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‘MISTER SCOUTING’ KRIJGT
GEMEENTELIJK ERETEKEN

TINY HAEMERS, LILY GIJZEN
EN HARRY LOUVENBERG
OVER DE TOEKOMST VAN
TONEELVERENIGING ST. DONATUS

Jo Dirks uit Nuth
onderscheiden
met Meander

‘Met dat jonge talent
kunnen we wel wat!’
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ACTUEEL

Noodopvang Schinnen
tóch langer dan één jaar?
Schinnen Blijft de noodopvang voor maximaal 450 asielzoekers op de oude Amerikaanse legerbasis in Schinnen tóch langer dan de beloofde
termijn van één jaar? Die kans is er, want als het aan het COA ligt wordt de Schinnense asielopvang verlengd. Ook de PVDA en GroenLinks
dringen aan op het langer openhouden van de noodopvang. De partijen dienen daartoe een motie in tijdens de komende raadsvergadering. De
noodopvang werd in november vorig jaar geopend. Maximaal 1 jaar was afgesproken. Onlangs gaf een meerderheid van de partijen nog aan
achter die beslissing te staan. Foto de Beekdaeler

ACTUEEL

EXTRA GELD VOOR INWONERS EN VERENIGINGEN
DIE ENERGIE NIET MEER KUNNEN BETALEN

Beekdaelens noodfonds
tegen energiearmoede
Een speciaal energienoodfonds van 450.00
euro. Beekdaelen wil
inwoners, clubs en
verenigingen te hulp
schieten die door de
torenhoge energieprijzen
hun rekeningen niet meer
kunnen betalen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Elke inwoner die acuut in de knel
komt, zou aanspraak kunnen
maken op die pot met geld. Clubs
en verenigingen die kampen met
torenhoge energierekeningen,
zullen eveneens tegemoet gekomen worden. Althans, als het

aan het college ligt. “Naast de
regelingen vanuit het rijk willen
wij ook op lokaal niveau onze
inwoners - waar nodig en mogelijk - ondersteunen”, zo schrijft
het college. Het benodigde geld
komt uit de coronareserve.
Daarvoor trok Beekdaelen eerder een miljoen euro uit, maar dat
bedrag is niet helemaal besteed.

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/
Parallestraat. Wil jij
meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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SUPERSCOUT KRIJGT GEMEENTELIJK ERETEKEN

‘Mister Scouting’
Jo Dirks
onderscheiden
met Meander

KBO Nuth wandelt
in de omgeving
van Swalmen
Nuth KBO afdeling Limburg
houdt in samenwerking met
KBO Nuth op donderdag 20 oktober een wandeling in de omgeving van Swalmen. De tocht
start om 10.30 uur vanaf de
parkeerplaats bij café ‘Aan de
Grens’ aan de Bosstraat in Swalmen Onderweg is er koffie met
vlaai, aanmelden is daarom verplicht en kan tot 16 oktober via
t.vonken@ziggo.nl. De kosten
voor de wandelaars bedragen 6
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
bij Thei Vonken: 045-5242200.
Vertrek naar Swalmen stipt om
09.25 uur.

Komende zaterdag
weer Repair café

Jo Dirks (zittend) luistert aandachtig naar de toespraak van burgemeester Eric Geurts tijdens de uitreiking van het
gemeentelijke ereteken. Foto © Coumans Fotografie

Voor zijn jarenlange inzet
voor met name de Nuthse
jeugd is Jo Dirks uit Nuth,
oftewel ‘Mister Scouting’,
onderscheiden met de
Meander, het ereteken
van de gemeente Beekdaelen. Dat gebeurde
vrijdagavond tijdens het
jaarlijkse groepsweekend
van Scouting Nuth.
Burgemeester Eric Geurts
speldde hem het eremetaal op.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Jo Dirks is al sinds 1949 bij eerst
scouting St. Hubertus, later
Scouting Nuth betrokken. Hij
kwam hier als welp, bij wat toen
gewoon ‘de padvinders’ genoemd
mocht worden. En is nooit meer
weggegaan. Dirks heeft zo’n
beetje alles gedaan wat je maar
kan bedenken bij scouting. Hij
vervulde onder andere functies
als scoutleider, voorzitter, gastheer, regelaar, organisator en tot
op heden is hij penningmeester.
Ook in het fusieproces van de
twee Nuthse scoutingverenigin-

gen had hij een belangrijke rol.
Jo Dirks, kortom, is een superscout.
Binnen het scoutinggebouw De Knoup hoor je nog
altijd: “Doa moeste bie Jo Dirks
vuur zin”.
Verbondenheid
De Meander is een zilveren
sieraad dat verbondenheid met
de gemeente weergeeft. Eerder
kregen oud-gouverneur Theo
Bovens, de voormalige burgemeesters van Onderbanken,
Nuth en Schinnen, oud-deken
Schreurs, Stan van Eijk, Jo
Schoonbrood en Jan Hermkens
er een opgespeld.

Nuth In het kantinegebouw van
het voormalige tenniscomplex
aan de Voorsterstaat is er zaterdag 8 oktober weer het Repair
Café. Zoals altijd op de tweede
zaterdag van de maand staan
de vrijwilligers klaar om allerlei
kleine reparaties te verrichten.
Te denken valt aan verstelwerk
aan kleding, een kapot apparaat
of uitgetikte klok. Het Repair
Café is van 09.30 tot 12.00 uur.
De reparaties zijn gratis, net als
de koffie.

Maandag weer
Hoeskamertref in
Arensgenhout
Arensgenhout De volgende editie van de Hoeskamertref in
Arensgenhout staat weer voor de
deur. Wie een kaartje wil leggen
of gewoon een praatje wil maken
met een kopje koffie is welkom op
maandag 10 oktober van 14.00
tot 16.00 uur in de Hoeskamer
in Arensgenhout. Aanmelden
is niet nodig. Wie vervoer nodig
heeft moet voor 7 oktober bellen
met Tiny Rompen-Loyens, tel
06-25012415. Mailen kan ook:
paul.tiny.rompen@gmail.com.
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TAS VOL GEBRUIKTE KLEDING
GAAT VAN HAND TOT HAND

‘Kledingkettinglijn’
in Oirsbeek en
Amstenrade
Hij is ergens onderweg:
een tas vol tweedehandskleding, die langs verschillende adressen in
Amstenrade en Oirsbeek
reist. Het is een duurzame
manier om met kleding om
te gaan. Joyce Habets zag
dit initiatief met de naam
‘kettingkledingruil’ voorbij
komen op sociale media en
introduceerde het in haar
eigen dorp.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Kettingkledingruil werkt simpel. Wie meedoet krijgt een tas
met tweedehands kleding en
kan daarin iets van zijn gading
uitzoeken. Vervolgens is het de
bedoeling iets uit de eigen garderobe in de tas te stoppen en die
naar de volgende in de ketting te
brengen. “Op die manier krijgt
kleding een tweede of derde le-

ven”, vertelt intiatiefnemer Joyce
Habets.
Duurzaam initiatief
De kledingkettinglijn in Oirsbeek en Amstenrade telt inmiddels 8 deelnemers. Joyce
zoekt meer mensen die willen
meedoen met dit duurzame initiatief. De leden van de kettingkledingruil zitten met elkaar in
een WhatsAppgroep en zodra iemand een leuk kledingstuk uit de
tas heeft gevist deelt ze dat met
de rest. “De eerste tas gaat inmiddels rond, ik ben ontzettend
benieuwd naar de eerste ervaringen en de foto’s van de geruilde
kledingstukken”, zegt Joyce.
Duurzaam initiatief
Aanmelden voor de kettingkledingruil in Oirsbeek en Amstenrade kan via de site www.
clothingloop.org. Meer informatie is op te vragen bij Joyce.
Een appje sturen is voldoende:
06-13753941.

Najaarsmode
U bent van harte welkom!
Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl
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IVN wandelt
door Bunderbos
Nuth IVN Beekdaelen-Nuth neemt
zondag 9 oktober liefhebbers mee
op een wandeling door het Bunderbos. Verzamelen om 13.30 uur
op de Markt in Nuth. Van daaruit
gaat het richting Bunde. Deelname is gratis, ook voor niet-leden.
Vooraf aanmelden voor de wandeling is noodzakelijk en kan via
ivnnuth@gmail.com.

Tafels te
huur voor
kerstmarkt
in Nuth
Nuth KBO Nuth houdt op woensdag 30 november in samenwerking met Dagbesteding Trefcentrum van 12.00 tot 17.00 uur een
kerstmarkt in het Trefcentrum
aan de Wilhelminastraat. Diverse
hobbyisten tonen er hun creativiteit. Voor deze markt zijn er nog
tafels beschikbaar. Een tafel kost
1 euro. Aanmelden kan bij Wiel
van Goethem via 06-58855634 of
w.van.goethem@ziggo.nl.

Kienen met
KBO-Nuth
Nuth KBO Nuth verzorgt op de
woensdagen 5 en 26 oktober 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.

JEAN-KE
BRAND !
Het verdwiene van Brand’s pils oèt Wielder
noa Noordeleke richting van ‘t land
vèng ich bienoa krek zoë erg
es dat ènne Rotterdammer
- dus oèt ‘t Weste (geer wèt waal mèt die sjerpe G)
zien hoès doa verruult
veur ein van ós prachtige vakwerkhuuskes
in Mechele of Iëpe
die toch eigelek veur ós noakómmelinge bedoeld woare.
Het beteikent in alle bei de gevalle min of mië:
Cultuurverkrachting!
Neet mèt mich eins? Ouch good!
©Sjeng Fransse (culturist/troubadour)

Schietvereniging Revanche
viert successen met receptie
SCHINVELD Schietverening Revanche in Schinveld
houdt vrijdag 7 oktober
een receptie in café ‘t
Baekse aan de Beekstraat in Schinveld om
de goede resultaten van
2022 te vieren. Iedereen
is vanaf 20 uur welkom
om de club te feliciteren
met de successen. Zo
werd het eerste-team van

Revanche kampioen in de
hoofdklasse, terwijl Uschi
Marell zich voor de zesde
keer in haar loopbaan
beste pluimschutter van
Nederland mag noemen.
Tijdens deze receptie
worden ook Jack de Vries
en Frits Haas gehuldigd
omdat zij 40 jaar lid zijn
van de Nederlandse Bond
voor Sportschutters.
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‘WONDERS OF NATURE'

Themaconcert harmonie
St. Gerlachus met
zandkunstenaar
Britt Dekker
maakt droom
Sterre waar

Zandkunstenaar Immanuel Boie in actie tijdens een concert. Eigen foto

Harmonie St. Gerlachus uit
Oirsbeek geeft zaterdag 15
oktober een concert met het
thema Wonder of Natures in
De Oirsprong in Oirsbeek.
OIRSBEEK
VAN ONZE REDACTIE

De muziek die deze avond gespeeld gaat worden past helemaal bij het thema ‘natuur’,
het thema van het concert.
Zo staat er onder andere het
meeslepende Land of the

Healing op het programma, maar ook het spectaculaire Wonders of Nature. De
muziek wordt ondersteund door
zandkunstenaar Immanuel Boie
Hij tekent live een uniek schouwspel in zand. Het concert begint
om 20.00 uur. De zaal is open
vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten
10 euro per persoon en vrienden
van de harmonie betalen 5 euro.
Tickets zijn te koop aan de kassa,
bij de harmonieleden of online
via www.gerlachus.nl.

Ermelo | Oirsbeek De 8-jarige Sterre Slosser uit Oirsbeek, zelf verdienstelijk dressuurrijdster, had maar één wens: haar idool, presentatrice en paardenvlogster Britt Dekker ontmoeten. Dat is gelukt, zo
meldde deze krant eerder dit jaar. Maar er is meer. Want tijdens het
Horse Event, onlangs in Ermelo, mocht Sterre samen met Dekker aan
bijna 45.000 toeschouwers een clinic verzorgen. Onder grote belangstelling deden de twee paardenvriendinnen allerlei dressuuroefingen (Britt op grote George en Sterre op kleine George) en het publiek
reageerde razend enthousiast. “So proud of my eight year old friend
@sterreslosser”, schreef Dekker op Instragram. Het bericht leverde honderden reacties op en meer dan 60.000 likes. Ook Sterre
reageerde op het bericht: “Het was geweldig”, schreef ze, vergezeld
van meerdere emoji's met hartjes. Foto ©instagram brittdekker92

INGEZONDEN

‘Vol aandacht’
> Column Jacques ‘Klein’,
06-09-2022

Een prima geschreven column
(Klein) van Jacques. Hij had deze
bijdrage over de grote supermarktketens en over de politiek in ons land op geen betere
manier kunnen resumeren. Ik
heb deze column vol aandacht
zitten lezen en het was zeker de
moeite waard, Jacques ga zo door!
Jean van Aerle Jabeek

Praten lucht op!

Bel

088 0767 000
of chat via deluisterlijn.nl

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schinveld
SCHINVELD De Beekdaeler is met spoed op
zoek naar een nieuwe
bezorger voor een krantenwijk in Schinveld.
Het gaat om een wijk in
de omgeving van
A Ge Water, Beekstraat,
Kanunnik van Nuijsstraat, Pastoor Greymansstraat, President
Rooseveltstraat. Wil jij
meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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FAMILIEBERICHTEN

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Zondag 9 oktober. 11.00 uur: H.
Mis opgeluisterd door Gemengd
Kerkelijk Zangkoor. Intenties:
jaardienst ouders Hubertus Coenen en Mia Coenen- Frissen;
jaardienst Harry Willems; ouders Huntjens- Soons en ouders
Steens-Nijsten; uit dankbaarheid; Fien Bemelmans; uit dankbaarheid ouders Gielen-Curfs,
kinderen en overige familie.
Dinsdag 11 oktober. 09.00 uur:
H. Mis.

Zaterdag 8 oktober. 19.00 uur:
H. Mis m.m.v. drumband St.
Rochus. Intenties: Jozef Bemelmans, Caroliene Wouters en Jos
Bemelmans; levende en overleden leden van drumband St.
Rochus; Mia Hamers-Heijnen.
Zondag 9 oktober. 11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. Combo Koor
MozaiK. Intenties: jaardienst
Hen Dolmans; jaardienst Jan
Schiffelers en Tineke Offermans;
1e jaardienst Felicie Meurs-Vaessen, tevens voor Sjeng Meurs; 1e
jaardienst Jeannette Houben-Teheux, tevens voor Guus Houben; Dimitri Laheij (verjaardag).
Woensdag 12 oktober. 19.00 uur:
H. Mis in het klooster. Intenties:
Tiny en Thei Meijers-Veldman.
Donderdag 13 oktober. 10.00
uur: H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag
14 oktober. 16.00 uur: H. Mis in
zorgcentrum Panhuys.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 8 oktober. 19.00 uur: H.
Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. Zondag 9 oktober. 11.00 uur: H. Mis. Intenties:
Hein en Agnes Staszewski-Diaszijk (gestichte jaardienst); Jo
Vankan; Louis Soons; Math en
Raymond Raeven en overleden
familieleden.
Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 9 oktober. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Maandag
10 oktober. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 14 oktober. 09.00 uur:
H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste.

dinsdag 4 oktober 2022

Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zondag 8 oktober. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: voor alle overledenen van de parochie.

Familiebericht
plaatsen?
Familieberichten zoals dankbetuigingen
of in memoriam kunt u aanleveren
tot vrijdagmiddag 12.00 uur
via info@beekdaeler.nl.
Overlijdensadvertenties tot maandag 12.00 uur.
Later aanleveren is mogelijk na overleg
via 06-42677006
Altijd vermelden
Plaatsingsdatum, adresgegevens en telefoonnummer.
Een prijsopgave in combinatie met een opmaakproef
sturen we per e-mail.

praten
over
afscheid
geeft
rust

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

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 met spoed op zoek
naar een nieuwe bezorger
voor een krantenwijk in
Schinveld. Het gaat om
een wijk in de omgeving
van de Kloosterlaan/
Pastoor Brounsstraat/
Onderste Molen. Wil jij
meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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TINY HAEMERS, LILY GIJZEN & HARRY LOUVENBERG OVER
DE TOEKOMST VAN TONEELVERENIGING ST. DONATUS

‘Met dat jonge talent
kunnen we wel wat!’
De drie langstspelende St-Donatus-acteurs (vlnr) Harry Louvenberg, Tiny Haemers en Lily Gijzen voelen zich als een vis in het water tussen al het jonge(re) grut.
Foto ©Toneelvereniging. St. Donatus.

Toneelvereniging St.
Donatus uit Nuth viert
haar 70-jarig jubileum en
dat wordt groots gevierd.
Met ‘Keuning, loat dich
neet kiste!’ presenteert
de vereniging een komische klucht, doorspekt
met 10 in het Limburgs
vertaalde liedjes van de
Keulse ‘stimmüngsband’
de Höhner. De 16-koppige
spelersgroep bestaat voor
bijna de helft uit spelers
onder de 40 jaar, maar
ook Lily Gijzen (61), Tiny
Haemers & Harry Louvenberg (beide 76) geven
acte de présence in de
jubileumvoorstelling.

BEEKDAELEN
VAN EEN ONZER MEDEWERKERS

Tiny Haemers staat al 35 jaar op
de bühne in Grijzegrubben en
Nuth. Hoewel ze de oudste ac-

trice van de toneelvereniging is,
streven Lily Gijzen (46 jaar lid)
en Harry Louvenberg (48 jaar
lid) haar in verenigingsjaren nog
eens ruim tien jaar voorbij. Met
z’n drieën zijn Tiny, Lily en Harry
de langt spelende acteurs. Hun 13
medespelers zijn voor het merendeel zo’n 30-40 jaar jonger, maar
de ‘erespelers’ - zo worden ze in
de jubileumvoorstelling betiteld
- voelen zich als een vis in het water tussen al het jonge(re) grut.
De kracht van een gezonde
vereniging
Tiny vertelt: “Het is één grote
familie. Natuurlijk ben je niet
met iedereen dikke vriendjes,
maar dat is in een echte familie ook niet zo. Als het erop aan
komt staan we er samen. Natuurlijk spelen die jongeren soms
dingen heel anders dan dat wij
ooit gedaan hebben, maar dat is
ook goed, want de tijden veranderen.” Harry beaamt dit. “Ik
vang nog heel veel op van die
jonge generatie. De moderne-

re stijl, het sneller spelen. Wat
wij vroeger deden was ook leuk,
maar dat was meer op het tempo
van ‘ut kump waal…’ Hier zit echt
power in, en dat vind ik leuk.” Op
de vraag of daarin ook de kracht
schuilt van Donatus, hoeft Lily
niet lang na te denken. “Absoluut.
Het is die fijne mix van die jeugdige aanwas, gemengd met de oudere spelers. Die jongeren hebben
zoveel ambitie. Maar dan moet je
ze wel toestaan om die ambitie na
te jagen, en dat doen wij dat ook.
Daar kan de vereniging nog jaren
op leunen, dat geeft mij een goed
gevoel.”
Het jubileumstuk
Speciaal voor deze drie erespelers werden hun favoriete rollen uit oude stukken opnieuw
ver-werkt in het verhaal van
‘Keuning, loat dich neet kiste.’
Lily speelt de sarcastische caféeigenaresse May, en Tiny en Harry zijn opnieuw te zien als het
koppel-op-leeftijd Truus en Harie. Harry: “We speelden dat kop-

pel eerder in ‘Harie haet vakantie’
in 1999, toen ik 25 jaar lid was.
Het is mijn favoriete stuk.” Tiny
knikt enthousiast. “Een koppel
spelen met Harry Louvenberg
gaat mij altijd geweldig af. In
1999 hadden we twee caravans
op de bühne. Het kon niet gek
genoeg. Wat een tijden!” Wat
Lily extra mooi vindt, is dat het
stuk zich ook afspeelt rondom
het Bölsjerfeest van 1952, precies
70 jaar geleden. “Het Bölsjerfeest is van Grijze- grubben, de
toneelvereniging is er opgericht
en ik ben er geboren. Stiekem
doet dat me dat wat; dat ‘maedje
van Griezegröbbe’ zit nog altijd
in mijn hart.”
Keuning, loat dich neet kiste! is
te zien op 7-8-14-15-16 oktober
in het Trefcentrum Nuth (7, 14
en 15 oktober om 20.00 uur, 16
oktober om 14.00 uur en op 8 oktober start de voorstelling al om
19.30, i.v.m. afterparty). Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
toneel-nuth.nl of FF Anders.
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PRIJS-PUZZEL

Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon

Wandeltocht
Trampelkeu
Schimmert

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

€10,-erd met

Gefelicite
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 winnaar wordt in de volgende
uitgave gepubliceerd. De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
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1 taaloefening 7 boomscheut 13 deel v.e. geschrift 15 vechtsport 17 treffen 19 kier 20 luchtsprong
22 slee 23 ton 24 jong dier 26 zangnoot 27 hoofdgroet 29 projectieplaatje 30 wiel 31 deel v.e. vis 32
avondkleding 34 hoge berg 36 koraalbank 37 hoeveelheid 38 indien 39 tennisterm 40 tweetal 41 min
43 grote bijl 45 een weinig 48 sterke drank 51 tijdstip 52 Bijbelse priester 53 vochtig 54 afgemat 55
deel v.d. bijbel (afk.) 57 honingdrank 59 verkeerd 61 pers. vnw. 62 brilslang 65 bijtijds 66 vent 68 lief
70 herkauwer 72 keukenapparaat 73 teer.
VERTICAAL:
2 kostuum 3 ar 4 metaal 5 voegwoord 6 wettig 7 jachtexpeditie 8 public relations (afk.) 9 soort 10
staat in Amerika 11 mager 12 zuur 14 zangstem 15 nonsens 16 een weinig scheel 18 zangstuk 21 drietal 23 langs 25 dwaas 28 gereed 31 devoot 33 waterplantje 35 schrede 36 koordans 37 aquariumvis 41
maaltijd 42 vervoermiddel 43 bergweide 44 vogel 46 raadsel 47 draagzak 49 Europese hoofdstad 50
verbouw 56 zoutachtig 58 hevig 59 maand 60 rustteken 63 zangstem 64 papegaai 66 graanafval 67
moerasvogel 69 dominee (afk.) 71 naschrift (afk.).

Schimmert Wandelsportvereniging Trampelkeu uit Schimmert
houdt zondag 16 oktober haar
jaarlijkse herfstwandeltocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vier afstanden: acht, twaalf, achttien en
vierentwintig kilometer. Startpunt
is café Oos Heim in Klein Haasdal. Wie 24 kilometer wil lopen
begint tussen 07.00 en 12.00 uur.
De 18 kilometer start tussen 07.00
en 13.00 uur en de tocht van 8 en
12 kilometer begint tussen 07.00
en 14.00 uur. Onderweg zijn er op
verschillende plekken rustplaatsen
met drank- en eetbuffetten. Inschrijven kan op de dag zelf bij het
startbureau.

CV Sjilvend
Alaaf met loten
langs deur
Schinveld Leden van carnavalsvereniging Sjilvend Alaaf gaan
vanaf maandag 3 oktober weer
met loten langs de deuren in Schinveld. De hoofdprijs is een geldbedrag van 250 euro. Ook zijn er
diverse andere prijzen te winnen.
De trekking wordt gehouden op
zaterdag 19 november, tijdens de
prinsenproclamatie van de Schinveldse carnavalsvereniging.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schimmert
SCHIMMERT De Beekdaeler is met spoed op
zoek naar een nieuwe
bezorger voor een
krantenwijk in Schimmert. Het gaat om een
wijk in de omgeving
van de Hoofdstraat/
Oranjeplein. Wil jij meer
informatie over de verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen op de landelijke website www.overheid.nl.
Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld
vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de
meeste bekendmakingen verkort in de lokale media
die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt
Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email
ontvangen? Meld u dan aan voor de attenderingsservice:
www.overheid.nl/attenderingsservice. U ontvangt
bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere lokale
overheden dan automatisch. U kunt uw persoonlijke voorkeur
instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u deze berichten
wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan de gehele
gemeente betreffen of uw eigen postcodegebied. U heeft hierbij
tevens de mogelijkheid om een selectie te maken op het type
bekendmaking. U kunt ook zoeken op overheid.nl.

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Oirsbekerweg 55, Vervangen van een
Oirsbeek
loods en van een
kantoorruimte
Groot Haasdal 15, Plaatsen van 2 dakramen
6333AV Schimmert
Nagelbeek 18,
Bouwen van een garage
6365EK Schinnen
Grijzegrubben 13, Kapvergunning voor het
6361GK Nuth
kappen van een boom
Op den
Bijbouwen van een
rookkanaal
Meulenweg 5,
6451HV Schinveld
Perceel Schinnen, Aanleggen van een
sectie C nummer afvoerleiding voor
4571
afstromend hemelwater
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Nieuwe Markt 44, Verbouwen winkelpand
6365 BG Schinnen tot appartement
De Gyselaar
Bouw van 99
10, 6436 AX
zorgwoningen
Amstenrade

DATUM VERLEEND
08-09-2022

26-09-2022
26-09-2022
26-09-2022
27-09-2022

08-08-2022

DATUM BESLUIT
27-09-2022
27-09-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Beekstraat
Evenement Sjilvend’s
28-09-2022
Schinveld
Oktoberfest op 15-10(gedeeltelijk)
2022
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Omgeving
Limietweg en
De Gyselaar te
Amstenrade
Schinnen

OMSCHRIJVING
Instellen tijdelijke
omleiding vrachtverkeer

DATUM BESLUIT
22-09-2022

Voorrangskruispunt
Stationsstraat-fietspad
Leisure Lane

27-09-2022

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

Vergaderingen
gemeenteraad
Hieronder vindt u een overzicht van de
komende openbare vergaderingen van
de gemeenteraad in de periode oktobernovember 2022. De vergaderingen vinden
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis
te Nuth.

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Beekdaelen
vergadert op:
• Dinsdag 4 oktober om 19:00 uur
• Dinsdag 8 november (tijdstip
wordt nog nader bepaald)
Agenda’s en te bespreken stukken
De agenda en de te bespreken stukken van
alle openbare vergaderingen vindt

u op www.beekdaelen.nl (onder: over
de gemeente / bestuur & organisatie /
gemeenteraad / vergaderingen en besluiten
raad).
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Uw mening over energie besparen
De energieprijzen zijn fors gestegen. Het is nu, meer dan ooit,
wenselijk om op zoek te gaan naar manieren om minder energie
te gebruiken en bijvoorbeeld de stap naar aardgasvrij te maken.

Uw mening telt!
Om als gemeente in te kunnen spelen op de wensen en
behoeften van u als inwoners, willen we graag weten hoe u
denkt over energiezuinig en aardgasvrij wonen. Daarom zult u
binnenkort per briefkaart uitgenodigd worden om een vragenlijst
in te vullen.
Meer weten?
Op de website van Beekdaelen kunt u het meest actuele nieuws
vinden over energiebesparing: https://www.beekdaelen.nl/
duurzaamheid

ACTUEEL

UITERAARD WEER IN NUTHSE DIALECT

Nieuw prentenboek
oud-Nuthenaar
over Prins Kwakkert
Ron Leunissen (62), geboren
en getogen in Nuth en tegenwoordig woonachtig in Nijmegen, heeft onlangs een nieuw
kinderboek uitgebracht. Het is
het tweede boekje over Prins
Kwakkert. Uiteraard weer in
het Nuthse dialect.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De oud-Nuthenaar bracht begin
dit jaar al ‘Prins Kwakkert, avonture van e kwakkertprinske’ uit.
En nu is er dus een opvolger:
‘Prins Kwakkert is ‘ne Held’.
Leunissen kreeg daarbij opnieuw
hulp van Colla Bemelmans, groot
kenner van het Nuthse dialect.
Het 58 pagina’s dikke prenten-

De omslag van het boek.
©RonLeunissen

boek is geschikt voor kinderen
van 2 tot 9 jaar. Het kost 11,50
euro, inclusief verzendkosten.
Te bestellen via de auteur: ronleunissen@hotmail.com.

dinsdag 4 oktober 2022

Wim Heuts koning van
St. Sebastianus Schinnen
Schinnen Wim Heuts heeft zich vorige week zondag gekroond tot
koning van schutterij St. Sebastianus in Schinnen Hij behaalde de
titel nadat hij het Koningsschieten op zijn naam wist te schrijven.
Burgerkoning werd Theo Frijns. Isa Crousen liet zich in de strijd om
de kleine vogel tot jeugdkoningin kronen. Eigen foto

Workshop ‘Langer
zelfstandig wonen’
in Nuth
NUTH Zelfredzaamheid,
zorg en welzijn. Bezoekers
van de workshop ‘Langer
zelfstandig wonen’ op
woensdag 12 oktober in het
Trefcentrum komen hier
volgens de organiserende
KBO-Nuth en Stichting
MEE Zuid-Limburg alles
over te weten. Onderwerpen als dagstructurering en

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

maatschappelijke deelname
zullen worden behandeld.
De workshop, gegeven door
MEE-consultant Frank Sünnen, begint om 14.00 uur.
KBO-leden hebben vrije
toegang, niet-leden betalen 3 euro. Aanmelden kan
tot 5 oktober bij Wiel van
Goethem via 06-58855634
of w.van.goethem@ziggo.nl.

--

• 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
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JACQUES

Arib in het Bergkamp
Arib is een Marokkaanse jongensnaam en betekent "Briljant". Het is
ook de achternaam van een Tweede Kamerlid, dat van 2016 tot 2021 het
voorzitterschap van de Kamer bekleedde en dat alle lof kreeg over de
wijze waarop zij de debatten leidde en de orde bewaakte. Ze kreeg bij
haar aantreden de moeilijke opdracht om de puinhoop van de ambtelijke
organisatie te saneren, die was achtergelaten door haar voorgangster
Anouchka van Miltenburg. Die moest aftreden nadat haar functioneren
te veel onder druk was komen te staan vanwege haar optreden rond het
door haarzelf vernietigen van een klokkenluidersbrief. De voornaam
Khadija komt uit het Arabisch en betekent; “Te vroeg geboren”. Of
dat ook geldt voor Khadija Arib, weet ik niet. Haar wieg stond op 10
oktober 1960 in een klein dorpje nabij Casablanca (Marokko), dat toen
met straffe hand werd geregeerd door koning Hassan II, wiens regering
rigide dictatoriaal was, zeg maar gerust een schrikbewind. Haar vader
was toen gastarbeider in ons land en in 1975 kwam zij naar Nederland in
het kader van gezinshereniging. Ze bezit twee nationaliteiten.
Vera Bergkamp heeft ook twee nationaliteiten, haar vader was Marokkaan, haar moeder Nederlandse en haar wieg stond in Amsterdam. Vera
heeft, toen ze 20 was, haar Marokkaanse achternaam verruild voor die
van haar moeder, omdat iedereen moeite had met het uitspreken ervan.
Eerst heette ze Firouz Alida Chaouqui en sindsdien Vera Bergkamp. Het
woord "Firuza" komt voort uit het oud-Perzisch en betekent "turkoois"
of "juweel". In Arabische landen heeft de naam Firouz een andere betekenis, het wordt vertaald als "stralend" of "heldere ziel". Dat Bergkamp
zich vanaf haar 20e jaar voor haar Marokkaanse afkomst verstopt heeft,
is wel te begrijpen, want toen koos ze voor een lesbische leefwijze en dat
wordt in de Arabische wereld bepaald niet bepaald geaccepteerd.
Een oude Romeinse zegswijze luidt “Nomen est omen”, de naam is een
voorteken. Als we de namen van beide Kamervoorzitsters van Marokkaanse oorsprong met elkaar vergelijken, zien we dat ze allebei verwijzen naar een edelsteen met een heldere uitstraling, maar daarmee houdt
de vergelijking op. Arib heeft zich zelf uitgevonden en is langzaam
opgeklommen tot die hoge functie. Het is Bergkamp van een leien dakje
gegaan, ze kwam al vroeg in leidinggevende functies terecht en door een
strategisch telefoontje tussen Kaag en Rutte kreeg ze het Kamervoorzitterschap vorig jaar in de schoot geworpen. Arib had het nakijken had.
Nu het functioneren van Bergkamp in de debatten zwak blijkt te zijn – ze
grijpt niet in als er grensoverschrijdende uitspraken worden gedaan –
zoekt ze een zondenbok en dat is uitgerekend haar voorgangster Arib.
Het gehele kabinet vertrok uit de Kamer na suggestieve uitspraken van
Baudet en Bergkamp schorste toen de vergadering met de uitspraak:
“Nu vak K leeg is, zullen we maar overgaan tot de dinerpauze.” Alsof ze
niet doorhad, dat ze eerder had moeten ingrijpen. Pas toen Baudet zijn
woorden herhaalde, schorste ze hem voor één dag. Dat kwam hem wel
goed uit, want zijn vrouw Davide stond op het punt om van een jongetje
te bevallen.
Twee anonieme brieven over het vroegere functioneren van Arib als
werkgeefster vormden voor Bergkamp en haar presidium aanleiding
om op advies van de landsadvocaat een onderzoek te gelasten. Let wel,
anderhalf jaar na het aftreden van Arib. Die moest dit onderzoek uit de
krant vernemen. Wat een ondoordachte actie van Bergkamp, wat een
woedende reactie van Arib. Als het geen Marokkaanse vrouwen waren
geweest, zouden we zeggen: de kijvende wijven.
Arib wil niet meer met Bergkamp aan tafel, ze
vindt de kwalificatie “schrikbewind” van haar leiding
geven volstrekt onjuist. De vaderlandse pers walst
hijgerig over de onhandige manoeuvre van
Bergkamp heen. Khadija zit gevangen in het
Bergkamp en dat voelt pas echt als een
schrikbewind. Maar zij is strijdbaar en
overleeft het wel. Zij wel!
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.

Vraag en aanbod
ERVAREN HUISHOUDELIJKE
HULP HEEFT NOG PLEK.
solliciteernu123@gmail.com

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.

Personeel en vacatures
KRANTENBEZORGERS GEZOCHT
IN SCHIMMERT, SCHINVELD,
PUTH, SCHINNEN EN NUTH.
Goede verdiensten.
Meer info: 06-42677006 of
mail naar info@beekdaeler.nl.

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

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

media

bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan
na het lezen bij het oud papier, zodat

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

GROOT INSLAAN =
EXTRA VOORDEEL

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 6 t/m zondag 9 oktober 2022

Alle g’woon koffie
2 stuks, combineren mogelijk

11.

Rijst slagroom vlaai
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Coop verse sappen
of smoothies
2 flessen à 500 ml
combineren mogelijk

Preuf
Gehaktbrood
450 gram

7.
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roombroodjes
doos 4 stuks
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Dr.Oetker
Big Americans
2 dozen à 420-460 gram
m.u.v. Big Americans XL
combineren mogelijk
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25%
Hertog Jan pils
krat 24 flesjes à 300 ml

17.

99

13.
13

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

49

Lipton Ice Tea
3 flessen of pakken à 1500 ml
combineren mogelijk

3 STUKS
7.77
9.42

4.

99

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

