? Check www.
tpvdedassenburcht.nl (klikken
op Zomer Challenge).
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PRIJS-PUZZEL

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon
Wie deze
€10,- et
puzzel goed
Gefeliciteerd m
n!
jouw cadeaubo
weet in te
vullen maakt
kans op
een cadeaubon t.w.v. € 10,- te
besteden bij een Beekdaelense
onderneming. 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 winnaar wordt
in de volgende uitgave
gepubliceerd. De cadeaubon
wordt per post naar je
toegestuurd.
Oplossing van de vorige editie:
ZIEKENHUISBED
De winnaar is:
Ineke Spits (Schinnen)

De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overgebleven letters vormen achter elkaar
gelezen de oplossing.
AFSTOOT
AMANT
AMBTSKETEN
AUDIO
BERGRUIMTE
BRAND
BUIIG
CRESCENDO
EDICT
EMBRYO
EOCEEN
FETISJ
FIETSTASJE
HECHT
HEVEL
HOLOGRAM
HORDEN
ISOLEERCEL
KATHEDER
KEIZERSNEE
KOEPELGRAF

K
P
R
O
O
P
S
I
L
F
E
T
I
S
J

KOKEND
KUDDE
LEBMAAG
LEGIOEN
LIMOEN
METAALSLAK
NEGOTIE
OKAPI
ONTWENNING
OPGEVEN
ORAAL
PASTA
PETTEN
PRAAT
RENET
SLIMMERIK
SPOOR
STEUR
VLIER
VREDE
WHISKY

T
G
A
O
D
N
E
C
S
E
R
C
T
T
E

H
A
F
S
T
O
O
T
O
P
G
E
V
E
N

C
A
M
B
T
S
K
E
T
E
N
I
K
U
V

E
M
E
J
S
A
T
S
T
E
I
F
O
R
I

H
B
K
K
E
I
Z
E
R
S
N
E
E
E
D

R
E
N
A
P
L
I
M
O
E
N
D
P
I
N

B
L
V
A
L
T
E
L
H
E
E
I
E
L
W

E
U
K
E
O
S
E
O
E
H
W
C
L
V
H

L
O
I
G
L
E
L
C
T
O
T
T
G
O
I

K
A
E
I
R
O
O
A
I
D
N
A
R
B
S

U
N
A
C
G
E
K
D
A
A
O
D
A
H
K

D
B
E
R
G
R
U
I
M
T
E
G
F
R
Y

D
L
A
T
O
A
R
A
D
N
E
K
O
K
P

© www.puzzelpro.nl
Oplossing:

Kampioensreceptie
SV Hulsberg
HULSBERG SV Hulsberg houdt vrijdag 1 juli
de receptie ter ere van
het kampioenschap van
het eerste elftal in de
4e klasse A. De ploeg
promoveert naar de 3e
klasse. De receptie vindt
plaats vanaf 19.00 uur in
café-zaal Op de Trepkes.
Twee dagen later, zondag
3 juli, vindt het minivoetbaltoernooi plaats bij
de Hulsbergse voetbalclub. In totaal nemen er
20 teams deel. Ze beginnen vanaf 10.00 uur aan
het toernooi en publiek is
van harte welkom.

DOE JIJ MEE AAN DE ZOMERCHALLENGE?

WORD LID IN JULI, AUGUSTUS EN
SEPTEMBER EN KOM PADELLEN EN
TENNISSEN WANNEER HET JOU UITKOMT!

WAAR? in HULSBERG
Kosten:
Junior € 30,-

Senior € 50,-

Aanmelden en info:
ledenadministratie@tpvdedassenburcht.nl

E
M
B
R
Y
O
K
I
R
E
M
M
I
L
S
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JACQUES

Weekoverzicht
Het was me anders het weekje wel. De boerenprotesten in Stroe en
elders op 22 juni tegen het stikstofbeleid van het kabinet, hadden heel
wat impact op de rest van het land door de verkeersopstoppingen. De
Wegenverkeerswet verbiedt tractoren op de snelweg, maar de politie
bleek niet opgewassen tegen het massaal negeren van dat verbod en
was niet bij machte om massaal te verbaliseren. Ook waren er bedreigingen jegens minister Van der Wal en kamerlid Van Haga, terwijl
enkele woordvoerders vanwege hun veiligheid dringend geadviseerd
werd om thuis te blijven. Maar onze nationale triple B-boerin Van der
Plas stond daar als een prinses te schitteren in de oplopende peilingen.
In Stroe lag destijds de legerplaats De Wittenberg waar ik het grootste
deel van mijn militaire dienstplicht vervulde. Ik ben er sindsdien nooit
meer teruggekeerd. Teveel verstikkende stikstof.
De Europese Unie nam op 23 juni het historische besluit om de aanvragen van Oekraïne en Moldavië voor het kandidaat lidmaatschap
van de Unie positief te honoreren. Diverse landen, waaronder Nederland, maakten onder druk van de politieke werkelijkheid een enorme
ommezwaai. Zo stemde in 2016 nog tweederde van onze landgenoten
in een referendum tegen het associatieverdrag met Oekraïne, omdat
het land vooral bekend stond om zijn corruptie. Premier Rutte toverde
toen een inlegvelletje uit zijn hoge hoed en daarmee werd alles glad gemasseerd. De vraag hangt nu boven de gemeenschappelijke markt wat
we straks moeten met een platgebombardeerd land met een voormalige
clown aan het hoofd. Oekraïne mag dan het Eurovisiesongfestival
winnen, maar de volgende editie is gewoon in Londen.
In de Verenigde Staten zette het Hooggerechtshof op 24 juni een streep
door het grondwettelijk recht op abortus, dat in 1973 was ontstaan
door het arrest Roe versus Wade. Met een republikeinse meerderheid
nam het Supreme Court in de zaak Dobbs versus Jackson Women’s
Health Organization afstand van deze rechtspraak. Hiermee is Amerika weer een halve eeuw terug in de tijd en zelfs president Biden sprak
er schande van. Maar het Trump-tijdperk ijlt nog lang na als het gaat
om het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen.
Op 25 juni berichtte De Limburger voor de tweede maal uitvoerig over
de pastoor van Berg en Terblijt, die vrouwen de stuipen op het lijf had
gejaagd door het stellen van ongepaste vragen met een seksuele lading
en het laten zien van een pornofilmpje. Naar mijn bescheiden mening
heeft hij hiermee geen strafbaar feit gepleegd, maar de krant noemt
het grensoverschrijdend. We gaan allemaal wel eens een grens over
waar je later spijt van hebt en gelukkig kun je dat vervolgens bij de
pastoor biechten. De pastoor werd met naam en toenaam in de krant
aangeduid, terwijl de dames die hem beschuldigden er met gefingeerde
namen in stonden. Zelfs Jos Brech, de moordenaar van Nicky Verstappen, werd in de krant Jos B. genoemd, maar dat was bij pastoor John
B. blijkbaar een brug te ver. De feiten die twee vrouwen uit Meerssen
eenzijdig aandroegen, dateerden van 27 jaar geleden en wij weten
allemaal dat een verhaal, dat zolang rondzingt steeds fraaier wordt
ingekleurd. Ook werd het de pastoor verweten dat hij voor commentaar onbereikbaar was, maar ik denk dat hij wel wist dat hij toch niet
geloofd werd. Want in 2007 raakte de pastoor ook in opspraak, omdat
er roddels rondgingen dat hij een stiekeme relatie zou hebben met een
vrijwilligster van de kerk. De pastoor ontkende de verhalen, maar toch
stapte het volledige kerkbestuur op. Ook nu bleef het kerkbestuur niet
achter hun pastoor staan. Over het Comino-home project
dat hij een half jaar geleden nog organiseerde, waarbij
hij met bekende Limburgers op de hometrainer virtueel
van Houthem naar Santiago de Compostella fietste
om sponsorgeld op te halen voor de zorg en
opvang van gehandicapte kinderen in China,
werd met geen woord meer gerept. “Kruisig
hem”, riep het volk van Israël tegen Pilatus en
we weten hoe het afliep.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

PICCOLO'S
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,-

Diversen

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

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.
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

BELANGRIJK NIEUWS
WERELDWINKEL NUTH.
Vanaf 1 juli 2022 is de Wereldwinkel op beide dagen open
van 13.00u. - 15.30u. Een mooie
uitspraak van een nieuwe klant:
goh, wat verkopen jullie mooie en
aparte spullen. Hier kom ik vaker
binnen lopen. Dus loop gerust
eens binnen. Ook leuke attenties als cadeautje voor de juf of
meester. Ook in de vakantieperiode zijn wij gewoon open.
Heb je tussentijds iets nodig dan
bel met 06 27215614 voor een afspraak. De wereldwinkel: voor een
eerlijk en duurzaam cadeau!!!!!!

Zakelijk en financieel
REGIOBANK
OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 09.30-17.30 uur
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.

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

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

HEY,

SPEEL JE
MEE?
ZONDAG GEOPEND
VAN 9 TOT 18 UUR

Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli

Hagendoren
Gesorteerde
Fruitvlaai

Preuf
Kip-Pastasalade

bakje 400 gram

middelgroot

12.

95

8.

99

3.

49

4.

29

Trots van Coop Blonde
d'Aquitaine biefstuk

Vivera
plantaardige
kipstukjes

per 100 gram

2.45

1.89

3 pakjes à 160 gram

3 STUKS

Trots van Coop Blonde
d'Aquitaine kogelbiefstuk
per 100 gram

3.00

1.99

9.42

4.99

Ananas per stuk
Mango per stuk
Witte pitloze druiven bak 500 gram
Platte perziken bak 500 gram

Komkommer, radijs,
bosuien of ijsbergsla

combineren mogelijk

combineren mogelijk

3 STUKS

2 STUKS

5.07
7.47

5.-

Spa Fruit
of Touch
2 flessen à 400-1250 ml
combineren mogelijk

2.
0. 6.

S*
I
T
A
R
G
1
99
1+
3.
79

5.38

1.78

_

89 _

13.08

54

1.30
1.90
VA N
BIERTJE
DE WEEK

1.-

Alle Desperados,
Apple Bandit
of Liefmans
per stuk

*
G
N
I
T
R
O
25% K

1.69

_

13.99

1. 10.50
27 _

OP = OP

Bud pils

krat 24 flesjes à 300 ml

Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml

17.99
17.32

13.
12.99
50

MAXAN6T
PE R KL

TING
25% KOR

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

Wist je dat wij jouw boodschappen ook online verzorgen? Kijk op www.coop.nl (weliswaar in een straal van 8 km rondom Schimmert)

Knols Schimmert
Weidestraat 3

