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JOHN ESSERS: ‘OP EEN
AANTAL PLEKKEN DEZELFDE
PROBLEMATIEK ALS
HEERLEN-NOORD’

JEUGDVOORZITTER JEFFREY
BERTRAM: ‘BIJ 65 AANMELDINGEN
SPELEN WE QUITTE’

Beekdaelen is geen
sprookjesboek

Voetbalweek in
Hulsberg voor
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ACTUEEL

LEEGSTAAND GEBOUW IN SCHINVELD ‘IN DE RACE’ VOOR HUISVESTING OEKRAÏNERS

Gemeentehuis als opvanglocatie

Zaterdag wapperde de vlag van de gemeente Beekdaelen fier in top van het voormalige gemeentehuis in Schinveld. Foto Rob Oostwegel

Het zo goed als leegstaande voormalige gemeentehuis in Schinveld komt met
stip in aanmerking als opvanglocatie voor gevluchte
Oekraïners. Dat heeft de
Beekdaeler uit goede bron
vernomen. Dat zou dan
de vierde locatie in de
gemeente Beekdaelen zijn
waar Oekraïners tijdelijk
gehuisvest worden.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

(opvang)mogelijkheden
onze gemeente’.

binnen

Wél moet dit gemeentehuis (eerst
van de gemeente Onderbanken,
later van fusiegemeente Beekdaelen) nog worden verbouwd
tot woonruimte. De gemeente
Beekdaelen zegt bij monde van
communicatieadviseur
Gerrie
Heuts-Posthuma dat de gemeente ‘steeds onderzoek doet naar de

Ook opvang in Bingelrade
Verleden week werd de ‘derde’
locatie bekend: het woongedeelte van het parochiehuis aan de
Dorpstraat 114 in Bingelrade,
daar is ruimte voor ongeveer
8 tot 10 personen. Voor deze
opvang, waarover overleg is
geweest met het kerkbestuur,

wordt gebruik gemaakt van het
bestaande woonhuis. Het is de
bedoeling om deze locatie binnen
2 weken gereed te hebben voor
opvang. Er worden inmiddels
ongeveer 30 mensen opgevangen
in de voormalige basisschool in
Vaesrade aan Op de Vijf Bunder
3 en circa 12 personen in de kantine van (voorheen) VV Doenrade aan de Valderensweg 2/C in
Doenrade.
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (21)
Als ik in de buurt van Schinveld ben en de pokkeherrie
hoor van de AWACS-kisten
word ik altijd heel erg blij.
Want wij, aan de andere kant
van Beekdaelen, hebben óók
een vliegveld maar dan eentje
met nul komma nul geluidsoverlast (tenzij je in Geverik
woont maar dat hoort bij
Beek). Wij liggen niet in een
aanvliegroute want de oostwestbaan is niet doorgegaan.
Anders dan de indrukwekkende naam doet vermoeden
is Maastricht Aachen Airport
geen epicentrum van de luchtvaart. Heel af en toe zien wij
een kist opstijgen of landen,
meestal zo’n bordeauxrode
vogel van meneer Coréndon,
en dan kijken we met z’n allen
onze ogen uit. ‘Kijk, daar gáát
er eentje!’, riep onze hoogbejaarde buurman opgewonden
nadat hij eerst drie uur lang
tevergeefs naar het luchtruim
had gestaard. Vrijdag 3 juni
beslist de provinciale politiek
in Maastricht wat er met
ons vliegveld gaat gebeuren.
De gemeente Beekdaelen
is vóór sluiting ‘als andere
scenario’s ertoe leiden dat
de overlast toeneemt’. Dat
is politiek jargon voor ‘het
kan wat ons betreft nog alle

kanten uit’. In 2019 viel bij
ons, de omwonenden, een
brief in de bus ondertekend
door de vliegveldgedeputeerde. Dat we toch vooral
moesten onthouden ‘dat de
luchthaven een onderdeel is
van de Limburgse basisinfrastructuur die gegarandeerd
moet blijven’. Want ja, wie
weet wil in de toekomst nóg
een Amerikaanse president
er landen - net als George W.
Bush en zijn Air Force One, of
de Rolling Stones op weg naar
Pinkpop. Mijn advies aan de
politiek: zet ons vliegveld op
Marktplaats en transformeer
het tot Nationaal Stiltegebied
ten behoeve van het fokprogramma voor het behoud
van de korenwolf in het
Geleenbeekdal.

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Thuiszorgorganisatie
ZORG VOOR JAN EN ALLEMAN
Een organisatie waar ieder mens telt en ieder bijzonder is.
Voor al uw voorkomende werkzaamheden, zoals:
• Alle voorkomende huishoudelijke taken:
€ 17,50/uur
• Tuinieren, boodschappen, persoonlijke begeleiding:
€ 17,50/uur

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

--

• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
• APK (ZONDER AFSPRAAK)
• BANDEN EN UITLIJNEN
• LASWERKZAAMHEDEN

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

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

• Persoonlijke verzorging of bijzondere zorg of andere vragen:
€ 22,-/uur
• Slaap- of nachtdienst, palliatieve zorg en intensieve begeleiding
en zorg: € 25,-/uur.
De afname kan alleen per uur of half uur, met een minimum
van twee uur, tenzij verder dan 6 km vanaf Beek. Dan geldt een
minimum van drie uur. Verder dan 10 km van Beek geldt
een minimum van 4 uur.

Reacties in de avonduren:
Christina Nijsten
KvK nr. 86342460
06-20871084 of 06-19048304
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2 EN 3 JULI OP KASTEEL
WIJNANDSRADE

Jubileumweekend
De Veldkretsers
komt er alsnog
In Wijnandsrade houden ze
wel van een feestje. Daarom
was de afgelasting van het
jubileumweekend voor het 5x11
jarig bestaan van CV De Veldkretsers, twee jaar achtereen,
een flinke domper. Nu kan het
alsnog. Onder het motto ‘Veldkretsers bliéve boete gewoon
viere’ is het feest op 2 en 3 juli
op kasteel Wijnandsrade.

ACTUEEL

Boek ‘Van Fanfare
tot Harmonie’
gepresenteerd

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Oirsbeek Tijdens een concert van harmonie St. Gerlachus uit Oirsbeek in de Oirsprong is zaterdagavond
het 700 pagina’s tellende boek van de vereniging, getiteld ‘Van Fanfare tot Harmonie’ gespresenteerd.
Het eerste exemplaar werd door voorzitter Pierre Dols uitgereikt aan Wim Douven, Harry Louvenberg en
Monique Louvenberg-Cransveld, samenstellers van het boek dat de geschiedenis van de harmonie in
woord en beeld doet herleven. Het is te bestellen via halo1946@outlook.com. De prijs bedraagt 55 euro.
Leden en vrienden van de harmonie betalen 45 euro. Eigen foto

Wij zoeken krantenbezorgers
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

€

Op zaterdag 2 juli geven de Schintaler een (uitverkocht) openluchtconcert. Een dag later, op
zondag 3 juli, kunnen bezoekers
vanaf 14.00 uur aanschuiven bij
de dorpsbarbecue en is er muziek
van onder meer feestband Vaud,
de Rötsjer Jonge en deejay ADHD.
Bovendien zijn er kinderactiviteiten, zoals schminken en een
sprinkussen. Deelnemen aan de
dorpsbarbecue kost vijftien euro,
de toegang is gratis. Kaarten zijn
te koop bij Café I gen Dörp, Brasserie kasteel Wijnandsrade en
Joe’s Place.

ACTUEEL

HANDEN AAN DE KNOPPEN!

Online kaartverkoop voor
De Tent Sjteit begint
De online kaartverkoop voor
De Tent Sjteit in Arensgenhout gaat komende zaterdag
om 10.00 uur van start. Het
vierdaags tentfeest vindt
plaats van vrijdag 5 tot en met
maandag 8 augustus. Er zijn
dagkaarten en combitickets te
koop via www.detentsjteit.nl.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De Tent Sjteit begint op vrijdagavond met Friday Tent’s Night.

Grote namen van deze avond
zijn DJ Paul Elstack en René
Karst. Op zaterdagavond tijdens
Zaoter-dich & Ich verzorgt coverband Hard 2 Get (bekend van
The Voice of Holland) de muziek en zondag is het Hossa am
Sonntag met Marc Pircher, De
Boereblaoskapel, DJ Dirndl, Wir
Sind SPITZE! en Rebellion im
Zillertal ’90-’95. Het tentfeest
in Arensgenhout wordt maandag
afgesloten met Mystery Monday.
Hoe dat er precies gaat uitzien,
wordt nog bekendgemaakt.

Filmmuziek centraal
bij concert
fanfare Hulsberg
HULSBERG Disneyt te filme.
Onder die noemer verzorgt
de Koninklijke Fanfare St.
Caecilia Hulsberg op zaterdag 2 juli een concert op
camping ’t Hemelke. Onder
leiding van dirigent Renato
Meli spelen de muzikanten
van de Hulsbergse fanfare
composities die speciaal
voor films zijn geschreven.
De mooiste filmmuziek,
maar ook bekende filmpersonages zullen deze avond
de revue passeren. Willem

Claessens treedt op
als gastheer, daarbij
geassisteerd door Bart
Vaessens. Zij zullen, samen
met het fanfareorkest, alle
registers opentrekken om
het publiek een magische
avond te bezorgen. Het
concert begint om 20.00
uur. Kaarten kosten in de
voorverkoop 10 euro en zijn
verkrijgbaar bij café-zaal
Op de Trepkes, drogisterij
Danielle en online via
www.caeciliahulsberg.nl.
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IN HET KORT

Lezing KBO
over honingbij
Nuth De honingbij staat centraal tijdens een lezing van KBO
Nuth, woensdag 22 juni in het
Trefcentrum. Twee imkers vertellen deze middag over het volgens hun bijzondere leven van
de honingbij, die een onmisbare
schakel is in de natuur. Ze leggen uit hoe bijen leven, hoe een
bij honing maakt en zeker ook
wat het belang van bijen is voor
de mens. Wie wil mag ook honing proeven. De lezing begint
om 14.00 uur. KBO-leden hebben
vrije toegang, niet-leden betalen
3 euro. Aanmelden kan tot 16
juni bij Wiel van Goethem via
w.van.goethem@ziggo.nl of 0658855634.

Straatmarkt
in Schinveld
Schinveld Op Pinksterzondag,
5 juni, houdt buurtvereniging
Bouwberg haar jaarlijkse straatmarkt in de Julianastraat en de
Margrietstraat in Schinveld. Wie
nog wil deelnemen kan zich aanmelden via bouwberg@outlook.
com of 06-15257049.

JEAN-KE

Twee dagen schuttersfeest in Puth
HEMELVAARTSDAG
Donderdag was Hemelvaart
de winkels waren open
ik dacht dat het
een kerkdag was
maar iedereen ging kopen.
Braderies, woonboulevards
koopvolk van allerhande
Ik trok me wijselijk terug
en ging een kaarsje brande.
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

PUTH Het bondschuttersfeest in Puth zit eraan te
komen. Het tweedaagse
evenement, georganiseerd
door schutterij Sint Sebastianus, vindt plaats op vrijdag 10 en zondag 12 juni.
Het feest in het paviljoen
op de schutterswei aan de
Sittarderweg begint vrijdag
met de jubilarissenhuldiging gevolgd door een
receptie, die om 19.00 uur
begint. Aansluitend

is er vanaf 20.30 uur een
feestavond met muziek van
DJ Wim Frijns. Zondag
vanaf 12.30 uur presenteren de schutterijen zich
in vol ornaat. Om 14.00 uur
staat de officiële opening
en een optocht door
Puth op het programma.
Aansluitend starten de
wedstrijden en het schieten op de feestweide. Bovendien is er dan een optreden van de Rosenthaler.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schinnen
SCHINNEN De Beekdaeler
is met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger voor
een krantenwijk in Schinnen Het gaat om een wijk
in de omgeving van Hegge/
Nagelbeek/Nutherweg. Wil
jij meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
info@beekdaeler.nl.
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ASIELZOEKERS IN SCHINNEN ZIJN NAUW BETROKKEN BIJ ALLERLEI ACTIVITEITEN

‘Open Dag moet
een feestje worden’
Stephanie Quaedvlieg, adjunct-locatiemanager van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Schinnen, op het complex aan de Borgerweg waar zaterdag 11 juni
de Open Dag is. Foto Rob Oostwegel

Het zijn twee gevoelsmatig
gescheiden werelden. Aan
de ene kant ‘Beekdaelen
met z’n vijftien kerkdorpen’, aan de andere kant
een gemeente waar twee
asielzoekerscentra zijn
gevestigd: de permanente
locatie in Sweikhuizen en
sinds eind 2021 de tijdelijke noodopvang aan de
Borgerweg in Schinnen.
Op laatstgenoemde locatie
is zaterdag 11 juni (13.00 –
16.00 uur) een Open Dag.
Wat kunnen de bezoekers
verwachten? Dat vroeg de
Beekdaeler aan Stephanie
Quaedvlieg, adjunct-locatiemanager van het
Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) in
Schinnen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De Open Dag moet hoe dan ook
een feestje worden van de 450
bewoners van de noodopvang,
vooral geen feestje van het COA,
benadrukt Quaedvlieg. “De asielzoekers zijn nauw betrokken bij
de opzet van deze dag.” Voor een
aantal asielzoekers hoeft deze
Open Dag niet zo nodig. “Een
ruime meerderheid vindt het
daarentegen een prima idee om
gedurende een paar uurtjes kennis te maken met de inwoners van
Beekdaelen.”
Onrustige periode
Begin mei dreigde één bewoner
van de noodopvang in Schinnen
met een hongerstaking uit ontevredenheid over de procedure
voor asielaanvragen, en in januari werd geprotesteerd vanwege
de slechte leefomstandigheden
in de opvang (temperatuur, eten,

De asielzoekers
zijn nauw betrokken
bij de opzet
van deze dag.
-Stephanie Quaedvlieg,

veiligheid). In een noodopvang
zijn nu eenmaal altijd wensen,
zegt Quaedvlieg. “Dreigen met
een hongerstaking is een teken
van onmacht. Wij, als COA, doen
wat we kunnen.” Vrijwilligers
geven er taallessen, in Doenrade
is onderwijs geregeld voor basisschoolkinderen en in Roermond
voor middelbare scholieren. Tijdens de Open Dag zijn diverse
organisaties
(‘ketenpartners’)
aanwezig, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland en Gezondheidszorg (GZA). Quaedvlieg: “Inwoners van Beekdaelen
kunnen op 11 juni actief meedoen
met bepaalde activiteiten. Er is

genoeg ruimte om elkaar te leren
kennen en een praatje te maken.”
Programma zaterdag 11 juni
Het programma vermeldt ondermeer rondleidingen op het
complex, kinder-, sport- en culturele activiteiten en taallessen
verzorgd door o.a. de vrijwilligers. Ook zijn er hapjes uit verschillende landen om te proeven.
Bezoekers kunnen ‘gewoon’ met
de auto of fiets komen, parkeren
kan op het terrein. “Onze voorkeur gaat wel uit naar de fiets”,
voegt Quaedvlieg er aan toe. Bezoekers worden ontvangen bij de
hoofdpoort en vandaar verder
doorverwezen door medewerkers
van het COA. Fotograferen op
het terrein, zeker van de bewoners, is in het kader van de privacywet (AVG) niet toegestaan. ”In
principe vinden bijna alle activiteiten buiten plaats. Mocht het
slecht weer zijn, dan worden ze
naar binnen verplaatst.”
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FAMILIEBERICHTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 4 juni. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. zangkoor Laudate.
Intenties: jaardienst Jules en
Marianne
Dortu-Hoefnagels;
jaardienst ouders Habets-Dentener; overleden ouders Jozef
Dritty en Anna Dritty-Geurts,
overleden ouders Frans Spierts
en Anna Spierts-Trijbels, Yvonne Schumacher-Spierts; overleden ouders Guillaume Bastings
en Elisabeth Bastings-Duits.
Zondag 5 juni. Pinksteren.
11.30 uur: Hoogmis m.m.v.
het GKC. Intenties: jaardienst
ouders Haagmans; zeswekendienst Hub Speetjens; jaardienst
Niek Herveille en Anneke Herveille-Habets; Jozef en Miny
Huijts-Ruijters en Maria Huijts.
Maandag 6 juni. 2e Pinksterdag. 11.00 uur: H. Mis m.m.v.
het Gelegenheidskoor. Woensdag 8 juni. 19.00 uur: H. Mis in
het klooster. Intenties: Tiny en
Thei Meijers-Veldman. Donderdag 9 juni. 10.00 uur: H. Mis in
het klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het
klooster. Vrijdag 10 juni. 16.00
uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zondag 5 juni. Pinksteren. 09.30
uur: H. Mis, Communieviering
(livestream). Intenties: bijzondere intentie; Math Delbressine,
tevens voor echtgenote Anna en
dochter Paula. Maandag 6 juni,
Pinkstermaandag. 09.30 uur: H.
Mis m.m.v. Gemengd Kerkkoor
St. Bavo (livestream). Intenties:
jaardienst Marcel van Oppen,
tevens verjaardag. Vrijdag 10
juni. 09.00 uur: H. Mis. Intenties: ouders Frijns-Eichhorst.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 5 juni. Pinksteren. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
(Kerkdeurcollecte Nederlandse Missionarissen). Intenties:
jaardienst Paula Huntjens; Lies
Bemelmans en ouders Bemelmans-Erens. Maandag 6 juni.
Pinkstermaandag. 11.00 uur: H.
Mis. Dinsdag 7 juni. 08.30 uur:
Aanbidding van het Allerheiligste; 09.00 uur: H. Mis.

Dankbetuiging
Inne leeve, zorgzame pap en opa woar òs gegeave
Zoveul belangsjtèlling, leef weurt, kaarten en mitleave
bevestigen nog ins wat inne fijne miensj pap & opa woar.

Frits Dohmen
Hiej veur wille veer uch danke!
Kinjer en Kleenkinjer

De herdenkingsdeenst is op zondig 12 juni om 10.00 oer
in de St. Jozefkirk in Doonder.

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

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 4 juni. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Alice Sieben-Vankan (1e jaardienst) en Gil en Mina
Vankan-Speetjens (jaardienst).
Zondag 5 juni. Pinksteren 9.30
uur: H. Mis (communieviering),
opgeluisterd door jeugdkoor
DievanOss. Intenties: overleden
ouders Boosten-Ramakers (gestichte jaardienst); overleden
ouders Starmans-Dormans; Annie Luijten-Meisen; oma Julie
en oma Tientje. Maandag 6 juni:
Tweede Pinksterdag. 10.30 uur:
H. Mis, opgeluisterd door schutterij Sint Sebastiaan. Intenties:
Jo en Elly Heiligers-Corten; levende en overleden leden van
schutterij St. Sebastiaan; Mathilda Cordeweners-Alberts; Lei
Goossens.

Wilfred en Patricia van den Hout

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

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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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
DATUM VERLEEND
Perceel
Nieuwbouw woonhuis 24-05-2022
Hommerterweg te
Schinnen, kadastraal
bekend: SNN00 G
1256
Perceel Kamp te
Het kappen van
24-05-2022
Nuth, kadastraal
houtopstanden
bekend: NUT00 A
1467
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Diverse wegen
Wielertoertocht
24-05-2022
in de gemeente
“Limburgs Mooiste”
Beekdaelen
Sittarderweg 1 te
Bondsschuttersfeest
27-05-2022
Puth
2022 Puth St.
Sebastianus
Oirsbekerweg 90 te Handbaltoernooi
27-05-2022
Oirsbeek
Zwart-Wit 3 en 4 juni
2022
Servatiusstraat te
Straatmarkt Vaesrade 25-05-2022
Vaesrade
6 juni 2022
Grachtstraat 1 te
Alfa Open Air X
27-05-2022
Oirsbeek
Buitenhof 11 juni 2022
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Perceelnummer
Het plaatsen van een
OBK00 D 2523 in
zendmast
Oirsbeek
Perceelnummer
Het plaatsen van een
NUT00 N 385 in
communicatiemast
Nuth
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Beatrixstraat te
Puth t.h.v. (de
zijkant van) het
adres Kerkweg 30
Panhuyshof en
Panhuys, Hulsberg

DATUM INDIENING
09-05-2022

12-05-2022

OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Instellen
24-05-2022
parkeergelegenheid op
kenteken(s)

Instellen
25-05-2022
parkeerverbodszone
Panhuyshof en
Panhuys (t.h.v.
huisnummers 14-29)
en parkeergelegenheid
laden en lossen
Panhuyshof (t.h.v.
huisnummers 9-10)

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.
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Start renovatie gemeenschapshuis en sportzaal ‘De
Koeteleboet’ in Amstenrade
Aan De Gyselaar in Amstenrade vindt u allerlei
voorzieningen die belangrijk zijn voor de vitaliteit
en leefbaarheid van Amstenrade. Denk aan de
school, het zorgcentrum voor ouderen, de gymzaal
en ruimte voor allerlei verenigingen. Dit willen we
graag behouden voor de toekomst. In de komende
paar jaar nemen we daarom maatregelen om deze
voorzieningen toekomstbestendig te maken.
Volgende week gaan de eerste werkzaamheden van
start. Dan wordt een begin gemaakt met de renovatie
van de Koeteleboet. Afgelopen week werden ter
voorbereiding al twee containers geplaatst naast het
gebouw.

dinsdag 31 mei 2022

Nieuw college Beekdaelen
van start
In de raadsvergadering van 23 mei jl. zijn de
wethouders benoemd voor het nieuwe college:
Levin de Koster (Vernieuwingsgroep), Jan Hermans
(Vernieuwingsgroep), Henk Reijnders (Beekdaelen
Lokaal) en Peter Janssen (CDA). Samen met
burgemeester Eric Geurts vormen zij het nieuwe
college van Beekdaelen.
Het nieuwe coalitieprogramma 2022-2026 vindt u op
www.beekdaelen.nl.

Noodzaak renovatie

De Koeteleboet wordt veel gebruikt. Het gemeenschapshuis,
incl. de sportzaal, is constructief nog in een goede staat.
Er is echter achterstallig onderhoud en er is behoefte aan
modernisering en verduurzaming. Door de renovatie kan het
gebouw nog zeker 10 tot 15 jaar haar functies dienen.
V.l.n.r.: Levin de Koster, Jan Hermans, Eric Geurts, Henk Reijnders en Peter Janssen

Bij de renovatie zijn meerdere uitvoerders betrokken, die
ieder aan een eigen deelproject werken, zoals bijvoorbeeld
het verwijderen van de plafonds, de vernieuwing van het dak
en de renovatie van de sportvloer.
Helaas brengt een renovatie altijd wel enige vorm van overlast
met zich mee. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Planning werkzaamheden

In de week van 7 juni (week 23) worden de eerste
werkzaamheden opgestart. Het gaat hierbij uitsluitend om de
renovatie van het gebouw. De herinrichting van de openbare
ruimte rond de Koeteleboet zal op een later, nog te bepalen,
moment plaatsvinden. Tijdens de renovatie blijven alleen de
peuterspeelzaal en de bibliotheek in gebruik.
Het streven is dat de sporthal in september klaar is, zodat
de school hier in het nieuwe schooljaar direct gebruik van
kan maken. De verwachting is dat rond oktober de gehele
renovatie wordt afgerond.
Zodra de planning van de werkzaamheden beschikbaar is,
zullen wij deze plaatsen op www.beekdaelen.nl/gijselaar. De
lange(re) levertijden van materialen op dit moment, alsmede
overige onvoorziene omstandigheden, kunnen ervoor zorgen
dat de planning tussentijds nog wordt bijgesteld

Meer informatie

Wilt u meer weten over de renovatie van de Koeteleboet
of de gehele gebiedsontwikkeling rond De Gyselaar in
Amstenrade? Kijk dan op www.beekdaelen.nl/gijselaar.

Situatie in de Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt de wereld in zijn greep.
Nederland maakt zich op voor grootschalige opvang
van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook Beekdaelen
draagt hier haar steentje aan bij met inmiddels
twee opvanglocaties: één voor zo’n 30 personen in
Vaesrade en een locatie in Doenrade voor zo’n 12
personen. Hiermee zijn we er echter nog niet.
Stand van zaken gemeente Beekdaelen

Na een verdere inventarisatie in onze gemeente is er, in goed
overleg met het kerkbestuur, een derde locatie geschikt
bevonden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Het gaat hierbij om het woonhuis naast de parochie aan de
Dorpstraat 114 in Bingelrade, waar ruimte is voor ongeveer 8
tot 10 personen. Voor de opvang wordt gebruik gemaakt van
het bestaande woonhuis. Het streven is om de locatie in de
tweede week van juni gereed te hebben voor de ontvangst
van de nieuwe bewoners. Er is nog nog geen informatie over
de duur van de opvang.

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.
>>
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Meer informatie
De
ontwikkelingen
Meer
informatie rondom dit onderwerp gaan snel, de stand

van
zaken verandertrondom
dagelijks.
u op de gaan
hoogte
te de
houden
De ontwikkelingen
ditOm
onderwerp
snel,
stand
van
ontwikkelingen
rondomOm
hulp
en opvang
vante
Oekraïense
van de
zaken
verandert dagelijks.
u op
de hoogte
houden
vluchtelingen
in Beekdaelen,
is er
eenenwebpagina
ingericht:
van de ontwikkelingen
rondom
hulp
opvang van
Oekraïense
www.beekdaelen.nl/oekraine.
pagina
en de bijbehorende
vluchtelingen in Beekdaelen, isDeze
er een
webpagina
ingericht:
veel
gestelde vragen worden geactualiseerd
gauw
er nieuwe
www.beekdaelen.nl/oekraine.
Deze pagina enzode
bijbehorende
informatie
beschikbaar
is.
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
Beekdaelen
wordt samen met
Inzamelen
en doneren
aan de in
locaties
in Beekdaelen

de
kringloopwinkels
van
en Stichting
Samenwordt
Delen samen
bekeken
wat
Voor
de inrichting van
deRD4
locaties
in Beekdaelen
met
er
nodig
is
en
wat
zij
kunnen
leveren.
Als
er
hierna
nog
specifieke
de kringloopwinkels van RD4 en Stichting Samen Delen bekeken wat
spullen
wordt
er een
oproep
voor
er nodignodig
is en zijn,
wat zij
kunnen
leveren.
Alsgedaan
er hierna
nogdonaties.
specifieke
spullen nodig zijn, wordt er een oproep gedaan voor donaties.
Voor voedsel en verzorgingsproducten werken we samen met het
Helpcenter.
website www.beekdaelen.nl/oekraine
vindt
Voor voedselOp
enonze
verzorgingsproducten
werken we samen met
hetu
een
lijst metOp
producten
die gedoneerd
kunnen worden. Ookvindt
waaru
Helpcenter.
onze website
www.beekdaelen.nl/oekraine
en
producten
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worden, Ook
staatwaar
daar
eenwanneer
lijst metdeze
producten
die gedoneerd
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en wanneer deze producten ingeleverd kunnen worden, staat daar
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Contactgegevens
Wilt u hulp of onderdak aanbieden aan de Oekraïense
Contactgegevens

vluchtelingen?
Hiervoor kunt
u contact
opnemen
met:
Wilt u hulp of onderdak
aanbieden
aan de
Oekraïense
vluchtelingen? Hiervoor kunt u contact opnemen met:
• Hulp aan vluchtelingen
Vluchtelingenwerk
Nederland, meer informatie op
• Hulp aan vluchtelingen
www.vluchtelingenwerk.nl
Vluchtelingenwerk Nederland, meer informatie op
www.vluchtelingenwerk.nl
• Onderdak voor vluchtelingen
Takecarebnb,
organisatie
die gastgezinnen voor vluchtelingen
• Onderdakeen
voor
vluchtelingen
zoekt
en begeleidt.
Meer informatie
op www.takecarebnb.org
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
een mail sturen
naar
oekraine@beekdaelen.nl
Voor vragen aan
deugemeente
over de
opvang
van Oekraïense
of
bellen naar kunt
het algemene
van de gemeente:
vluchtelingen
u een mailtelefoonnummer
sturen naar oekraine@beekdaelen.nl
088
- 450naar
20 00.
of bellen
het algemene telefoonnummer van de gemeente:
088 - 450 20 00.
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Ex-wethouder John Essers (GroenLinks): “Mensen zeggen dat ze vasteloavend vieren. Maar ze gaan alleen naar de optocht kijken. Want dat kost niks.” Foto Rob Oostwegel
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INTERVIEW

JOHN ESSERS: ‘OP EEN AANTAL PLEKKEN DEZELFDE PROBLEMATIEK ALS HEERLEN-NOORD’

Beekdaelen is geen
sprookjesboek
John Essers (GroenLinks) was graag
nog vier jaar wethouder in Beekdaelen
gebleven, sterker nog, mede gezien de
winst van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart (van
2 naar 3 zetels) lag dat ook in de lijn
der verwachting. Maar het liep anders.
“Tot nu kan niemand mij vertellen wat
we ‘verkeerd’ gedaan zouden kunnen
hebben.”

BEEKDAELEN
DOOR JOS VAN WERSCH

Op het terras van het gemeenschapshuis
in Schimmert, het is stralend weer, vertelt
Essers zijn verhaal, hij is dan pas 48 uur
wethouder af. Twee dagen eerder zijn de
vier ‘nieuwe’ wethouders geïnstalleerd in
het gemeentehuis in Nuth. ‘Wethouder John
Essers’, zei GroenLinks-fractievoorzitter
Clasina Debets die avond voor een volle
raadszaal, ‘is een verbinder, een sociaal dier,
met oog en oor voor iedereen in de samenleving, met name voor de kwetsbaren’. Wie er
die avond níet bij was: de man in kwestie. “Ik
had geen diepe behoefte om daar een beetje
staan te glimlachen, ik vond niet dat ik dat
mezelf moest aandoen. Ik ken het politieke
spel en ik weet ook hoe het dit keer is gespeeld.”
‘Prijzen waren al verdeeld’
Bijna twee uur lang praat hij zonder de
handrem erop. Als je wethouder af bent is
dat makkelijker dan wanneer je met één stem
spreekt ‘namens het college van B&W’. Nu
is Essers allesbehalve iemand die met meel
in de mond praat, want recht door zee. Hij
ging ervan uit dat de vorige coalitie (Vernieuwingsgroep, CDA, GroenLinks/PvdA)
gecontinueerd zou worden in 2022-2026. “In
2019 spraken we af: we gaan niet voor een
periode van vier maar van zeven jaar als dat
relevant is op basis van de verkiezingsuitslag
in maart 2022. Dat was het geval: 16 van de
25 zetels, me dunkt.” Het was GroenLinks

al snel duidelijk, zegt hij, dat de prijzen al
waren verdeeld vóórdat informateur Hugo
Schaffrath van de Vernieuwingsgroep aan
zijn informatieronde begon. “Alsof GroenLinks op sollicitatiegesprek was, zo voelde
het, met zware delegaties van de Vernieuwingsgroep en Beekdaelen Lokaal die ons
aan de tand voelden. Toen de delegatie van
Beekdaelen Lokaal arriveerde met partijvoorzitter Fons Heuts erbij, wist ik hoe laat
het was.”
‘Uitbundige felicitaties over en weer’
Terwijl hij de zoveelste kop koffie bestelt
schiet hem iets te binnen, namelijk dat hij al
eerder onraad rook. “Eén jaar vóór de verkiezingen stond in de Beekdaeler dat de Vernieuwingsgroep en Beekdaelen Lokaal met
elkaar aan het flirtten waren.” Schaffrath
ontkende dat overigens ten stelligste. Essers
weer: “Toen ik op 16 maart tijdens de verkiezingsuitslagenavond de uitbundige felicitaties over en weer zag tussen de lijsttrekkers
van die twee partijen, zei m’n vrouw meteen:
‘Dat ziet er niet goed uit voor GroenLinks.’
En op de voorpagina van de Beekdaeler
stond een paginagrote foto van Hugo Schaffrath en Henk Reijnders met als bijschrift:
‘De twee grote winnaars van de verkiezingen
die elkaar over en weer feliciteren.’ Essers:
“De Beekdaeler heeft zelden iets positiefs
geschreven over de successen van de coalitie
in de afgelopen raadsperiode, des te vaker
over de VVD en Beekdaelen Lokaal. Dat was
althans de beleving binnen het college van
B&W.” Goed nieuws is geen nieuws. Essers
knikt, en doet er verder het zwijgen toe.
Eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid
Na de Sociale Academie ging hij werken.
“Ik ben begonnen in Wittevrouweveld in
Maastricht. Dezelfde problematiek hebben
we op een aantal locaties ook in Beekdaelen.
Maar daar loop je als gemeente niet mee te
koop.” Beekdaelen is geen sprookjesboek.
“Maar wat dragen we uit? Dat Beekdaelen
een landelijke, groene gemeente met vijftien
dorpskernen is, gelegen tussen twee stedelijke gebieden, met een bloeiend verenigings-

In 2019 spraken we af: we
gaan niet voor een periode
van vier maar van zeven
jaar als dat relevant is op
basis van de verkiezingsuitslag in maart 2022. Dat
was het geval: 16 van de 25
zetels, me dunkt.
- John Essers

leven, prachtig landschap en meanderende
beekjes waar het kortom heerlijk wonen,
werken en recreëren is.” Dat is de mantra.
“En Bourgondisch, voegen we er dan steevast aan toe.” Maar er is ook een ‘ander’
Beekdaelen. “Eenzaamheid is een steeds
groter wordend probleem. Mensen maken
dat vaak niet kenbaar, soms uit schaamte.
Laaggeletterdheid, kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, verborgen armoede,
wat dacht je daar van?” Mensen die zéggen
dat ze vasteloavend vieren. “Maar ze gaan
alleen naar de optocht kijken, want dat kost
niks. Een pilsje drinken in het Trefcentrum
ná de optocht zit er niet in.” Beekdaelenaren die graag lid zouden willen worden van
Ouderenbond KBO, maar de contributie niet
kunnen betalen. “Nuth heeft veertig procent
sociale woningbouw, Schimmert slechts tien.
Beekdaelen is een gemeente met vele gezichten en heeft op een aantal plekken dezelfde
problematiek als Heerlen-Noord.” Op deze
onderwerpen richtte Essers nadrukkelijk zijn
aandacht. Beleid maken, projecten voorbereiden, daar was ‘ie mee bezig. Man met een
groot sociaal hart en een klein ego, hij had
z’n werk nog graag vier jaar willen voortzetten. “Helaas.” Twintig jaar lokale politiek, in
totaal zes jaar wethouder geweest, verdeeld
over twee raadsperiodes. “Ik ben vijfenzestig
en zet een punt achter de actieve politiek.”
Nee, hij behoort niet tot het slag raadsleden
dat de laatste adem wil uitblazen in de raadszaal. Grijnzend: “Daarvan hebben we er in
Beekdaelen al genoeg.”
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Kermis Schimmert
in teken van
saamhorigheid
12 juni pakken de Schimmertse ondernemers de
kermis weer op. Traditioneel, na de processie, is er
feest voor jong en oud en
vieren we dat Schimmert
een krachtige gemeenschap is.

De lokale ondernemersvereniging GOS staat al jaren borg voor
het ondersteunen van alles dat
het gemeenschapsleven onderneemt. Ouderen, verenigingen,
de lagere school, lokale initiatieven, allemaal weten ze de GOS
te vinden om hun initiatieven
te ondersteunen. De GOS doet
dit graag en nagenoeg de gehele
contributie van de leden stroomt
zo naar de Schimmertse gemeenschap. Waarom? Omdat Schimmert ‘ons thuis’ is en voor je thuis
heb je graag wat over.

tussen 12.00 en 13.00 uur voor
een kop koffie met vlaai voor de
schappelijke prijs van 1 penning
(2,30 euro). Voor de kleintjes is
de carrousel gratis tussen 16.00
en 17.00 uur. Als dat geen feest is.
Optredens
De opening is met medewerking
van Schutterij St. Sebastiaan
en Fanfare St. Caecilia. Verder
zijn er optredens van Blaaskapel
Blech mich, Party Band Ohne
Gewähr en optredens van diverse
Schimmertse Dj’s. Dus neem iedereen in je omgeving mee om
het Schimmertse leven te vieren
op 12 juni. Thuis zitten kan altijd
nog.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger
in Puth

Kienen in
dorpshuis
Vaesrade

PUTH De Beekdaeler is
met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger voor
een krantenwijk in Puth.
Het gaat om een (kleine)
wijk in de omgeving van
de Martin Luther Kingstraat/ Bernardstraat/
Willem Alexanderstraat/
Mauritstraat/ Eenheidsstraat/Burgemeester
Loefenstraat. Wil jij
meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

Vaesrade Kienliefhebbers zijn
iedere dinsdag welkom in het
dorpshuis in Vaesrade voor een
gezelllige kienavond. De zaal
opent om 18.00 uur en het kienen begint om 19.15 uur. De organisatie is in handen van CV De
Droepnaze, KBO Vaesrade, kerkelijk zangkoor St. Caecilia, parochie St. Servatius en schutterij
St. Martinus.

Kienen met
KBO-Nuth
Nuth KBO Nuth verzorgt op
de woensdagen 1 en 15 juni een
kienmiddag in het Trefcentrum.
De zaal is open om 12.45 uur en
het kienen begint om 13.30 uur.
Ook niet-leden zijn welkom, zij
betalen een kleine vergoeding.

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

Koffie met vlaai
Iedereen is van harte uitgenodigd aan het begin van de kermis,

Harmonie huldigt
langgetrouwde
bruidsparen met
koffieconcert
NUTH Voor alle echtparen
uit het kerkdorp Nuth, die
vorig jaar hun 50-, 55- of
60-jarig huwelijk vierden
houdt de Koninklijke Harmonie Sint Bavo op zondag
12 juni haar jaarlijkse
koffieconcert in het Trefcentrum aan de Wilhelminastraat. Het concert, dat
normaal gesproken altijd
in november wordt gehouden, werd eerder afgelast

dinsdag 31 mei 2022

Openingstijden
maandag t/m zaterdag
zondag
in verband met corona.
Bruidsparen die hierover
nog niet benaderd zijn door
een van de bestuursleden,
kunnen contact opnemen
met George Florax, tel.
045-5243099. Ze krijgen
een ereplaats tijdens het
koffieconcert. Het concert
begint om 12.00 uur; zaal
open vanaf 11.30 uur. De
toegang is gratis.

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

Coop

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd 2

25-10-21 12:08
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Handen uit de
mouwen tijdens
Natuurwerkdag
in Nuth

Moet u nog toeslag terugbetalen?
Toeslagen helpt u

Moet u nog huurtoeslag, zorgtoeslag,
kindgebonden budget of
kinderopvangtoeslag terugbetalen
vanaf 2020 of later? Nu alle
coronamaatregelen zijn afgebouwd,
vraagt Toeslagen u weer te beginnen
met terugbetalen.
Herinnering om terug te betalen
U krijgt twee brieven. Eerst een
brief welk bedrag u nog moet
terugbetalen. En vier weken later een
brief hóe u kunt terugbetalen.
Kies de manier die bij u past
Toeslagen biedt drie mogelijkheden
om terug te betalen, zodat u kunt
kiezen wat het beste
bij u past.
• In één keer
• In maximaal 24 maanden,
met elke maand een vast bedrag
• Via een persoonlijke
betalingsregeling

Op toeslagen.nl/teveelontvangen
staat per manier hoe het
terugbetalen werkt.
Gedupeerde ouders
Mensen die zich hebben gemeld bij
de Uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen als gedupeerde ouder
krijgen deze brieven niet.
Hulp nodig?
Bel gratis naar de BelastingTelefoon
op 0800-0543. Of kijk op
toeslagen.nl/teveelontvangen voor
een toeslagenservicepunt bij u in de
buurt. Zoals een buurtteam of een
andere welzijnsorganisatie.
Of ga naar uw gemeente.

Nuth Mensen die van de natuur
houden en graag de handen uit
de mouwen willen steken, kunnen zaterdag 11 juni weer aan
het werk bij de Hellebroekerbeemden in Nuth. Daar kunnen
zij onder leiding van enkele vrijwiliggers van IVN BeekdaelenNuth en buurtvereniging Hellebroek meehelpen met het
‘opschonen’ van de natuur. De
groep verzamelt zich bij het
scoutinggebouw aan de Spoorstraat en werkt van 10.00 tot
13.00 uur. Voor koffie, thee en
vlaai wordt gezorgd. Aanmelden
via biostekel@gmail.com, info@
hellebroek.nl of 06-4440350.

KBO wandelt in
en rond Genhout
Nuth De KBO afdeling Limburg
houdt in samenwerking met
KBO Nuth op donderdag 9 juni
een wandeling in de omgeving
van Genhout. De tocht start om
10.45 uur vanaf de parkeerplaats
bij de kerk in Genhout. Onderweg is er koffie met vlaai, aanmelden is daarom verplicht en
kan tot 5 juni via t.vonken@
ziggo.nl. De kosten voor de wandelaars bedragen 7 euro per persoon. Zowel leden als niet-leden
zijn welkom. Voor deelnemers
uit Nuth is er gelegenheid om
te carpoolen vanaf de parkeerplaats bij Gitek. Carpoolers
moeten zich opgeven via Thei
Vonken: 045-5242200. Vertrek
naar Genhout stipt om 10.10 uur.

Vroege vogels
op pad met IVN

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Word vrijwilliger!
deluisterlijn.nl/vrijwilliger

Nuth De vogelwerkgroep van
IVN Beekdaelen afdeling Nuth
houdt zondagmorgen 5 juni een
vogelexcursie in de omgeving
van Puth. De tocht voert over
het plateau van Doenrade en
het vertrekpunt is de Markt in
Nuth om 07.00 uur. Deelname is
gratis, ook niet-leden zijn welkom. Van te voren aanmelden is
noodzakelijk en kan via ivnnuth
@gmail.com.
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Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Word vrijwilliger!
deluisterlijn.nl/vrijwilliger
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JEUGDVOORZITTER JEFFREY BERTRAM: ‘BIJ 65 AANMELDINGEN SPELEN WE QUITTE’

Voetbalweek in Hulsberg
voor Beekdaelense jeugd
Jeugdvoorzitter Jeffrey Bertram van SV Hulsberg: “In de gemeente Beekdaelen zijn wij de enige voetbalvereniging die dit jaar een Voetbalweek organiseert.”
Foto Rob Oostwegel

Of ‘het eerste’ van SV
Hulsberg kampioen wordt
in de vierde klasse A
weten we pas op Pinkstermaandag, dan spelen
de Hulsbergenaren thuis
tegen de directe concurrent Leonidas uit de
Maastrichtse wijk Wolder.
Zekerheid is er alvast wél
over de Voetbalweek die
de jeugdafdeling van SV
Hulsberg organiseert van
29 augustus tot 2 september. Jeffrey Bertram,
voorzitter van de jeugdcommissie: “Tot nu toe
hebben we circa 50 aanmeldingen, bij 65 spelen
we quitte.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Voetbalkampen voor jeugdspelers zijn er al heel lang en in het
hele land. “In de gemeente Beekdaelen zijn wij in ieder geval
de enige vereniging die dit jaar
zo’n voetbalweek organiseert.”
Hulsberg doet dat in samenwerking met trainers die verbonden
zijn aan de Limburgse voetbalschool DAOS (Dutch Academy
of Soccer, website: daos.nu). De
voetbalweek op de accommodatie van SV Hulsberg is bedoeld
voor jeugdspelers (geboortejaar
2010 t/m 2014) in de regio. Het
inschrijfgeld bedraagt 145 euro
per persoon, jeugdleden van SV
Hulsberg krijgen 20 euro korting. Wat staat de deelnemers ‘te
wachten’? Ondermeer vijf dagen
lang voetballen met leeftijdgenoo
tjes (tussen 09.30 en 15.00 uur),

voetbalactiviteiten en -spellen,
een eigen tenue en een gezonde
lunch, vertelt Bertram. “Alles
onder begeleiding van UEFA-gecertificeerde trainers.” Publiek is
de hele week welkom, de kantine
is dagelijks geopend vanaf 09.00
uur (svhulsberg.nl/voetbalweek).
Ouders als jeugdleider
“Bij SV Hulsberg, we hebben zo’n
125 jeugdspelers, zijn wij een
aantal jaar geleden gestart met
het opzetten van een duidelijke voetballeerlijn”, legt Bertram
uit. “We merkten namelijk dat er
steeds meer behoefte ontstond
aan het hebben van een aantal
handvatten. Denk bijvoorbeeld
aan ouders die jeugdleider worden, maar zelf nooit gevoetbald
hebben, of aan jeugdleiders die
behoefte hebben aan iets meer
ondersteuning. Met behulp van
de voetballeerlijn weten jeugdlei-

ders nu precies wat ze aan welke
spelers - in de juiste leeftijdscategorie - aan oefeningen en speelvormen kunnen aanbieden. Met
als doel om de ontwikkeling en
het spelplezier zo veel mogelijk
te bevorderen.”
Spanning om kampioenschap
De Voetbalweek in augustus is
op dit moment níét het gesprek
van de dag aan de Mesweg in
Hulsberg, maar het mogelijke
kampioenschap van het ‘eerste’ seniorenteam, het is razend
spannend bovenin. Met nog twee
competitiewedstrijden te gaan
moet SV Hulsberg proberen om
twee Maastrichtse verenigingen
op veilige afstand te houden, Leonidas uit Wolder en RKHSV uit
Heugem. Bertram: “Stel je voor,
kampioen worden, op Pinkstermaandag, ook nog voor eigen publiek! Dat zou wat zijn hè?”
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“Elke seconde die we niet
online zijn kost ons geld.”
Stephan Zijlstra – Maatman Accountants
De zekerheid van een goede verbinding op de geselecteerde bedrijventerreinen in
Beekdaelen. Online vergaderen, streamen en up- en downloaden van zware bestanden… het
is allemaal mogelijk. En nog tegelijkertijd ook! Wil jij ook gebruik maken van supersnel en
betrouwbaar glasvezel? Dat kan nog nét! Sluit een abonnement af voor 4 juni, dan betaal
je geen vastrechtvergoeding.

gavoorglasvezel.nl/zuid-limburg
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DE NIEUWE MAX VERSTAPPEN KOMT MISSCHIEN WEL UIT BEEKDAELEN

Karttalent Ryan (8)
uit Schimmert
imponeert op NK

Schimmertse
turnvereniging
presenteert eigen
jubileumboek
SCHIMMERT Met een
vertraging van twee jaar
werd vorig weekend het
honderdjarig bestaan van
turnvereniging Excelsior
Schimmert gevierd. Die
mooie jaren met heel veel
turnen zijn vastgelegd in
een eigen jubileumboek.
Het boek is vorige week
zaterdagavond tijdens
het jubileumfeest van de
vereniging in ’t Weverke
gepresenteerd. Het boek
kost 20 euro. Wie interesse heeft voor dit boek
kan een e-mail sturen
naar turnclubexcelsior@
gmail.com. In de mail
naam en adres vermelden. Overigens is het
jubileumboek ‘75 jaar
turnvereniging Excelsior’
ook nog steeds verkrijgbaar, meldt de club. Dat
boek kost 5 euro. Kopers
van het nieuwe jubileumboek krijgen het ‘oude’
jubileumboek cadeau,
zolang de voorraad
strekt.

Ryan Rijvers op het podium in Spa. De piepjonge Schimmertenaar baarde opzien door in zijn ‘eerste race ooit’ als vierde te
eindigen. Daarmee was hij de beste ‘rookie’ (debutant). Bovendien werd hij verkozen tot ‘driver of the day’. Eigen foto

Natuurlijk, hij wil ooit in
de Formule 1 rijden. Net
als Max Verstappen. De
8-jarige Ryan Rijvers uit
Schimmert maakte vorig
weekend de eerste stappen in dat lange traject.
De piepjonge Schimmertenaar werd in Spa
vierde op de Nederlandse
Kampioenschapppen in
de Rotax Max Micromaxklasse. Bovendien was hij
de beste rookie en werd
hij die dag ook nog eens
uitgeroepen tot Driver of
the Day. En dat terwijl hij
eigenlijk nog maar net is
begonnen met karten.

SCHIMMERT|SPA
VAN ONZE REDACTIE

Ryan kijkt dan ook tevreden
terug op de race. “Ik verwachtte
dat ik zesde of zo ging worden. Ik
heb hier twee keer getraind voor
de wedstrijden en dat was het. Ik
vond het een beetje een moeilijke
baan. De kerb was soms moeilijk
te pakken en dan krijg ik pijn in
mijn ribben van het schudden.”
‘Eerste race ooit’
In de kart leek het hem weinig
te deren, want hij was het hele
weekeinde verrassend snel. Zo
denderde de rookie naar een razendknappe derde plaats in de
kwalificatie en ook in de prefinale werd hij derde. En dan te

bedenken dat het om zijn eerste
kwalificatie en eerste race ooit
ging. “Het was vandaag wel een
beetje spannend”, vertelt Ryan.
“Ik was ook wel een beetje zenuwachtig. Maar tijdens de race
had ik er niet echt last meer van.
Tijdens de volgende race van het
NK hoop ik op het podium te kunnen komen!”, klinkt het stoer.
‘Racegek’
De vader van Ryan bekijkt de
prestaties van zijn zoon vol trots.
“Ryan is altijd auto- en racegek
geweest. Hij volgde altijd de
Formule 1. Hij wilde net zoals Max worden en dan moet je
beginnen met karten hè? Dan
zullen we wel zien hoe het eindigt.”

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger
in Nuth
NUTH De Beekdaeler is
met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger voor
een krantenwijk in Nuth.
Het gaat om een wijk
in de omgeving van de
Spoorstraat/Vloedstraat.
Wil jij meer informatie
over de verdiensten, etc.
dan kun je contact opnemen via 06-42677006.
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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.
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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.
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De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schimmert
SCHIMMERT De Beekdaeler is op zoek naar
een nieuwe bezorger
voor een krantenwijk in
Schimmert. Het gaat om
een wijk in de omgeving
van Klein Haasdal. Wil
jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds
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badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

Praten lucht op!

Bel

088 0767 000
of chat via deluisterlijn.nl
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ELECTRO

RENOVATIE VAN

spachtelputz
cementwerk
latexwerkzaamheden
behangen
www.stukadoorsbedrijfnievelstein.nl
info@stukadoorsbedrijfnievelstein.nl
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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
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Reliek
Op 13 mei werd de karmeliet Titus Brandsma op het St. Pietersplein
te Rome door paus Franciscus heiligverklaard. De H. Titus verzette
zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen het nationaalsocialisme. Nadat hij door de Duitsers was opgepakt, stierf hij in het
concentratiekamp Dachau na vele ontberingen door een dodelijke
injectie van de kamparts. Niet alleen wordt hij geëerd om zijn onverzettelijkheid als verzetsheld, maar ook omdat hij opkwam voor het
recht van zwakkeren en de waardigheid van ieder mens waardoor hij
een voorbeeld is geworden voor hoe een christen zou moeten zijn. Op
zijn voorspraak zijn inmiddels enkele wonderen verricht die door de
R.K. Kerk als zodanig zijn erkend.
Vooral in het bisdom Den Bosch, waar de H. Titus werkzaam was,
is deze heiligverklaring groot nieuws geweest. Vorige week zondag
werd voor deze canonisatie in de St. Janskathedraal een dankviering
gehouden, bijgewoond door vele bisschoppen en gelovigen. Bij deze
gelegenheid stond een reliek centraal die door de Karmelieten was
geschonken om in de kathedraal te bewaren. Het is een gouden reliekhouder waarin zich een klein stukje van een pij (habijt) bevindt die
door de nieuwe heilige is gedragen. Bisschop Gerard de Korte vond het
een kostbaar bezit. Hij zei daarover: “Het is voor katholieken een soort
zichtbare aanwezigheid van de heilige. Je kunt het zien als een soort
verbeelding van pater Titus, zoals hij heeft geleefd.” In de Kerk zijn
relieken altijd belangrijk zijn geweest. Het zijn stukjes van het lichaam
van een heilige of voorwerpen die een heilige heeft aangeraakt en
daarom wordt er een sterke kracht aan toegekend. In vorige eeuwen
was er een levendige handel in relieken. Om de stoffelijke overschotten van een heilige werden soms hele veldslagen gevoerd tussen steden
die er rechten op meenden te hebben. Maar ik maak toch een onderscheid tussen een stukje van het lichaam en een voorwerp dat hij of
zij heeft aangeraakt. In het geval van pater Titus Brandsma is er niets
over van zijn lichaam, want dat is verbrand in het crematorium van het
concentratiekamp. Dus wordt zijn ronde brilletje, zijn pijp of zijn pij
tot reliek bestempeld.
Sinds zijn heiligverklaring zijn memorabilia van paus Johannes Paulus
II erg in trek, ook bij criminelen. Er is nog bloed van hem in omloop.
In een Romeins ziekenhuis was nog een buisje bloed bewaard, dat bij
een ziekenhuisopname was afgenomen. Dat is nu een begeerd object,
want zijn lichaam ligt onder een altaar in de Sebastianuskapel van
de St. Pieter en daar wordt niets meer van afgehaald.. In 2016 werd
een lapje stof met daarop een bloeddruppel van de paus uit de dom
van Keulen verdonkeremaand. In september 2020 stalen dieven een
flacon met daarin enkele druppels van zijn bloed uit een kerk in het
Italiaanse Spoleto. In de Sint-Janskathedraal in Den Bosch staat sinds
januari 2020 een bronzen standbeeld van deze heiligverklaarde paus
en onderaan de voet zit een relikwie met – sterk beveiligd - een druppel
van zijn bloed.
Door voorwerpen die aangeraakt zijn door een heilige op dezelfde
wijze te vereren als iets van diens lichaam, wordt een pad opgegaan
dat gemakkelijk kan leiden tot afgoderij. Zo was ik eens in een kerk
in Valetta (Malta) waar van een lokale zaligverklaarde ongeveer de
hele huisraad in een kapel was neergezet en dat ging mij te ver. Dat
zou hetzelfde zijn, als wanneer de wc-bril uit de pauselijke vertrekken
van het Vaticaan zou worden opgehangen en vereerd in de St. Pieter,
omdat die door het achterwerk van talloze
heiligverklaarde pausen nagenoeg dagelijks is
aangeraakt. Dit voorbeeld geef ik niet om het
bespottelijk te maken, maar om aan te tonen
dat met dit soort relieken de spotlust op de loer
ligt. Zeker in een land waarin het calvinisme
eeuwenlang de boventoon heeft gevoerd.
Eerbied voor de pij van de H. Titus is prima,
maar geen verering, dunkt mij.
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,-

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

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.

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

Onderhoud en reparatie
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT?
Deze kunnen wij opnieuw
voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
06-82944793.
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

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,

Spaar nu voor
Wahu buitenspeelgoed en
Goliath spellen

SPEEL JE
MEE?
BEIDE PINKSTERDAGEN GEOPEND
VAN 9.00 T/M 18.00 UUR

Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 2 t/m zondag 5 juni 2022

Hagedoren
Open aardbeikersenvlaai

Van De Slechter
Koude schotel

bakje 400 gram

groot

15.25

10.95
10

Trots van Coop
Blonde d'Aquitaine
biefstuk
per 100 gram

2.

45

Trots van Coop
Blonde d'Aquitaine
kogelbiefstuk
per 100 gram

2.

99

5.25

3.99

Gemengd gehakt pak 500 gram
Pangasiusfilet
citroen/dille pak 340 gram
Gebakken kibbeling pak 250 gram
Runderchipolata's pak 8 stuks

1.
1.99
89

combineren mogelijk

2 STUKS

6.86
9.84

6.49
BBQ vlees,
vis en vega
3 pakken
combineren mogelijk

Culinaire
varkenshaas

ALTIJD
3 STUKS

per 100 gram

1.57
1.65
Pitloze witte
druiven
bak 500 gram

2.39
Perziken of
nectarines
per kilo los
79

3.
5.38

WIJNTJE
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15

1.

69

2.
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11.25
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Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml
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25% K
Alle Hertog Jan
per stuk

1.59

_

17.65
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2 HAL 98 _ 98
e

Alle rosé wijnen

2 flessen à 250-1000 ml,
combineren mogelijk

3.

15.

2.99 _ 11.99

* 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

