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Als we als gemeente
kunnen helpen, dan
moeten we dat doen.
- Twan Schevers,
Doenradenaar en
fractievoorzitter CDA
De buurtbewoners Charlotte Houben (rechts) en Wendy Houtvast maken de stretchers gereed in de voormalige basisschool in Vaesrade waar vanaf deze week zo’n 30
Oekraïense vluchtelingen arriveren. Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

TWEEDE NOODLOCATIE VOOR OEKRAÏNERS

Na Vaesrade
ook Doenrade
De gemeente Beekdaelen
gaat behalve in Vaesrade nu
ook in Doenrade Oekraïense
vluchtelingen opvangen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Terwijl circa 30 Oekraïners deze
week arriveren in de tot woonruimte verbouwde voormalige
basisschool in Vaesrade zal de

leegstaande kantine van (voorheen) de plaatselijke voetbalclub
in Doenrade worden verbouwd
tot woonruimte voor circa 12
personen. De gemeente heeft de
inwoners van Doenrade vrijdag
geïnformeerd over de komst van
de Oekraïense vluchtelingen.
CDA-fractievoorzitter
Twan
Schevers en inwoner van Doenrade: “Als we als gemeente kunnen
helpen, dan moeten we dat doen.”
Lees verder op pagina 2
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JOS VAN WERSCH

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

‘Ons Beekdaelen’ (12)
Zwerfafvalverschrikkers!
Met dit nieuwe wondermiddel
hopen ze in Beekdaelen het
crapuul dat rotzooi langs de
weg dumpt tot de orde te roepen. Op honderd meter van
onze woning staat zo’n zwerfafvalverschrikker. Het ziet er
minder dreigend uit dan het
klinkt: een houten paaltje met
een dwarsliggertje waaraan
lege blikjes zijn bevestigd, en
alsof dat al niet angstaanjagend uitziet bungelt ook nog
een boos (!) kijkende emoji
aan een touwtje: The Silence
of the Lambs in het kwadraat.
Hulde aan alle nijvere Schimmertenaren die tijdens de
voorbije winteravonden deze
perpetua mobilia in elkaar
hebben gefröbeld, maar het
gajes dat rotzooi deponeert
langs 's Heeren wegen maak
je niet bang met een emoji,
nog niet met tien Hannibal
Lecters, want zo zijn ze zelf.
Ik wéét wie die smeerkezen
zijn maar ken ze niet bij
naam. Eer je het kenteken van
hun auto hebt genoteerd zijn
ze alweer een dorp verder. Ik
heb ooit de guts gehad om een
gebalde vuist te maken tegen
zo’n viespeuk toen ik ‘m op
heterdaad betrapte. Het liep
me acuut dun door de broek

toen ik z’n remlichten heel
even rood zag worden. Om
de zoveel tijd komt er van
gemeentewege in onze buurtschap een straatreinigingsmachine die voortreffelijk
presteert dankzij het mechanisch vacuüm veegprincipe
gebaseerd op een walsborstel
onder de gehele breedte van
de straatveegmachine. Ik
denk wel eens: hadden we in
Beekdaelen maar zulke boa’s.
Dan hadden we ook minder
smeerlappen en zwerfvuil.
Onze vorige hond sleepte
letterlijk alle rotzooi die ze
onderweg vond mee naar de
restafvalcontainer. Die we nu
hebben vreet alles óp.

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

BEEKDAELEN Oekraïners
die zich melden bij de
gemeente Beekdaelen
worden in eerste instantie
doorverwezen naar de doorstroomlocatie in het MECC
in Maastricht die sinds 10
maart operationeel is. Hier
vindt de eerste inventarisatie van de hulpvraag plaats,
waarna er gericht hulp

MEDE DANKZIJ VRIJWILLIGERS
ZIET NOODOPVANG ER TIPTOP UIT

Vaesrade
gastvrij voor
vluchtelingen
De dramatische beelden
uit Oekraïne die de inwoners van onze gemeente
via het tv-scherm al ruim
een maand bereiken,
hebben vanaf deze week
een ‘gezicht’. Zo’n dertig
Oekraïense vluchtelingen
die de verschrikkingen
aan den lijve hebben
meegemaakt, onder wie
een hoogzwangere vrouw,
komen deze week aan in
Vaesrade. Daar worden ze
opgevangen in de voormalige basisschool.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Speciale website
geboden wordt. Er zijn in
Beekdaelen allerlei particuliere initiatieven om de
Oekraïense vluchtelingen
te helpen: inzameling van
kleding, geld of andere producten, particuliere opvang
enz. Op de website www.
beekdaelen.nl/oekraine
staat een overzicht van de
initiatieven.

dinsdag 29 maart 2022

De inwoners van Vaesrade doen
al het mogelijke om de vluchtelingen zo gastvrij mogelijk
te ontvangen. Het was vrijdag
hartverwarmend om te zien hoe
medewerkers van de gemeente
en een team vrijwilligers de hele
dag aan de slag waren onder supervisie van gemeentelijk projectleider Paul Heuvels. Na de
werkindeling en korte instructie om 9 uur ’s morgens werd de
vrachtwagen met spullen uitgeladen om vervolgens de locatie in
te richten en aan te kleden.
Duur opvang onbekend
Voor de opvang in Vaesrade
(adres: Op de Vijf Bunder 3)
wordt gebruik gemaakt van de
bestaande lokalen, wel zijn er
aanpassingen uitgevoerd aan de
keuken en de sanitaire voorzieningen (douches). “Het streven
is om vanaf dinsdag 29 maart de

eerste bewoners te ontvangen”,
zegt gemeentelijk communicatieadviseur Gerrie Heuts-Posthuma
desgevraagd tegen de Beekdaeler. “Over de duur van de opvang
is nog geen informatie bekend.”
Medio april gereed
Ook in Doenrade wordt gebruik
gemaakt van de bestaande ruimtes en ook hier is nog een aantal
aanpassingen nodig. De locatie is vanaf 3 april beschikbaar,
waarna de aannemer aan de slag
kan. De gemeente hoopt dat deze
locatie half april gereed is voor
opvang. Ongeveer 12 Oekraïense vluchtelingen kunnen terecht
in de voormalige voetbalkantine
van (voorheen) VV Doenrade aan
de Valderensweg 2/C.
Anti-kraak
CDA-raadslid en Doenradenaar
Twan Schevers kent de situatie
ter plekke. “De gemeente heeft
ons, de inwoners van Doenrade,
vandaag (vrijdag 25 maart, red.)
geïnformeerd.” De locatie ligt aan
de rand van het dorp. Om vandalisme te voorkomen was het een
tijdje ‘anti-kraak’ bewoond. Voor
het gebied waar de kantine ligt,
nabij de provinciale weg N276 en
garagebedrijf De Uiver, zijn plannen in ontwikkeling. “Wethouder
Jan Hermans was daar al mee
bezig”, zegt Schevers. “Op dit
moment is het geen probleem dat
deze locatie nu als noodopvang is
aangewezen, ‘for the time being’
is het zelfs prima.” Schevers verwacht vanuit de plaatselijke bevolking geen bezwaren tegen de
noodopvang, integendeel. ”Er is
geen termijn gesteld over de duur
van de opvang op deze locatie.”
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NAMENS BEEKDAELEN LOKAAL

Raadszetel voor
Sem Janssen (24)

Sem Janssen neemt de raadszetel over van Fons Heuts. Foto de Beekdaeler

Sem Janssen (24) uit
Schinnen wordt gemeenteraadslid voor Beekdaelen Lokaal. Hij neemt de
zetel in die Fons Heuts
op basis van het aantal
stemmen (313) volgens de
Kieswet had bemachtigd.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Dat Heuts, vele jaren wethouder in Nuth en ereburger van

Beekdaelen, afziet van zijn zetel is niet verrassend. Hij heeft
van meet af aan gezegd ‘alleen
als lijstduwer’ en ‘ter ondersteuning’ van Beekdaelen Lokaal aan
de verkiezingen mee te doen.
Zijn 313 stemmen bezorgden de
partij, waarvan hij voorzitter is,
op 16 maart een (extra) zetel. In
2018, bij de herindelingsverkiezingen, kreeg Heuts als lijsttrekker de meeste stemmen (717) van
alle kandidaat-raadsleden. Het
kersverse raadslid Sem Janssen
behaalde op 16 maart 107 voorkeurstemmen.

Tweede druk voor ‘De Bokkerijders
met de Dode Hand’
SCHINNEN Het boek ‘De
Bokkerijders met de dode
hand’ van auteur en samensteller Frits Schoonbrood is
weer verkrijgbaar. Nadat de
eerste druk snel was uitverkocht, is er nu een tweede
druk uitgebracht. De 848
pagina’s komen dit keer in
één band, waardoor het boek
ondanks de gestegen papierprijs evenveel kost: 59,90
euro. De tweede druk is te

ACTUEEL

Schimmert waarschuwt
zwerfvuilzondaars

©Sjtichting Genealogiek Sjènne

koop via www.sjtigs.eu
of e-mail: secretariaat@
sjtigs.eu.

Schimmert In Schimmert In het rijtje van grootste ergernissen in Nederland staat zwerfvuil op de derde plaats, na hondenpoep en gevaarlijk rijden die vooral irritant zijn. Maar zwerfvuil is daarnaast ook een milieuprobleem en hoort absoluut niet thuis in een schonere wereld. Dat vindt de
Schimmertse bevolking die zich mateloos stoort aan de rommel die met
name bij de toegangswegen en wandelroutes wordt gedumpt. Een groep
bewoners, verenigd in het team ‘Houd Schimmert Schoon’, voert nu actie
tegen het zwerfafval. Op een aantal locaties in het 3.200 inwoners tellende dorp zijn onlangs kunstzinnige maar vooral vermanende ‘zwerfafvalverschrikkers’ neergezet (zie foto) in de hoop daarmee zwerfvuilzondaars tot
inkeer te brengen. Of het helpt? Alle beetjes helpen. Foto de Beekdaeler
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IN HET KORT

Repair Café
in Oirsbeek
Oirsbeek Het Repair Café in
Oirsbeek opent zaterdag 2 april
opnieuw de deuren vanuit de
Schepenbank aan de Oirsbekerweg. Vrijwillige reparateurs zitten daar weer klaar om kapotte
spullen en apparaten te herstellen. Naast reparatie aan elektrische huishoudelijke apparaten,
computers en dergelijke kunnen
mensen ook terecht voor het herstellen van kleding. De reparaties zijn gratis, wel staat er een
fooienpot in de ruimte. Het Repair Café is van 10.00 tot 13.00
uur.

Dames ZijActief
op de catwalk
in Bingelrade
Bingelrade ZijActief Bingelrade
organiseert op woensdag 6 april
in het Ontmoetingscentrum in
Bingelrade een modeshow. Een
modeshow met dit keer geen
modellen in de nieuwste kledingtrends, maar leden van ZijActief in de hoofdrol. Iedereen
is welkom. Wel voor zondag 3
april aanmelden bij Jeannette
Wierts, tel. 046-4424398 of 0616286367. De show begint om
19.30 uur, toegang is gratis. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Excelsior huldigt
jubilarissen
SCHIMMERT Feest
onlangs tijdens de
jaarvergadering van
turnvereniging Excelsior
in Schimmert. Zes jubilarissen werden gehuldigd. Daaronder Martin
Timmers (70 jaar lid), Jos
Lucassen (60 jaar lid),
Sandra Moonen (40 jaar
lid) en Fons Soons (25
jaar lid). Maria Lahaije en
Erwin Okkersen werden
in het zonnetje gezet,
omdat zij respectievelijk
veertig en vijfentwintig
jaar als trainer voor de
turnvereniging actief zijn.

Dansavond
in Oirsbeek
Oirsbeek In de Schepenbank in
Oirsbeek is op zaterdag 9 april
weer een dansavond. Iedereen is
vanaf 20.30 uur welkom om te
komen swingen aan de Oirsbekerweg. De dj’s van Vinyl Only
draaien die avond hun beste vinylplaten. Van disco tot rock,
new wave en hedendaagse popmuziek. De entree bedraagt 5
euro. Een deel van de opbrengst
is bestemd voor de vluchtelingen
uit Oekraïne.

Lichtstoet door donker Schinveld
SCHINVELD De lichtstoet
van CV Sjilvend Alaaf trekt
op zaterdagavond 2 april
vanaf 20.30 uur door
Schinveld. De optocht
vertrekt vanaf de Hoogenboschweg/Boschstraat/
en voert over de Bouwbergstraat, A ge Water,
Putbergstraat, Duikerweg,
Brunssummerstraat,

Wilhelminaplein, Beekstraat, Pres. Rooseveltstraat,Broekstraat, Past.
Greymansstraat, A ge Water richting de Bleekplaats,
waar de stoet ontbonden
wordt. Op het Wilhelminaplein is er vanaf 20.15 uur
een groot feest. Spik en
Span treden op en ook DJ
Kevin is van de partij.
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HUGO SCHAFFRATH: ‘UITERLIJK OP KONINGSDAG IS DE COALITIE ROND’

De informateur vertelt
veel maar zegt weinig
De vorming van een coalitie
in Beekdaelen, na de gemeenteraadsverkiezingen
op 16 maart, gaat beslist
niet zo lang duren als de geboorte van het kabinet-Rutte IV, zegt informateur Hugo
Schaffrath gekscherend,
want die formatie nam 299
dagen in beslag. “Uiterlijk op woensdag 27 april,
Koningsdag, is de coalitie
rond, of zoveel eerder als
mogelijk’

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Hij heeft inmiddels alle zeven partijen in de gemeenteraad gepolst
hoe ze ‘in de wedstrijd’ zitten. Eigenlijk zes, want van zijn eigen
partij (de Vernieuwingsgroep, winnaar van de verkiezingen) wíst hij
al dat méé-regeren een van de doelstellingen is. “Alle partijen staan
open voor deelname aan de coalitie”, is zijn conclusie. Maar dat was
al bekend, want dat stond verleden
week al op de voorpagina van de
Beekdaeler (‘Iedereen wil méé-regeren’).
Diverse coalitie-opties
Is er al enig zicht op een coalitie?
- getalsmatig zijn er meerdere opties. “Dat klopt.” Tweede poging:
Vernieuwingsgroep (VG), Beekdaelen Lokaal (BL) en GroenLinks
(GL), alle drie winnaars, hebben
samen 16 raadszetels van de 25.
Schaffrath: “Dat klopt óók.” Er zijn
op papier nog méér opties mogelijk, bijvoorbeeld VG, BL en CDA
(18 zetels) of BL, CDA en GL (14
zetels), met de Vernieuwingsgroep
in de oppositie, stel je voor! Dat

Hugo Schaffrath gaat proberen een coalitie te smeden in Beekdaelen. Foto de Beekdaeler

laatste gaat beslist niet gebeuren.
Want Schaffrath weet hoe de hazen kunnen lopen én hij kan een
aardig potje schaken en dammen,
zelfs vijf zetten vooruit denken.
“Maar ik ben geen grootmeester.”
Met een zogeheten raadsbreed akkoord, waaraan alle fracties hebben meegewerkt en dat door alle
fracties is vastgesteld, kun je alle
kanten op, stelt Schaffrath. “Een
coalitie geeft juist houvast.”
‘Verleden kunnen vergeten’
Tussen CDA en VG knetterde het
in 2021 toen raadslid Leon Rijkx
plots van het CDA overstapte naar
de VG. Schaffrath: “Het verleden
moet je kunnen vergeten, daar
moet je vooral niet mee rond blijven lopen.” Even later: “Het CDA

heeft het op 16 maart toch goed
gedaan.” De christendemocraten
behaalden 3187 stemmen. “Kijk, als
er bij mijn eigen partij drie raadskandidaten niet meer meedoen
aan de verkiezingen, dan zou de
Vernieuwingsgroep zomaar twee à
drie zetels kunnen verliezen. D66
bleef weliswaar steken op 1 zetel
maar behaalde dit keer meer stemmen dan in 2018.” GroenLinks had
er nu 291 méér en komt nu uit op
1815 stemmen. Schaffrath: “Is driehonderd stemmen erbij veel?”
Brede coalitie
Verkiezingswinnaar Vernieuwingsgroep wil in ieder geval een brede
coalitie vormen in Beekdaelen.
Maar verder houdt informateur
Schaffrath zijn kaarten nog stevig

Het verleden moet
je kunnen vergeten,
daar moet je vooral
niet mee rond
blijven lopen.
- Hugo Schaffrath

voor de borst. Als we tussen de regels door goed geluisterd hebben
zijn voor hem drie dingen essentieel met het oog op een coalitievorming: stembusuitslag, standpunten en, last but not least, of je vier
lang op een constructieve manier
door één deur kunt. “Ik vind het
menselijke aspect erg belangrijk.”
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FAMILIEBERICHTEN

Doe höbs genaote van 't laeve
Vier höbbe genaote van dich
Noe höbbe vier dich mótte loslaote

Joep Vanhoudt
He is gesjtorve op 74 jaar jaorige laeftied

echtgenoot van

Francine Vanhoudt-Damoiseaux
Roger en Ramona
Juul
Joep
Dylan
Cheyenne
Timor en Audrey
Sem
Isa
Solange en Ralf
Ella
Mara
Sittard-Geleen, 27 maart 2022
Lijsterstraat 2, 6361 VN Nuth
Het afscheid van Joep zal plaatsvinden op maandag 4 april 2022 om
13.00 uur in Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, 6419 PJ Heerlen.
Samenkomst aldaar waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Verdrietig hebben wij afscheid genomen van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Joep Diederen
echtgenoot van

Ida Diederen-Zegels
In liefdevolle herinnering:
Ida
Ruud en Yvonne
		
Kay en Amy, Levi en Sanne, Dean en Naomi
Sandra en Fons
		
Dario en Layla, Romano en Kirsten		
Nuth, 25 maart 2022
Correspondentieadres:
Adam van Nuttahof 17, 6361 BK Nuth
Een bijzonder woord van dank aan alle betrokken medewerkers van
Medisch Centrum Nuth en Meandergroep voor de goede en liefdevolle zorg.

Dankbetuiging
Van veel kanten hebben we bloemen, kaarten en berichten
ontvangen na het overlijden van Emeritus Pastoor

Louis Cordewener
Het doet ons goed te ervaren dat hij bij velen zo geliefd was.
Omdat het niet mogelijk is iedereen persoonlijk te
benaderen, willen we via deze weg iedereen bedanken
voor de belangstelling en het medeleven.
				Familie Cordewener
				Lilian Douven
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 3 april om 11.00
uur in de H. Lambertuskerk te Oirsbeek. De dienst wordt
opgeluisterd door zangkoor Schola uit Doenrade.
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Je land
is
je leven

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 2 april. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. Gelegenheidskoor.
Zondag 3 april. 11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Gelegenheidskoor.
Intenties: jaardienst Mia Janssen-Lemmens; jaardienst ouders
Janssen-Schrouff en zonen Wiel
en Leo en dochter Mia; zielendienst Jeannette Houben-Teheux; Sjef Mullers (verjaardag).
Woensdag 6 april. 19.00 uur: H.
Mis in het klooster. Intenties:
Tiny en Thei Meijers-Veldman;
jaardienst Gerda Franssen-Sormani. Donderdag 7 april. 10.00
uur: H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 8
april. 16.00 uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zondag 3 april. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: Elly
America; Jo Sijben; Bertie Crijns
(verjaardag). Maandag 4 april.
09.00 uur: H. Mis. Intenties: ouders Frijns-Eichhorst. Vrijdag 8
april. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 3 april. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: Huub Schoonbroodt; jaardienst ouders Lei
Giesbers en Fien Giesbers-Meerstad; jaardienst Louise Giesbers-Jansen; Lei van Oppen en
Annie van Oppen-Coenen; Gert
Ruthenberg.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 2 april. 19.00 uur: H.
Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. Intenties: overleden ouders Frijns-Lebens. Zondag 3 april. 11.00 uur: H. Mis,
opgeluisterd door Dameskoor
Schimmert. Intenties: Annie en
Armand Lemmens-Eijssen en
Ernest Lemmens; overleden
ouders Maessen- Klinkenberg
(gestichte jaardienst); Tiny Janssen-Speetjens (gest. jaardienst).

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

www.vastenactie.nl

IBAN: NL21 INGB 000 300 0046

Even minderen voor een ander

Zaterdag 2 april. 18.30 uur: H.
Mis Intenties: 11e jaardienst
Hub Akkermans; Martin Theunissen; Jeu Selder. Dinsdag 5
april. 08.30 uur: Aanbidding van
het Allerheiligste; 09.00 uur: H.
Mis Intenties: voor alle zieke en
eenzame parochianen

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Word vrijwilliger!
deluisterlijn.nl/vrijwilliger

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger
in Schinveld

Wilfred en Patricia van den Hout

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

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

SCHINVELD De Beekdaeler is op zoek naar een
nieuwe bezorger voor een
krantenwijk in Schinveld.
Het gaat om een wijk in
de omgeving van de Ter
Hallen/Jabeekerstraat/Kievit/Merkelbeekerstraat/Op
de Keuken/Grote Gats. Wil
jij meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via 0642677006 of mail: info@
beekdaeler.nl.

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

We willen begin
april onze deuren
openen.

Marcel Gerards &
Sonja Sormani

Actie

Potgrond

HumuForte
3 zakken à 40 ltr

€ 10,-

Openingstijden:
ma-vrij: 08.00 - 17.30
zaterdag: 08.00 - 16.00

St. Catharinastraat 4		
6235 BE Ulestraten		
Tel: 043-3642202

Stationstraat 272A Nuth

www.boerenbondulestraten.nl
Tankstation 24 uur per dag geopend

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

RENOVATIE VAN

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

ELECTRO

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

INSTALLATIES

HULSBERG
06 224 76 916
06 134 99 445

045 405 90 88

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

beekdaeler.nl
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THEATER

IN HET KORT

KOMEDIE ‘LANGK & MISLUKKIG’ VAN TONEELVERENIGING ST. DONATUS

Persiflage op het
verenigingsleven

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Quincy Grootjans: “Langk &
Mislukkig gaat over een fictieve
toneelvereniging: De Katholieke
Boerenspelers uit Grijzegrubben. In zo’n club zitten allerlei
types die iedereen, die in een
vereniging zit, wel herkent; niet

Schinnen Zeven kunstenaars
tonen van vrijdag 8 april tot en
met zondag 10 april hun kunstwerken in Atelier Jaegers aan
de Scholtissenholenweg 1 in
Schinnen. Dat zijn: Chrissy BexKlomp, Pepe Hermans Pieter
Jaegers, Wouter Jaegers, Robert
Lahaye, Tom Meijer en Dunja
Mucha. De werken die zijn te
zien zijn divers, van schilderen
tot beeldhouwwerken tot objecten. De vernissage (opening) van
de expositie is vrijdag 8 april van
19.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 9
en zondag 10 april kunnen bezoekers van 11.00 tot 17.00 uur
terecht.

Excelsior viert
uitgesteld
eeuwfeest

De cast van ‘Langk & Mislukkig’. ©Toneelvereniging St. Donatus

De jubilerende Toneelvereniging St. Donatus Nuth
speelt op 23 en 24 april
‘Langk & Mislukkig’ als
eerste van twee producties in haar 70e verenigingsjaar. Het stuk laat
een verwoede poging zien
van een groep goedwillende amateurspelers én
een beroepsregisseur om
een moderne versie van
het sprookje ‘Doornroosje’
te maken. Nuther acteur
Quincy Grootjans (29)
schreef het script: “De
inspiratie bleek dichterbij
dan gedacht: we nemen
ons zelf én het algemene
verenigingsleven op de
hak.”

Zeven
kunstenaars
exposeren
in Schinnen

alleen bij toneel, maar ook in
harmonieën,
carnavalsverenigingen, sportclubs etc. Je hebt de
voorzitter die zichzelf erg graag
hoort praten, de penningmeester die elke kans aangrijpt om te
bezuinigen, de secretaris die net
de verkeerde dingen notuleert,
maar ook het erelid dat er al 60
jaar zit en overal commentaar op
heeft.”

durf nu al te zeggen dat dat hilarische scènes oplevert.”

Is ‘Langk & Mislukkig’ dus een
soort persiflage?
“Een regelrechte! Maar wel met
heel veel liefde. Aan zelfspot is
bij Donatus geen gebrek, dus de
acteurs die de rollen spelen weten
heel goed wat ze doen. In het eerste deel van ‘Langk & Mislukkig’
maak je kennis met die mensen;
je ziet hun gekibbel over de rolverdeling in het stuk dat ze gaan
opvoeren, de ergernissen van de
beroepsregisseur die probeert er
iets van te maken en je ziet hoe
goed maar ook gespannen de onderlinge verhoudingen zijn. Als
publiek zal je denken: moeten
deze mensen sámen gaan spelen?
En jawel, in het tweede deel zie je
de generale repetitie van ‘Doornroosje’, waarin werkelijk alles mis
gaat wat maar mis kan gaan. Ik

23 en 24 april in
Trefcentrum Nuth
Het stuk is te zien op zaterdag
23 en zondag 24 april, steeds om
14:30 uur & 19:00 uur, in het Trefcentrum te Nuth. Kaartverkoop á
€ 10,00 via Sfeerwinkel FF Anders in Nuth, online reserveren
via: www.toneel-nuth.nl

Het wordt dus weer lachen,
gieren, brullen?
“Zeker! Het is zo herkenbaar, ook
als je zelf niet toneel speelt. (lachend) En gelukkig duurt al die
komische ellende maar 2 uurtjes
mét pauze, dus de lachspieren
overleven het wel.”

Gelukkig duurt al
die komische
ellende maar 2
uurtjes mét pauze,
dus de lachspieren
overleven het wel.
- Quincy Grootjans

Schimmert Turnvereniging Excelsior in Schimmert bestond in
2020 honderd jaar. Vanwege corona is het feestje twee jaar uitgesteld en wordt nu in 2022 alsnog gevierd. Dit gebeurt met een
receptie en aansluitend feestavond voor (oud)-leden op zaterdag 21 mei. De feestlocatie is
zaal ’t Weverke.

JEAN-KE

Mer wiènig luuj weite
wievöäl ze mótte weite
óm te weite
wie wiènig dat ze weite !
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl
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ACTUEEL

AUTOMOBILIST IN BEEKDAELEN ‘BESTUDEERT’ BRANDSTOFPRIJS IN DRIE LANDEN

Loont
tanken
bij onze
buren ook
nà 1 april?
Esso-tankstation De Dael in Nuth, afgelopen weekend. Foto de Beekdaeler

Beekdaelen ligt aan de
westkant tegen België aan,
en aan de oostkant tegen
Duitsland. Feitelijk is
Beekdaelen een buffergemeente tussen twee
landen in waarvan de één
de benzine- en dieselprijs
al hééft verlaagd (België)
en de ander dat binnenkort gáát doen (Duitsland).
Om het voor de ‘brandstofrekenaars’ onder ons nóg
gecompliceerder te maken
verlaagt Nederland per 1
april (geen grap!) de prijs
voor benzine, diesel en lpg.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Wél of niet tanken over de grens?
Met het oog op de eigen portemonnee is dat een vraag die menige automobilist in Beekdaelen
zich vaak stelt. Om te beginnen:
een liter benzine of diesel kost
vrijwel nergens hetzelfde, elke
pomphouder heeft z’n eigen ‘dagkoersen’ in alle drie deze landen,
vaak ook nog op verschillende
tijdstippen per dag. Er is eigenlijk maar één zekerheid: tanken is
nergens zo duur als langs de autosnelwegen in Nederland.
Regio Maasmechelen
De prijs per liter benzine is in
België sinds 19 maart verlaagd
met 17,5 cent, daar kost op dit
moment, in de regio Maasmechelen, een liter Euro-95 gemiddeld

€ 1,77. De Belgische accijnsverlaging duurt zeker tot eind juni.
Regio Herzogenrath
Ook de Duitse regering heeft besloten om de pijn aan de pomp
wat te verzachten en de accijns
op benzine en diesel flink te verlagen. De accijns wordt met 30
cent per liter benzine en 14 cent
per liter diesel verlaagd. De verlaging zal drie maanden standhouden. Wanneer de nieuwe prijzen worden doorgevoerd, is nog
onbekend maar de verwachting
is eerste helft april. Op maandag
28 maart kostte een liter Euro-95
in de regio Herzogenrath gemiddeld € 2,07 (langs de Autobahn
€ 2,25). Van die € 2,07 gaat in
Duitsland binnenkort dus 30 eurocent af.
Omgeving Beekdaelen
In ons land gaat de brandstof-

accijns per 1 april omlaag: op
benzine met 17 cent, op diesel
met 11 cent en op lpg met 4 cent.
Een liter Euro 95 kost - peildatum: 28 maart - aan de pomp
in de regio Beekdaelen (autosnelwegen uitgezonderd) gemiddeld
€ 2,34. Op 1 april gaat daar 17
cent van af. Het antwoord op de
vraag of het ook nà 1 april
‘loont’ om bij onze Belgische of
Duitse buren te tanken, is niet
simpelweg met ja of nee te beantwoorden. Dat hangt mede
af van hoe ver of dicht je bij de
grens woont, hoeveel liter je wilt
of kunt tanken, of er speciale
kortingsacties zijn, en of je in
Nederland de btw op brandstof wél (ondernemers) of niet
(particulieren) kunt aftrekken.
Niet of minder rijden levert sowieso de grootste besparing op,
ongeacht het land.
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IN THULL WERD ALVAST GETOOST OP BCL-TREFFEN IN SWEIKHUIZEN

Gouverneur Roemer
bij ‘Sjteekeuverdrach’
Carnaval in maart in Thull? Dat
nog net níét. Maar het ‘rook’ er
zondag wel nadrukkelijk naar
BEEKDAELEN
VAN
ONZE VERSLAGGEVER
vasteloavend
met nota bene
een Noord-Brabander in de
hoofdrol. Maar die heet dan
ook Emile Roemer, gouverneur
van Limburg.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Vanwaar een ‘Alaaf’ op een zonnige lentezondag in het Schinnense
buurtschap Thulll? Dat zit zo. Carnavalsvereniging de Sjwenskes uit
Sweikhuizen organiseert in november
het BCL-treffen (Bond Carnavalsverenigingen Limburg). Het feestweekend is op het veld bij de Bokkereyer,
voorheen het complex van Sweikhuizer Boys. De festiviteiten staan op de
planning voor 18, 19 en 20 november
2022. Dat is ‘pas’ over acht maanden.
Maar afgelopen zondag waren de organisatoren niettemin al behoorlijk in
de stemming tijdens de zogeheten ‘Sjteekeuverdrach BCL-Treffe Sjweikeise’ in Thull waar de plaatselijke bierbrouwerij drie vaatjes bier sponsorde.
‘Auf der Vogelwiese’
Gouverneur Roemer speechte, sloeg
een vat bier aan en bracht samen met
burgemeester Eric Geurts en wethouder Peter Janssen een toost uit op
Beekdaelen en op Sweikhuizen in het
bijzonder. Ook present: een delegatie
van CV de Veldjmuus oet Remuunj,
en dan weet je dat de lach niet ver
weg is. De organisatoren, onder wie
Frits Smeets, Jacq Dohmen en ‘veurzitter BCL-Sjweikese’ Marc Heijboer,
hadden de ‘BeeseHofKapel’ gestrikt
voor de muzikale intermezzo’s. Ook
dat bleek een voltreffer. Want opeens
schalde, op een hemels mooie zondagmiddag in maart, de moeder aller
blaasmuziekpolka’s (‘Auf der Vogelwiese’) door het Geleenbeekdal. En
het bleef nog lang onrustig in Thull.

Van rechts naar links: gouverneur Emile Roemer, burgemeester Eric Geurts en wethouder Peter Janssen. Foto de Beekdaeler

Wijnkoningin Daphne van der Zwan van CV de Veldjmuus en voorzitter ‘BCL-Sjweikese’ Marc Heijboer. Foto de Beekdaeler

HELP VLUCHTELINGEN
UIT OEKRAÏNE

Doneer via unhcr.nl

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, leidt en coördineert hulpacties voor vluchtelingen in meer dan 130 landen. Wij zorgen
voor opvang, bescherming en helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Bij crises zijn wij als eerste ter plaatse en bieden
zo direct hulp aan honderdduizenden mensen. Op uitnodiging van overheden organiseren wij de samenwerking tussen diverse
binnen en buiten Oekraïne. Zo zorgen wij onder andere voor dekens, medische zorg en drinkwater. Soms met gevaar voor eigen
leven. En we gaan pas weg als vluchtelingen op een waardige manier hun bestaan weer kunnen opbouwen.

beekdaeler.nl
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SPORT

GEDEELDE DERDE PLEK IN DERDE KLASSE F NA 4-0 ZEGE TEGEN BAARLO

Vrouwenteam Amstenrade
voetbaltopper in Beekdaelen
Het ‘eerste’ van VV Amstenrade, en dan hebben
BEEKDAELEN
we het over de mannen,
VAN
ONZE
VERSLAGGEVER
staat
bovenaan
in de
vijfde klasse A met 31
punten uit 13 wedstrijden en een veelzeggend
doelsaldo (40-15). Senioren Heren 1, zoals het
officieel in KNVB-jargon
heet, lonkt zelfs naar het
kampioenschap. In de
schaduw van de succesvolle mannen speelt het
damesteam (Vrouwen 1)
van VV Amstenrade in de
derde klasse F Vrouwen.
Zondag won dat elftal op
Sportpark De Gijselaar
afgetekend met 4-0 van
VV Baarlo. “Het was een
van onze beste wedstrijden dit seizoen”, zegt
coach René Bastiaens.

Spelmoment uit de wedstrijd VV Amstenrade-VV Baarlo. Het in oranje spelende team van de coaches René Bastiaens en Jordy
Kuijpers staat op een gedeelde plaats in de derde klasse F. Foto Rob Oostwegel

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

speelt het vrouwenteam van Amstenrade op het hoogste niveau.

Waar menige vereniging al moeite heeft om te beschikken over
één trainer voor het vrouwenteam, daar heeft Amstenrade
de luxe van twee coaches: René
Bastiaens en Jordy Kuijpers. Samen verzorgen ze twee keer per
week de training. “René is al jaren coach van de dames”, zegt
Jordy. “Ik ben bezig aan mijn
eerste jaar bij dit team.” De wedstrijdcoaching doet Bastiaens in
z’n eentje. “We hebben indrukwekkend gespeeld”, zegt hij zondagmiddag bijna euforisch na de
winst op het Noord-Limburgse
Baarlo. Dankzij deze teamprestatie én met doelpunten van Lisa
Geurten (2x), Lidy Dummer en
Audrey Tubee, staat Amstenrade
op een gedeelde derde plaats in
de subtop van de derde klasse F.
Binnen de gemeente Beekdaelen

Stijgende populariteit
In Limburg zit het vrouwenvoetbal in de lift, niet in de laatste
plaats door de media-aandacht
voor de Limburgse speelsters in
het Nederlands Elftal, onder wie
de Schinveldse superspits Romée Leuchter die tegenwoordig
als Ajacied aan de lopende band
scoort. En Fortuna Sittard, nu
nog uitkomend (en bijna onderaan bengelend) in de Hoofdklasse
B, maakt komend seizoen de mega-overstap naar de Eredivisie.
De Sittardse club struint op dit
moment heel Limburg af op zoek
naar talent, in de hoop straks
een elftal op de been te kunnen
brengen dat het hoogste niveau
aankan. Of Fortuna soms ook in
Amstenrade is komen scouten
en ‘aan speelsters zit te trekken’?
“Bij mijn weten niet”, zegt Jordy. Maar je weet ’t maar nooit.

Gezellige vrijdagtraining
Bij Amstenrade voetbal je niet
alleen voor de punten maar
ook voor de gezelligheid, benadrukt Jordy die zelf in de
jeugd van Amstenrade speelde.
“We trainen op dinsdag en op
vrijdag. De vrijdagtraining is de
gezelligste want dan gaan we

na afloop met z’n allen naar de
kantine.” Spelen in de derde klasse F betekent veel gereis, want
uitwedstrijden naar o.a. Eindhoven, Best, Nederweert, Geldrop
en Baarlo. “Maar dat heeft ons
team er graag voor over”, aldus
René Bastiaens en Jordy Kuijpers.

We hebben zondag
indrukwekkend
gespeeld. Het
was een van onze
beste wedstrijden
dit seizoen.
- René Bastiaens

Trainer/coach René Bastiaens. Foto Rob Oostwegel
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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.

Bekendmaking Kompas:
Vergadering Algemeen Bestuur
op 11 april 2022
Het Algemeen Bestuur van Kompas, gemeentelijk collectief voor
werk, inkomen & zorg voor de gemeenten Beekdaelen, Simpelveld
en Voerendaal, vergadert maandag 11 april 2022 om 19.30 uur. Deze
vergadering vindt digitaal plaats. Agenda en stukken liggen 6 dagen
voorafgaand aan de vergadering ter inzage bij bovengenoemde
gemeenten.

BEKENDMAKINGEN
Ingekomen aanvragen APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM
AANGEVRAAGD
Vaesrade 35 AAanvraag horeca
21-03-2022
37 in Nuth
exploitatievergunning
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Ter hoogte van
Evenementenvergunning 21-03-2022
Wilhelminaplein 16 "opzetten mei-den" op 30
in Schinveld, met april 2022 van 20.00 tot
voorafgaand een 23.59 uur
optocht vanaf de
Kloosterlaan, door
de Beekstraat naar
het Wilhelminaplein te Schinveld
Op het perceel
Evenementenvergunning 21-03-2022
t.h.v. De
"Open Air Experience de
Bockhofweg 10 in Reusch" op 23 april 2022,
Schimmert
van 20.00 tot 23.30 uur
Wilhelminaplein Lichtstoet met enkele
23-03-2022
en diverse straten optredens op het
in Schinveld
Wilhelminaplein
Buitenbehandelingstelling aanvraag APV/Bijzondere wetten
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM BUITENBEHANDELINGSTELLING
Vaesrade 35 A- 37 Aanvraag horeca
17-03-202.
in Nuth
exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Heisterbrug 22 in Het renoveren van de
Schinnen
voorgevel
Wolfhagen 155 in Verbouwen van
Schinnen
voormalige showroom
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Oude
Amstenraderweg
in Merkelbeek
Kloosterlaan t.h.v.
Basisschool in
Schinveld

DATUM INDIENING
20-12-2021
21-03-2022

OMSCHRIJVING
Instellen
parkeerverbod

DATUM BESLUIT
24-03-2022

Instellen Kiss & Ridestrook

24-03-2022

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties
op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u
momenteel niet inzien in het gemeentehuis in Schinveld, omdat
deze locatie is gesloten voor burgers i.v.m. het coronavirus.
U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene
nummer van de gemeente 088 – 450 20 00.

Situatie in de Oekraïne
Het is oorlog in Oekraïne. Ook in Beekdaelen houdt dit veel
mensen bezig. Er zullen gevluchte Oekraïners naar Nederland
komen, mogelijk ook naar Beekdaelen. Misschien kent u
Oekraïners of mensen die iets voor hen willen doen, of wilt
u dat zelf. De situatie is nog erg onzeker en verandert met de
dag. Hierdoor is het nu nog lastig om concreet aan te geven
met welke aantallen vluchtelingen Nederland rekening moet
houden. Wel is er vanuit het kabinet een oproep gedaan aan
alle veiligheidsregio’s om voorbereidingen te treffen voor de
opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Stand van zaken gemeente Beekdaelen
Afgelopen weken is hard gewerkt aan de inrichting van de
locatie in Vaesrade, waar plek is voor zo’n 30 personen. Vanaf
dinsdag 29 maart verwachten we hier de eerste bewoners.
Daarnaast is inmiddels een tweede locatie aangewezen:
de kantine van VV Doenrade. Deze locatie wordt geschikt
gemaakt voor de opvang van zo’n 12 personen. Ook in deze
locatie wordt gebruik gemaakt van de bestaande ruimtes
en ook hier zijn er nog een aantal aanpassingen nodig. De
locatie is vanaf 3 april beschikbaar, waarna de aannemer aan
de slag kan. Het streven is deze locatie half april gereed te
hebben voor opvang.
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.
Particuliere initiatieven Gemeente Beekdaelen
Er worden op dit moment allerlei particuliere initiatieven
opgezet om de Oekraïense vluchtelingen te helpen:
inzameling van kleding, geld of andere producten,
particuliere opvang enz. Als gemeente plaatsen we
graag een overzicht van de initiatieven in Beekdaelen
op www.beekdaelen.nl/oekraine. Zo kunnen inwoners
die hun hulp willen aanbieden, in één overzicht zien waar
dat in onze gemeente mogelijk is. Kent u zo’n initiatief
of heeft u er zelf één opgestart? Meld dit dan via
oekraine@beekdaelen.nl en wij zorgen ervoor dat uw
initiatief op de webpagina toegevoegd wordt.
Contactgegevens
Wilt u hulp of onderdak aanbieden aan de Oekraïense
vluchtelingen? Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Hulp aan vluchtelingen
Vluchtelingenwerk Nederland, meer informatie
op www.vluchtelingenwerk.nl
Onderdak voor vluchtelingen
Takecarebnb, een organisatie die gastgezinnen voor
vluchtelingen zoekt en begeleidt. Meer informatie op
www.takecarebnb.org
Voor vragen aan de gemeente over de opvang van
Oekraïense vluchtelingen kunt u een mail sturen naar
oekraine@beekdaelen.nl of bellen naar het algemene
telefoonnummer van de gemeente: 088 450 20 00.

Kennisgeving
Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid
4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende
meldingen hebben ontvangen:
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Souren Meubels BV
Thermiekstraat 27 te Nuth
7 maart 2022
2022-011479

De volgende activiteiten zijn gemeld:
- Starten meubelzaak
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

MTS. Linders-Janssen
Maastrichterweg 14 te Nuth
15 maart 2022
2022-013033

De volgende activiteiten zijn gemeld:
- Realiseren twee paardenboxen
De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de
inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het
activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de
inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u
het E-loket raadplegen via https://aimonline.nl
De hierboven vermelde meldingen en de daarbij
behorende stukken liggen van 29 maart 2022 tot en met
11 mei 2022 voor iedereen ter inzage. De melding kan op
afspraak worden ingezien.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of
zienswijze indienen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: +31 43 389 78 12

16

beekdaeler.nl

dinsdag 29 maart 2022

PUZZEL

Veel puzzelplezier!

Sudoku vijfling

3
5

Deze week weer extra veel
puzzels. Mede dankzij de
coronacrisis hebben veel
lezers van de Beekdaeler ontdekt hoe fijn en
ontspannen het kan zijn
om weg te kruipen in een
lekkere stoel met een stevige hersenraker. Je kunt
alle sores van de wereld
even vergeten als je op
zoek bent naar een Franse
rivier met vijf letters. Veel
puzzelplezier!
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34
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VERTICAAL:
1 bergplaats 2 tijdstip 3 de onbekende 4 geschenk 6 als 7 achter 8
kledingstuk 9 oude lengtemaat 10 stijf 11 wees gegroet 13 wending 14
schaapkameel 16 liefdesgod 17 plan 19 naarling 24 kortschrift 27 mode
30 vlaktemaat 31 plechtige gelofte 33 profeet 34 zot 37 losgerafelde
draad 38 zangspel 39 mannelijk dier 40 bewijsstuk 41 groente 42
klimwerktuig 43 aanvankelijk 44 oevergewas 51 pers. vnw. 54 langs 56
lidwoord 59 namiddag 60 titel 62 pers. vnw. 63 de lezer heil.

13

17

35

53

19

HORIZONTAAL:
1 maaltijd 5 vrouwelijk dier 10 stoombad 12 naaigerei 14 luitenant 15
bijbelse figuur 18 zangnoot 20 woonschip 21 geneesmiddel 22 ton 23
familielid 25 als onder 26 water in Friesland 28 slee 29 liefhebber 32
werklust 35 soort hert 36 watering 37 mossteppe 41 straatsteen 45
voorzetsel 46 eerstkomende 47 onder andere 48 vogelproduct 49 vertrager 50 werkwijze 52 roem 53 nummer 55 kunstuiting 57 heilige 58
geestdrift 61 muggenlarve 64 verkoopplaats 65 spottende lach.
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12

21

20

37

7

42

43

47

48

51

52

55

56

60

61
65

62

57
63
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PRIJS-PUZZEL

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

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

€10,-d met

Gefeliciteer
n!
jouw cadeaubo

Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. naar de
Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth. Vergeet
je naam, adres en woonplaats niet te vermelden. De naam
van de winaar wordt in de volgende uitgave gepubliceerd.
De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
Oplossing van de vorige editie:
DISCUSSIENOTA
De winnaar is:
Mevr. M. Verhoeven-Gorissen (Doenrade)

Oplossingen van de vorige editie
Sudoku vijfling
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MILJOENEN MENSEN
UIT OEKRAÏNE OP DE VLUCHT
Uw hulp is nu nodig

GASBEL
GELEI
GROENLAND
HANDS
HELLEBAARD
IMAGE
IMMER
JOLIGHEID
LEGHEN
LOKET
MIKADO
NIETJES
OMZET
PAAPJE

AFLEGGEN
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PERCENTAGE
PIKET
PINGUIN
RASTER
SATELLIET
SCHUIEREN
SMEEDKUNST
SMOOR
SPIES
STEEK
STOEP
THEMAWEKEN
VERMETEL
ZOMERACTIE
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© www.puzzelpro.nl
Oplossing:

Doneer via
unhcr.nl
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ACTUEEL

KERAMIEKAFBEELDINGEN VAN
ANNEMIE EKELHOFF UIT VAESRADE

Gezocht: locatie
voor alternatieve
kruisweg
Ze waren jarenlang te
bezichtigen in de St.
Servatiuskerk in Vaesrade,
en dan hebben we het over
de kruiswegstaties van de
in Vaesrade woonachtige
creatieveling Annemie
Ekelhoff (69).

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Jaren geleden combineerde zij
haar twee passies fietsen & boetseren. Met als resultaat 15 keramiekafbeeldingen die de Kruisweg (’Staties’) voorstellen met de
fiets in de hoofdrol. Het zijn derhalve alternatieve staties, net zoals de spraakmakende Kruisweg
van Aad de Haas in de St. Cunibertuskerk in Wahlwiller.
2700 km per fiets
Voor de staties van Annemie
Ekelhoff wordt een nieuwe bestemming gezocht. Reden: in de
tot godshuis/gemeenschapshuis
verbouwde St. Servatiuskerk in

Vaesrade is geen plek meer voor
haar kruiswegstaties. De maakster zelf woont in een kleine seniorenwoning in Vaesrade waar
helaas ook geen plaats is voor
haar 15 keramische afbeeldingen
met een afmeting van 50x50 cm.
Enkele jaren geleden fietste zij,
met een tentje als metgezel, de
route Vaesrade-Camino de Santiago, ook nog met een ‘kleine omweg’ via Lourdes, in totaal 2700
kilometer. Een bedrijf/instelling
of particulier die in het bezit wil
komen van Ekelhoffs fietskruiswegstaties, eventueel tegen een
kleine vergoeding, kan contact
opnemen met Marjo Bachaus,
M 06-50652457.

Een van de staties van Annemie
Ekelhoff, de alternatieve Kruisweg
waarin zij 2700 loodzware fietskilometers heeft uitgebeeld. Eigen foto

ACTUEEL

Nuth weer iets schoner, mede
dankzij Oekraïense vluchtelingen
Nuth Buurtschoon Nuth hield vorige week zaterdag weer een
schoonmaakactie in het dorp. De vrijwilligers haalden vijftien volle vuilniszakken aan zwerfvuil op. Ze kregen daarbij hulp van twee
vluchtelingen uit Oekraïne, die tijdelijk onderdak hebben gevonden
in Nuth. Afval van de carnavalsdagen vormde ditmaal de hoofdmoot
van het geruimde vuil. De eerstvolgende opschoondag in Nuth is op
zaterdag 7 mei tussen 10 en 12.30 uur. Wie ook wil helpen, kan een
mailtje sturen naar clasinadebets@gmail.com. Eigen foto

INGEZONDEN

‘Zondebok’
Maak kennis met tennis in Hulsberg
HULSBERG Maak kennis
met tennis. Onder dat motto
houdt tennis- en padelvereniging De Dassenburcht
in Hulsberg zaterdag 2 april
een gratis kennismakingsles
voor jeugd en volwassenen.
Wie wil komen tennissen
of padelen moet zich voor
31 maart aanmelden via
arnold.santegoeds@gmail.
com. In de mail naam,
geboortedatum, telefoonnummer en tennis en/of
padel vermelden. De jeugd

is welkom voor een gratis
proefles tussen 10.00 en
11.00 uur en volwassenen
van 11.00 tot 12.00 uur.
Rackets en ballen zijn
aanwezig. Na deze kennismakingsles is het mogelijk
om vijf vervolglessen te
nemen. Wie zich daarvoor
opgeeft, betaalt 25 euro.
Daarna kunnen belangstellenden zich eventueel
aanmelden als lid. Meer
informatie via Arnold Santegoeds, tel. 06-81220033.

>Twan Schrevers (CDA) had verlies reeds ingecalculeerd
(De Beekdaeler 22-03-2022)
Bij deze reageer ik op het artikel in de Beekdaeler van 22
maart jongstleden. Betreft het
artikel: Twan Schevers (CDA)
had verlies reeds ingecalculeerd. In dit artikel wordt Robert Zeijen uit Vaesrade indirect als zondebok aangewezen
voor het feit dat de nummer 2
op de CDA lijst Alexandra de
La Roij uit Amstenrade (201
stemmen) niet gekozen is door
de inwoners van Beekdaelen
om zitting te gaan nemen binnen de gemeenteraad. Schijn-

baar een grote teleurstelling
voor dhr. Schevers. Dat de
dames op de CDA lijst het niet
hebben gehaald is het simpele
gevolg van een democratisch
proces (de meeste stemmen
gelden.) Robert Zeijen uit
Vaesrade wist liefst 314 stemmen te behalen. Dit verdient
een compliment, ook van dhr.
Schevers, en niet een verwijt
naar hem toe dat er nu geen
CDA dames in de raad zitten.
John Giesbers Vaesrade
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JACQUES

Cuyp
Aelbert Cuyp werd in 1620 in Dordrecht geboren. Zijn vader Jacob
Gerritsz. Cuyp was portretschilder en hij was het die zijn zoon in het
schildersvak inwijdde. Aelbert schilderde voornamelijk landschappen
en dieren, maar daarnaast ook zeegezichten, stillevens en portretten.
Zo'n diversiteit in onderwerpskeuze was bijzonder in de Gouden Eeuw,
omdat kunstenaars zich vaak toelegden op één onderwerp. Al sinds het
vorig najaar loopt er in het Dordrechts Museum de tentoonstelling “In
het licht van Cuyp” en wij zijn daar afgelopen week heen geweest. Het
was prachtig weer en daarom in het museum niet erg druk. Behalve
ongeveer 30 werken van Aelbert Cuyp, zijn er ook werken van de Britse
schilders William Turner, Thomas Gainsborough, John Constable,
Richard Wilson, Richard Parkes Bonington, August Wall Callcott en
John Crome. Veel werken zijn in bruikleen uit buitenlandse musea,
vooral uit Engeland en de VS. In de laatste zaal van de expositie bevinden zich schilderijen van Cuyp uit vaderlandse particuliere collecties.
Daaruit blijkt dat er in ons land nog heel wat Cuyps aanwezig zijn die we
nooit te zien krijgen, ofschoon de meeste in Engels bezit zijn. De idyllische landschappen met ruiters en koeien in nevelachtig zonlicht waren
in de 18e eeuw gewilde objecten voor kapitaalkrachtige Lords en Ladies,
die hun landhuizen wilden opsieren. Vandaar dat gerenommeerde Britse
schilders de stijl en onderwerpen van Cuyp navolgden. Maar het diffuse
licht dat in Dordrecht te zien was, konden ze maar met moeite benaderen. Dat was de specialiteit van Aelbrecht Cuyp. Turner kwam zelfs
viermaal naar Dordrecht voor dat licht. Cuyp behoort weliswaar tot de
toptien van onze schilders uit de Gouden eeuw, maar pas halverwege
de vorige eeuw verwierf het Rijksmuseum haar eerste Cuyp. Zijn naam
werd eerder geassocieerd met de dagmarkt in de Amsterdamse Pijp die
in de straat met zijn naam gehouden wordt.
Het schilderij “Rivierlandschap met koeien en herders” werd in 1760
voor 21 pond gekocht door Nathaniel Ryder, de eerste Baron van
Harrowby en is altijd in familiebezit gebleven. Het bevond zich in een erbarmelijke staat, maar het veestuk werd voor de tentoonstelling maar al
te graag door de achtste Earl van Harrowby uitgeleend toen hij hoorde
dat het in Dordrecht keurig zou worden gerestaureerd. Het resultaat is
prachtig en gelukkig blijft het doek nog wel even in Dordrecht hangen.
Ook is er een langdurig bruikleen van “Whalley Bridge and Abbey” van
William Turner. De Britse eigenaar vindt dat het in Dordrecht beter op
zijn plaats is dan in zijn eetkamer. Zo trots als een aap mocht Alexander
Pechtold het na de restauratie onthullen.
Zo’n dagje naar een museum in het westen van het land, is iets waar je
gelukkig van wordt. Niet met de auto gaan, maar met een vroege trein.
Dan slenter je van het fraaie station naar het oude centrum van Dordrecht, waar het museum ligt in de Museumstraat. Hier zijn nog veel
huisjes met opmerkelijke gevels. Een Dordtse gevel is een renaissancistisch geveltype, vaak een trapgevel, die wordt gekenmerkt door rondbogen boven de vensters, waarvan de nis is versierd. De straatjes zijn
schoon en smal, zodat er geen autoverkeer mogelijk is. Dordrecht was
vroeger een rijke havenstad en in 1618 werd hier de Synode gehouden
waarin het geschil tussen de remonstranten en de contraremonstranten, zeg maar tussen de rekkelijken en de preciezen werd beslecht. De
laatsten kregen de overhand en men zegt wel eens smalend, dat het
protestantse geloof zo fijn werd als gemalen kippenstront. Een ander
gezegde, dat stamt uit de scheepvaartwereld, luidt:
“Tiel is niet viel, Bommel is rommel en hoe dichter bij
Dordt, hoe rotter het wordt.” De uitdrukking sloeg
wellicht op de rottige bodemgesteldheid in het
rivierengebied. De waterwegen waren hier aan
het verzanden en daardoor minder bevaarbaar.
Van al die rottigheid hebben wij vanaf een
zonnig terras met een speciaal biertje in het
glas niets bemerkt. Het licht kwam gewoon
van de zon.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

PICCOLO'S
Een particuliere piccolo plaatsen is helemaal gratis! Lever je piccolo (maximaal 8 woorden) aan via info@beekdaeler.nl Voor bedrijven, politieke of
commerciële diensten of de verkoop, verhuur van een (vakantie)huis kan een
commerciële piccolo geplaatst worden voor € 25,-

In en om het huis
UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie
Nuth - 0610340607
PVC, LAMINAAT, PARKET,
ECO-KURK
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth - 045-5113469
AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

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

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

Braderieën & Markten
LENTEKRIEBELROMMELMARKT TE JABEEK.
Zondag 10 april van 09.00 tot
15.00 uur. Gratis entree.

Onderhoud en reparatie
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT?
Deze kunnen wij opnieuw
voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
06-82944793.

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

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

Zondag 10 april van 14.00 – 17.00 uur
in Café Zaal ’t Weverke “Compleet-maak-middag” plaatjes
verzamelalbum Sjömmert wie ’t waor. Ruilplaatjes meenemen!
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 31 maart t/m zondag 3 april 2022

Hagendoren
Bienenstich
slagroom, kersen
of abrikozen
middelgroot

11 70
11.

8.95

Luxe feeststol met spijs

3.99

per stuk

Preuf
Varkenshaassaté

Shoarmareepjes

bak 500 gram

4.

per 100 gram

95

6.

29

2.-

0.72
0.85

Uien net 1 kilo
Aubergine per stuk
Courgette per stuk

0.49

Verse zalmfilet
op of zonder huid

combineren mogelijk

per pak

2 STUKS

1.78
1.90
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Fruitbowls
fruitmix of meloenmix
schaal 500 gram

4.

00

WIJNTJE
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3.-

Stoney Creek
Australische wijn

rood, wit of rosé, 2 flessen à 750 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

7.

98

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

6.-

9.99

Bavaria pils
krat 12 flesjes
à 300 ml

Amstel pils
krat 24 flesjes
à 300 ml
14.65

BIERTJE

5.72
10.99

7.62

Warsteiner pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

16.99

Jupiler pils
krat 24 flesjes
à 250 ml

16.99

12.75
12.75

WEEK
VA N DE

Alle Leffe of Corona
per stuk

*

RTING
25% KO87 _ 99
1.

22.

1. 17.25
41 _

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

