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Koninklijke lintjes bij
afscheid gemeenteraad

Jean Royen wint
allerlaatste schijfje

Bij hun afscheid van de gemeenteraad zijn Ber van den Heuvel,
Louis de Rijk (foto) en Bert Heggen Koninklijk onderscheiden.

De winnaars van de Hitzone-cd
zijn bekend. De 100e editie die
onlangs verscheen was meteen
ook de laatste. En Jean hééft ‘m!

Lees verder op pagina 5

Lees verder op pagina 9

Beekdaelen De nieuwe gemeenteraad werd woensdagavond 30 maart geïnstalleerd. V.l.n.r. commissiegriffier Marieke Käller, Harry van de Laar (Beekdaelen Lokaal), Rodney Swelsen (D66), Dick Poelsma (Groenlinks), Jos Pieper (Vernieuwingsgroep), Twan Schevers (CDA), Lars Kockelkoren (PvdA),
Robert Zeijen (CDA), Yvonne Dreessen (GroenLinks), Leon Pansters (VVD), griffier Bibian van der Wijst-Triepels, John Kevers (CDA), burgemeester
Eric Geurts, Hugo Schaffrath (Vernieuwingsgroep), Harrie Geurten (Beekdaelen Lokaal), Annie Goossens-Souren (Beekdaelen Lokaal), Marco Sturmans (VVD), Funs Pluijmaekers (Beekdaelen Lokaal), Jeannette Quadvlieg-van Dam (Vernieuwingsgroep), Levin de Koster (Vernieuwingsgroep), Sem
Janssen (Beekdaelen Lokaal), Hub Franssen (CDA), Peter Janssen (CDA), Henk Reijnders (Beekdaelen Lokaal), John Marissen (Vernieuwingsgroep) en
Leon Rijkx (Vernieuwingsgroep). Clasina Debets (GroenLinks) en Hugo Raes (Vernieuwingsgroep) ontbreken op de foto. Foto Katja Waltmans

ACTUEEL

OPVANG VLUCHTELINGEN, CORONA-HERSTELPLAN, HUISVESTING VERENIGINGEN

Krachtproef voor gemeenteraad
De voltallige gemeenteraad van Beekdaelen,
ongeacht coalitie of oppositie, wacht de komende
vier jaar een krachtproef
die zwaarder zal zijn dan
tijdens de voorbije raadsperiode.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Ook al heeft Beekdaelen dan nog
geen coalitie, voor de 25 raadsleden zijn de wittebroodsweken
vanaf nu voorbij. “We staan als
gemeente”, benadrukt burgemeester Eric Geurts, “voor een
grote opgave na de coronatijd.
Ook de vluchtelingencrisis neemt

steeds grotere vormen aan.” Zo
gaat staatssecretaris Eric van
der Burg (Asiel, VVD) gemeenten
dwingen om duizenden vluchtelingen met geldige verblijfspapieren (zogeheten statushouders) te
huisvesten. Hij wil dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt dat die vluchtelingen vanuit de opvang- en
asielcentra verhuizen naar hotels

of recreatieparken. Alle gemeenten krijgen met deze maatregel
te maken. Verder is de gemeente
Beekdaelen niet (langer) in staat
om de huisvesting van alle verenigingen (op de huidige wijze)
in stand te houden, zo blijkt uit
een brief van het college aan de
gemeenteraad.
Zie verder pagina 2
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JOS VAN WERSCH

LOUTER VROLIJKE GEZICHTEN BIJ INSTALLATIE

‘Ons Beekdaelen’ (13)
Ze staart op de eerste verdieping door een raam. Ik schat
haar zestien jaar, maar ik kan
er flink naast zitten want de
afstand tussen haar en mij
is dik dertig meter. Ik ben in
Vaesrade, het is maandagmiddag 4 april rond half twee.
Het gebouw waar ik op uitkijk
is de voormalige basisschool
in Vaesrade. Daar wonen
sinds verleden week vijfentwintig Oekraïense vluchtelingen, vijf gezinnen van ieder
vijf personen. De volwassenen onder hen hebben op tv
de genocide in Boetsja gezien.
Straten bezaaid met lichamen van hun landgenoten, de
handen op hun rug gebonden.
Een ambtenaar van Beekdaelen arriveert in een witte
gemeentelijke Renault, 100%
elektrisch, en loopt met de
blik op oneindig en zonder
een woord te zeggen naar de
speelplaats, daar staat een
trampoline met een veiligheidsnet eromheen. Hoe zou
het deze Oekraïners in ‘Ons
Beekdaelen’ vergaan? Wat ik
hoor: ze zijn dankbaar voor
de opvang en nog bezig met
settelen. Ze verkennen hun
woning-in-de-school en leren
de omgeving kennen zoals
de rustgevende Wienweg.

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

Ze hebben vragen over de
inschrijving in de gemeente,
over verzekeringen en andere
noodzakelijke regelingen.
Maar ze zijn vooral bezig met
hoe ze zichzelf in Beekdaelen
nuttig kunnen maken. Ze
willen graag de taal leren om
zich verstaanbaar te kunnen
maken, ze hebben vragen over
de mogelijkheden om hier te
werken, en om hun kinderen
onderwijs te kunnen geven,
ver weg van Boetsja. Hans
van Mierlo zei ooit bij de
dodenherdenking: ‘Oorlog is
miljoenen malen het drama
van één.’ En Steven Spielberg
laat in Schindler’s List zien
dat één persoon het verschil
kan maken: ‘Wie één leven
redt, redt de hele wereld.’
Bravo Beekdaelen.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.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

Het is wachten
Er hangt een opgewonden bijna jolige sfeer op
woensdag 30 maart in de
raadszaal in Nuth. Het
is de avond dat de 25
gekozen raadsleden van
Beekdaelen zullen worden
geïnstalleerd, minus Clasina Debets (GroenLinks)
en Hugo Raes (Vernieuwingsgroep) die beiden om
uiteenlopende redenen
zijn verhinderd en op een
latere datum worden geïnstalleerd.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Hugo Schaffrath, ‘frontman’ van
de Vernieuwingsgroep, is niet
alleen informateur die inmiddels
twee weken wikt & weegt welke
brede coalitie ‘de meest stabiele
voor de komende vier jaar is’, hij
heeft bovendien van alle raadsleden verreweg de meeste politieke
kilometers op de teller. Terwijl
hij om half zeven de raadszaal
binnenkomt horen we hem drie
kwartier later voor de negende (!)
keer de belofte uitspreken (‘Dat
verklaar en beloof ik’). Christendemocraat Twan Schevers
(CDA), die voorafgaand aan de
vergadering een amicaal ‘entre
nous’ met Schaffrath heeft, legt
op zijn beurt de eed af (‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’).
Nog geen coalitie
Er zijn die avond sowieso veel
onderonsjes. We zien Schaffath

MILJOENEN
MENSEN
UIT OEKRAÏNE
OP DE VLUCHT
Uw hulp is nu nodig

Hub Franssen (CDA) legt als eerste raadslid de eed

met Peter Janssen (CDA), Henk
Reijnders (Beekdaelen Lokaal)
met Leon Rijkx (Vernieuwingsgroep) en vele andere vriendelijk
ogende een-tweetjes die, zou je
zo zeggen, zelfs een raadsbrede
coalitie, dus met alle zeven partijen, mogelijk maken. Maar dat
gaat zeker niet gebeuren. Wat
dan wel? Informateur Schaffrath
doet er nog steeds het zwijgen
toe. In de wandelgangen, zoals
dat heet, horen we meermaals

Doneer via
unhcr.nl
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af. Foto de Beekdaeler

dat een coalitie bestaande uit de
Vernieuwingsgroep, Beekdaelen
Lokaal en CDA (samen goed voor
18 van de 25 zetels) ‘een serieuze
optie’ is.
Sem Janssen jongste raadslid
Om half acht die avond is ook de
benjamin van de raad, de 24-jarige Sem Janssen uit Schinnen
(Beekdaelen Lokaal), geïnstalleerd. “Voor mij is dit allemaal helemaal nieuw.” Dat geldt bepaald

niet voor de oudgedienden onder
wie Fons Heuts en Jacques Jetten
die (zónder politieke ambities)
een kijkje komen nemen en Jan
Hermans en John Essers (mét politieke ambities). Het slotakkoord
die avond is voor burgemeester
Eric Geurts: “Ik feliciteer alle
raadsleden met deze eervolle
functie. Het is een stoel met gezag, met autoriteit en in zekere
zin ook met macht.”

De Beekdaeler zoekt bezorger in Schinveld
SCHINVELD De Beekdaeler
is op zoek naar een nieuwe
bezorgers voor een krantenwijk in Schinveld. Het gaat
om een wijk in de omgeving
van Ter Hallen/Jabeeker-

straat/Kievit/Merkelbeekerstraat. Wil jij meer informatie over de verdiensten, etc.
dan kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

Wervingscampagne
voor glasvezel
bedrijventerreinen
Beekdaelen
Delta Fiber Netwerk biedt nu
ook Beekdaelense bedrijven
supersnel internet via de glasvezel. In een persbericht wordt
gemeld dat is begonnen met
de inschrijving.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Na het succes in de dorpen en
buitengebieden van Beekdaelen
nu ook betaalbaar snel glasvezel

voor de Beekdaelense bedrijventerreinen”, aldus Delta Fiber. Er
is één voorbehoud: er moet wel
voldoende belangstelling zijn.
Wie een bedrijf heeft of woont
op een bedrijventerrein in Beekdaelen kan zich aanmelden voor
glasvezel via gavoorglasvezel.
nl/zuid-limburg. De campagne
loopt tot 4 juni. Als voor 4 juni
voldoende abonnementen zijn
afgesloten wordt er glasvezel
aangelegd.
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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 11 april van 14.00
tot 16.00 uur in de Hoeskamer
in Arensgenhout. Aanmelden is
niet nodig. Wie vervoer nodig
heeft moet voor 8 april bellen
met Tiny Rompen-Loyens, tel
06-25012415. Mailen kan ook:
paul.tiny.rompen@gmail.com.

KBO Nuth
naar Arnhem
Nuth KBO Nuth maakt woensdag 11 mei haar jaarlijkse uitstapje. Dit keer gaat de reis
naar Arnhem. De deelnemers
bezoeken dan het Nederlands
Openluchtmuseum. Wie mee wil
op het tripje moet zich opgeven
bij Wiel van Goethem, via 0455244386 of w.van.goethem@
ziggo.nl. Deelname bedraagt 50
euro voor kbo-leden en 62 euro
voor niet-leden.

Garagesale in Puth
voor het goede doel
Puth Een garagesale voor het
goede doel is er zondag 22 mei
in het dorp Puth. Wie er aan
wil deelnemen kan zich aanmelden bij Françoise Petersen, via
francoise@home.nl. Kosten van
deelname bedragen 10 euro. De
opbrengst van het inschrijfgeld
gaat naar Casa-Gambia-Nederland. De garagesale begint om
10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

IVN wandelt
naar de Putberg
Nuth IVN Beekdaelen-Nuth
neemt zondag 10 april liefhebbers mee op een wandeling
naar de Putberg in Ubachsberg.
Verzamelen om 13.30 uur op
de Markt in Nuth. Deelname
is gratis, ook voor niet-leden.
Vooraf aanmelden voor de wandeling is noodzakelijk en kan via
ivnnuth@gmail.com.

Schutterij Sint Sebastianus Schinnen
viert heroprichting
SCHINNEN Hoelang
bestaat Schutterij Sint Sebastianus uit Schinnen nu
werkelijk? Hoelang precies,
weet niemand. Feit is dat
de Schinnense schutterij
ergens tussen de twaalfde
en veertiende eeuw is opgericht. Vanaf 1958 bijna
veertig jaar sliep en in 1997
weer werd heropgericht.
En die oprichting is dit jaar

precies vijfentwintig jaar
geleden én wordt zondag
24 april gevierd. Hoe de
dag er precies gaat uitzien,
is nog niet bekend.
“Achter de schermen wordt
momenteel druk gewerkt
aan het feestprogramma”,
aldus de schutterij. “Zodra
het programma bekend is,
melden we dit natuurlijk
via de Beekdaeler.”

St. Rochus zoekt
tambour-maître
HULSBERG Drumband
St. Rochus uit Hulsberg is
dringend op zoek naar een
tambour-maître. De drumband treedt bij optochten,
festivals en serenades op
en ontbeert bij die gelegenheden een (be)geleider.
Belangstellenden voor de
functie kunnen contact
opnemen via secretaris@
drumbandsintrochus.nl.

5
ACTUEEL

ONDERSCHEIDING VOOR BER VAN DEN HEUVEL, LOUIS DE RIJK EN BERT HEGGEN

Koninklijke lintjes bij
afscheid gemeenteraad
Bij hun afscheid van de
gemeenteraad zijn drie
raadsleden in Beekdaelen onderscheiden: Ber
van den Heuvel (Vernieuwingsgroep, Nuth),
Louis de Rijk (GroenLinks,
Wijnandsrade) en Bert
Heggen (VVD, Schinnen).
Alle drie de afzwaaiers zijn
benoemd tot lid in de Orde
van Oranje-Nassau voor
hun staat van dienst in de
lokale politiek.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Burgemeester Eric Geurts van
Beekdaelen had er maar druk
mee, verleden week dinsdag. Hij
reikte niet alleen drie koninklijke onderscheidingen uit aan
bovengenoemd drietal, hij nam
ook verbaal afscheid van drie
CDA-raadsleden (Kay Bemelen, Mia Lamerichs en Lisa Laumen) en de voltallige zittende
VVD-fractie (Ed Slangen, Bart
Suers en de reeds gememoreerde Heggen). “Het was om allerlei
redenen een enerverende raadsperiode”, aldus Geurts. “Door
het digitaal vergaderen zagen
we elkaar maar weinig, maar we
hebben het met elkaar tóch voor
mekaar gekregen.”
‘Troostende’ woorden
Geurts hadden voor een ieder een
afscheidswoordje, en troostende
woorden voor kandidaat-raadsleden die tot hun verdriet geen
raadszetel wisten te bemachtigen, onder wie Bart Suers (VVD).
“Maar ik had die drie jaar als
raadslid voor geen goud willen

Bloemen en een koninklijke onderscheiding voor Ber van den Heuvel, hier geflankeerd door burgemeester Eric Geurts.
Foto de Beekdaeler

missen.” Mia Lamerichs, vertrekkend CDA-raadslid (want
niet genoeg stemmen voor een
zetel) zegt met een knipoog; “Roy
van der Broek ging naar het afval, Leon Rijkx naar de Vernieuwingsgroep en ik sta vanaf nu op
de reservelijst van het CDA.” Ed
Slangen (VVD) redde ‘het’ ook
niet, hij kwam drie (!) stemmen
te kort voor een zetel. “Ben ik te-

Roy van der Broek
ging naar het afval,
Leon Rijkx naar de
Vernieuwingsgroep
en ik sta vanaf nu op
de reservelijst van
het CDA.
- Mia Lamerichs

leurgesteld? Jazeker. Heb ik het
geaccepteerd? Ja. Want er zijn
ergere dingen dan drie stemmen
missen. Bovendien word ik binnen vier weken opa.” Luid applaus
vanuit de zaal.
Toespraak Ber van den Heuvel
Het gloedvolste betoog die avond
kwam van een man van wie je dat
het minst zou verwachten: Ber
van den Heuvel (Vernieuwingsgroep), 45 jaar lang een politicus
van zeer weinig woorden. Nota
bene op z’n laatste ‘werkdag’ als
lokaal politicus hield hij een welhaast historische redevoering
waarbij de ‘I Have A Dream’speech’ van Martin Luther King
in 1963 verbleekt, bij wijze van
spreken. Burgemeester Geurts
tegen Van den Heuvel die raadslid, wethouder en Statenlid was:

Ben ik teleurgesteld?
Jazeker. Heb ik het
geaccepteerd? Ja.
Want er zijn ergere
dingen dan drie
stemmen missen.
Bovendien word ik
binnen vier weken
opa.
- Ed Slangen

”Beste Ber, jij neemt na bijna 45
jaar afscheid van de lokale politiek. Op de verkiezingsavond op
16 maart zei je tegen me dat het
eigenlijk ook wel mooi is geweest
en dat je het vanaf nu anderen
gunt.” Daarna waren en bloemen,
schouderklopjes en hier en daar
ook een traantje.
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FAMILIEBERICHTEN

Na alle fijne jaren die wij samen mochten beleven, hebben wij
vol liefde en dankbaarheid, gesterkt door de H. Sacramenten der
Zieken, rustig afscheid genomen van mijn lieve man, onze geliefde
vader, schoonvader en onvergetelijke opa

August Joseph Mechtildis
Vanderheijden
- Guus Lid in de Orde van Oranje-Nassau
* Schweiberg, 2 februari 1940

† Hulsberg, 31 maart 2022

echtgenoot van

Paula Vanderheijden-Habets
Hulsberg: Paula
Hulsberg: Gonnie en Rob
			Eline en Danique
Nuth: Jeroen en Kim
		 Tycho, Lizzy en Boaz
Correspondentieadres:
Mesweg 19, 6336 VS Hulsberg
We hebben in besloten kring afscheid genomen van Guus.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van Zorgcentrum Panhuys te Hulsberg voor de goede zorgen.

KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 9 april. 19.00 uur:
Presentatieviering
communicantjes. Gezinsmis met Palmwijding. Na de mis uitdelen palmtakjes. Intenties: Jan Schiffelers
en Tineke Offermans; Jozef Bemelmans, Caroliene Wouters
en Jos Bemelmans; jaardienst
Ria Claessens-Halin; jaardienst
Huub Sijstermans. Zondag 10
april. Palmzondag. 11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans
koor. Na de mis uitdelen palmtakjes. Intenties: jaardienst ouders Dolmans-Eussen en zoon
Felix; 1e jaardienst Jef Ramaekers, tevens voor ouders Ramaekers-Bours. Dinsdag 12 april.
19.00 uur: Boeteviering. Woensdag 13 april. 19.00 uur: H. Mis in
het klooster. Intenties: Tiny en
Thei Meijers-Veldman; overle-

den ouders Van Kempen-Claessens en familie. Donderdag 14
april. Witte Donderdag. 10.00
uur: H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. 19.00 uur:
Plechtige Eucharistieviering in
de kerk m.m.v. het Gregoriaans
koor. Vrijdag 15 april. Goede
Vrijdag. 15.00 uur: Kruiswegviering in de kerk. 15.00 uur: Kruiswegviering in Zorgcentrum Panhuys (voor bewoners Panhuys en
aanleunwoningen). 19.00 uur:
Goede Vrijdagdienst. Lijdensverhaal en Kruisverering.
Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 10 april. Palmzondag.
09.30 uur: presentatiemis communicanten (livestream). Intenties: 2e jaardienst Bertha
Merckx, tevens voor Wayona;

jaardienst Harie Keulen, tevens
voor Bertha Keulen-Meertens
en schoonzus Riet Meertens.
Maandag 11 april. 09.00 uur:
H. Mis. Vrijdag 15 april. Goede
Vrijdag 15.00 uur: Kruisweg. Zaterdag 16 april. 19.00 uur: Paaswake.
Parochie St. Remigius
Schimmert
Vrijdag 8 april. 19.00 uur: H.
Vormsel, toegediend door vicaris E. Smeets. Zaterdag 9
april. 19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse
Schola.Zondag 10 april. Palmzondag. 11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door fanfare Sint
Caecilia. Intenties: overleden
ouders Steijns-Speetjens (gestichte jaardienst); Marieke
Timmers-Sassen (gestichte jaardienst); echtpaar Huls-Thewes-

sen; Math en Maria Derks-Kunkels (gestichte jaardienst).
Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 9 april. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: jaardienst Jup en
Marieke Meens-Franssen, tevens voor Jeanny en Adrie v.d.
Zalm-Meens.
Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 10 april. 11.00 uur: Presentatiemis
communicanten,
opgeluisterd door Gemengd
Kerkelijk Zangkoor. Intenties:
jaardienst Louisa Deckers; jaardienst Lies Bemelmans); jaardienst ouders Jan Petit en Tiny
Snijders . Dinsdag 12 april.
09.00 uur H. Mis.
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Jean Ritzen ontvangt
oorkonde van CDA
CDA-politicus Jean Ritzen
uit Schimmert heeft van
zijn partij de zilveren waarderingsspeld met bijbehorende oorkonde ontvangen.
CDA Limburg-voorzitter
Harold Schroeder overhandigde de oorkonde aan de
man die als voorzitter de
fusie begeleidde tussen
de CDA-afdelingen Nuth,
Schinnen en Onderbanken die vanaf 2019 als
CDA-Beekdaelen verder
gingen vanwege de gemeentelijke herindeling.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“De heer Ritzen deed zijn werk
als voorzitter altijd met veel passie en een enorme betrokkenheid,
hij was vele jaren een boegbeeld
voor het CDA die de normen en
waarden hoog hield”, stelt het
CDA in een persbericht. “Ook
in moeilijke tijden wist hij de
mensen te enthousiasmeren
om tot een gedragen besluit te
komen. Een man die woord
hield in wat was afgespro-

Jean Ritzen, hier op een archieffoto samen met Sybrand Buma, smeedde de
CDA-afdelingen Nuth, Schinnen en Onderbanken tot CDA-Beekdaelen. Foto
archief de Beekdaeler

ken, nooit een dubbele agenda, maar wel altijd betrokken
bij het wel en wee van de afdeling.”
Kritische vragen
Ritzen stelde op menige vergadering kritische vragen, zegt
de partij. “Alles in het belang
van ‘zijn’ CDA om vervolgens

opbouwend verder te gaan. Hij
schroomde niet om zaken aan
de kaak te stellen, ook al werd
hem dat niet altijd in dank afgenomen.” Ritzen was ruim twaalf
jaar voorzitter van het CDA-bestuur afdeling Nuth en tevens bestuurslid van het CDA Limburg.
Sinds 2018 is hij landelijk coach
van het CDA.

IN HET KORT

Inloopmiddag
Hulsberg in teken
van ‘ongelukjes
in en om huis’
Hulsberg Onder de naam ‘Kom
doe mee’ is op donderdag 7 april
weer de maandelijkse inloopmiddag in gemeenschapshuis De
Lange Berg in Hulsberg. Deze
keer gaat het over ‘ongelukjes
in en om huis’. Claudia van de
Waard en Elly Bertholet geven
over dit thema een lezing voor
belangstellenden ouderen. De
middag duurt van 14.00 uur tot
16.00 uur en iedereen is welkom.
Even binnenlopen voor een spelletje en gezelligheid kan ook.
De toegang bedraagt 3,50 euro,
inclusief twee kopjes koffie of
thee met ‘iets lekkers’. Aanmelden is noodzakelijk en kan via
gemeenschapshuis.hulsberg@
gmail.com of 06-55508453.

Collecte voor
sporters met
handicap via
WhatsApp
Nuth Doordat er simpelweg
te weinig collectanten zijn én
omdat mensen steeds minder
kleingeld op zak hebben gaan de
Nuthse collectanten van Fonds
Gehandicaptensport geld inzamelen via WhatsApp. Via een appje met een donatielink nodigen
zij hun contacten uit om te geven
voor sporters met een handicap.
Een deel van de opbrengst gaat
naar het G-team (spelers met een
beperking) van RKSV Minor. De
collecte van Fonds Gehandicaptensport is deze week, van 3 tot
en met 9 april.

Back in Time Party
in Wijnandsrade
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

Wijnandsrade Sjpasskapel Herrie Manie uit Wijnandsrade
houdt op zaterdag 14 mei weer
haar succesvolle ‘Back in Time
Party’ in de zaal van café I gen
Dörp aan de Körnerstraat. Dj
Iwan draait dan vanaf 20.30 uur
topmuziek uit de jaren zeventig,
tachtig en negentig van de vorige eeuw. De entree bedraagt vier
euro per persoon. Kaarten verkrijgbaar op de avond in de zaal.
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IN HET KORT

ADVERTORIAL

NATUURGEBIED ONTPOPT ZICH TOT BRON VOOR KWALITEITSBROOD

Het Genot van TerWorm
kun je nu ook proeven…

Komende zaterdag
weer Repair café
Nuth De vrijwilligers van het Repair Café Nuth staan zaterdag
9 april weer klaar voor iedereen met defecte producten. Van
10.00 tot 12.00 uur wordt er in
het kantinegebouw van het voormalige tenniscomplex aan de
Voorsterstraat weer geschroefd
en gesleuteld aan bijvoorbeeld
kapotte dvd-spelers, defecte
koffiezetapparaten en stakende
stofzuigers. Alle reparaties zijn
gratis net als de koffie.

Optreden St. Rochus
tijdens Hoevefeest
Hulsberg Drumband St. Rochus
verzorgt zondag 10 april een optreden tijdens de concertmiddag
van het Hoevefeest in Hulsberg.
De gevarieerde concertmiddag
waaraan ook fanfare St. Clemens Arensgenhout, fanfare St.
Caecilia Wijnandsrade, harmonie St. Bavo Nuth en organistor
fanfare St. Caecilia Hulsberg
meewerken start om 15 uur. Het
optreden van St. Rochus begint
om 18 uur. De toegang is gratis.
Locatie is camping ’t Hemelke.
Landbouwer Bart Huijts (links) en bakker Frans Voncken lanceerden afgelopen vrijdag 'Het Genot van TerWorm'. Eigen foto

‘Het Genot van TerWorm’.
Zo heet het kwaliteitsbrood dat Bakkerij
Voncken vrijdag heeft
gelanceerd - in samenwerking met Hoeve Steenis
- ter ere van het 115-jarig
bestaan van de bakkerij.
Het is een op de vloer
gebakken brood met een
regionale smaak, zonder
toevoegingen en rijk aan
vitaminen, kortom, een
brood dat zijn naam eer
aan doet.

In alle vestigingen verkrijgbaar
Het Genot van TerWorm wordt
in twee soorten aangeboden: in
een tarwe en witte variant. Het
wordt dagelijks vers gebakken
door Bakkerij Voncken en is in

al haar vestigingen verkrijgbaar.
Het schitterende natuurgebied
Terworm in Heerlen is een begrip
in de regio. Deze parel kunnen
we nu dus ook ‘proeven’.
Landbouwer Bart Huijts
Verleden jaar begon landbouwer
Bart Huijts met het oogsten van
graan dat in samenwerking met
Bakkerij Voncken is ontwikkeld.
Het spookte al enige tijd door het
hoofd van Frans Voncken om een
echt kwaliteitsbrood te maken
waarin je de kracht en smaak van
de regio proeft. “Als echte Heerlense jongen heb ik mij altijd betrokken gevoeld bij de regio en
vind ik het belangrijk dat ook wij
als bakkerij ons steentje bijdragen aan het behoud van onze regionale voedingsbronnen.” Voor
Bart Huijts, eigenaar van Hoeve
Steenis in Voerendaal, was het

Ik het belangrijk dat
ook wij als bakkerij
ons steentje
bijdragen aan het
behoud van
onze regionale
voedingsbronnen.

JEAN-KE

- Bakker Frans Voncken
een mooie uitdaging die hij met
beide handen aangreep nadat
hij was benaderd door Bakkerij
Voncken om samen een nieuw
brood te gaan ontwikkelen. “Als
landbouwer heb je niet de middelen om een lokaal brood goed
in de markt te zetten. De combinatie maakt het mogelijk dat wij
samen met Bakkerij Voncken dit
brood goed en krachtig kunnen
neerzetten.”

Maritsebil
zit zelde sjtil
haet polfer in huer kuntje,
zóndig fiets ze achter de
Amstel Gold
en rent dan nog ei rundje !
(Thölls plat)

©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl
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HULSBERGENAAR VERZAMELT SINDS 1998 DE CD-SERIE VAN 538 HITZONE

Jean Royen wint
allerlaatste schijfje
Een blije Jean Royen (72) uit Hulsberg. Hij won de honderdste (tevens laatste ) cd van de ooit razend populaire 538 Hitzone-serie. Foto Rob Oostwegel

Na honderd edities is het
doek gevallen voor de ooit
razend populaire muzikale
compilatieserie 538 Hitzone. Tot groot verdriet van
vele muziekliefhebbers,
onder wie Jean Royen (72)
uit Hulsberg. De honderdste Hitzone-cd die onlangs
verscheen was meteen
ook de laatste. En Jean
hééft ‘m! Want hij is één
van de drie winnaars van
de winactie die de Beekdaeler in maart uitschreef.
Behalve Jean wonnen ook
Annette Totté (Oirsbeek)
en Petra Schreurs (Nuth)
de 100-ste cd van Hitzone.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

In de jaren negentig en begin
2000 was niets makkelijker dan
een Hitzone-cd opzetten: voor
ieder wat wils, iedereen blij.
Maar het is gedaan met de hitcompilatieserie die ooit met
gemak 100.000 exemplaren
verkocht per editie. Onlangs verscheen het honderdste en laatste
deel van Hitzone. Jean Royen
herinnert zich het eerste deel van
Hitzone (16 januari 1998).
‘Original artists, original hits’
beloofde de felrode hoes van de
cd, die nummers bevatte van de
Vengaboys, Spice Girls en Backstreet Boys. Na 23 jaar is het gedaan met Hitzone. “Dat is zeker
hartstikke jammer”, zegt Jean,
“maar ook zonder de cd’s van
Hitzone blijf ik een muziekliefhebber.” Nee, hij heeft ze ‘niet

álle honderd maar wel bijna alle
honderd’.
CD-speler kapot
Tot overmaat van ramp is onlangs
ook nog de cd-speler van Jean kapot gegaan. Zo’n ‘ouderwets’ apparaat repareren is tegenwoordig
nog niet zo makkelijk. Maar hij
heeft inmiddels een tussenoplossing gevonden. “De cd overzetten
naar mp3 en dan zet ik de muziek
op de computer. In mijn auto zit
wél nog een cd-speler die het
doet.” Maar ja, daar heb je in huis
niks aan.
Prachtige collectie
“Uiteraard zou ik de laatste 538
Hitzone graag willen winnen”,
schreef Jean in de mail. Welnu,
die wens is inmiddels vervuld.
Je kunt weemoedig zijn omdat
de serie ten einde is, maar je
kunt ook je zegeningen tellen.
Dat doet Jean dan ook. “Ik heb

Dat is zeker
hartstikke jammer,
maar ook zonder
de cd’s van
Hitzone blijf ik een
muziekliefhebber.
- Jean Royen

er een prachtige collectie aan
overgehouden.” Het jubileum én
afscheid van Hitzone wordt gevierd met een dubbel-cd. Op cd 1
staan de hits van nu (waaronder
nummers van Tiësto, Coldplay en
The Weeknd), op cd 2 staat een
verzameling van Hitzonenummers van de afgelopen 23 jaar.
Van die verzameling verschijnt
ook, voor het eerst in de Hitzonegeschiedenis, een vinylversie.
Jean: “Alles is eindig, zelfs de cd’s
van Hitzone.”
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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

dinsdag 5 april 2022

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Quabeeksweg 1 te
Aanleg van een
Bingelrade
pluktuin
Geleenstraat 54 in
uitbreiden van een
Puth
woning

DATUM VERLEEND
25 maart 2022
28-03-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
diverse straten t.h.v.
Evenementen31-03-2022
Keelkampstraat
vergunning
- Pastorijstraat "Garageverkoop"
Bavostraat te Nuth
op 26 juni 2022
Klimmenerweg 10,
Evenementen31-03-2022
Hulsberg
vergunning
“Hoevefeest Hulsberg
Oirsbekerweg,
01-04-2022
evenementenvergunning “circus” 11 kadastraal bekend
t/m 13 april 2022
Oirsbeek sectie D
nr. 2553 ged.
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Stationsstraat 56
Het bouwen van een
6365CK Schinnen
woning
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Koster Jacobsstraat
24, Schimmert

DATUM INDIENING
20-03-2022

OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Opheffen individuele 31-03-2022
gehandicaptenparkeerplaats

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.

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

Bruls en gemeente Beekdaelen
gaan overeenkomst aan voor
gebiedsontwikkeling Groeveplan Silt

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
De samenstelling van de nieuwe raad vindt u op de
gemeentelijke website: https://www.beekdaelen.nl/
definitieve-uitslag-en-aantreden-nieuwe-gemeenteraad

Op donderdag 31 maart tekenden Christian van Daal (Bruls
b.v.) en wethouder Peter Janssen (gemeente Beekdaelen) een
samenwerkingsovereenkomst op basis van een op 15 maart
genomen besluit. Met deze overeenkomst wordt het startschot
gegeven voor het opstarten van de publiekrechtelijke
procedures rondom de gebiedsontwikkeling Silt in de groeve
Nagelbeek en de voormalige stortplaats van Schinnen. De
vereiste procedures, zoals wijziging van het bestemmingsplan
en een aanvraag om te mogen (ont-)graven in de groeve, worden
dit jaar nog formeel aangevraagd door Bruls b.v.
Transformatie
Sinds begin 2019 voeren Bruls, de omgeving, milieugroeperingen,
provincie Limburg en gemeente Beekdaelen gesprekken om te
komen tot een breed gedragen plan voor de transformatie van
>>
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Opmars elektrische auto’s:
denk mee over nieuwe locaties
voor publieke laadpalen bij u in
de buurt

>> de groeves Schinnen en Spaubeek en de voormalige
stortplaats van Schinnen. In dit plan staan landschap- en
natuurontwikkeling, recreatie en duurzaamheid centraal.
Het gebied transformeert naar één van de parels in
het Nationaal Landschap in Limburg. Een plek waar
natuurontwikkeling en -beleving op 1 staan. In de toekomst
biedt dit gebied ruimte voor een nieuwe natuurbeleving
voor uiteenlopende gebruikers. Bezoekers kunnen er
wandelen, fietsen, eten en verblijven. Hiermee biedt Silt een
kwaliteitsimpuls aan de recreatiemogelijkheden binnen het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Daarnaast wordt er ook
rekening gehouden met duurzaamheid door het aanleggen
van het natuurrijk ingepast solarpark en een waterplas die de
biodiversiteit in het gebied kan vergroten.
‘Silt is nu al een plan dat tot de verbeelding spreekt’, aldus
wethouder Peter Janssen. ‘Het is een plan dat een kwalitatief
hoogwaardige aanvulling geeft binnen de regio en daarbij
Beekdaelen nog verder op de kaart zal zetten binnen de
ontwikkeling van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. De
gesloten overeenkomst is een volgende stap voor het lokale
familiebedrijf Bruls in de transformatie naar een voor hen
nieuwe en duurzame voortzetting van de bedrijfsvoering
op deze voor velen nog onbekende plek. Nu is het zaak de
omgeving goed te blijven betrekken en de formele procedures
te doorlopen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze
ontwikkeling goed ontvangen zal worden.’
Planning
Momenteel is de firma Bruls bezig met het voorbereiden van
een concept bestemmingsplan en lopen diverse onderzoeken
ter verdere onderbouwing van de planontwikkeling. Zo wordt
er onder meer onderzoek gedaan naar de hydrologische
aspecten om het creëren van een waterplas in de groeve
mogelijk te maken. Een ontwerp bestemmingsplan wordt naar
verwachting van Bruls rond de zomer ter visie gelegd, waarna
dit plan de gebruikelijke ruimtelijke procedure doorloopt. Dit
geldt ook voor de vergunningaanvraag voor het afgraven van
de groeve om de waterplas mogelijk te maken. Wanneer alles
goed gaat, kan begin 2023 de schop de grond in. Een belangrijke
stap in de transformatie van Schinnens familiebedrijf Bruls.
Christian van Daal: ‘Het is geweldig dat we nu, na een proces
van jaren, waarbij we echt alles uit de kast hebben gehaald met
een fantastisch team van vakmensen, hier nu echt kunnen gaan
bouwen aan een uniek stukje Nederland! Het vertrouwen dat
de gemeente ons mede dankzij deze overeenkomst schenkt
doet daarbij enorm veel deugd.’

Er komen steeds meer elektrische auto’s. Deze moeten
opgeladen kunnen worden. Bij voorkeur op de eigen oprit
of bij bedrijven. En als dat niet kan bij een laadpaal in de
openbare ruimte. Hiervoor hadden de inwoners van de
gemeente Beekdaelen in 2021 al de beschikking over 20 publieke
laadpalen. Er zijn er echter nog meer nodig. De gemeente
is daarom op zoek naar 23 locaties om nieuwe laadpalen te
plaatsen. Twee jaar geleden hebben meerdere inwoners van
de gemeente Beekdaelen meegedacht over de beoogde beste
locaties voor laadpalen. Dat gaan we nu weer doen.
Waar moeten volgens u de nieuwe elektrische laadpalen komen
in Beekdaelen?
Wilt u meedenken over laadlocaties bij u in de buurt? Dan is dit
uw kans! De gemeente Beekdaelen roept alle inwoners op om mee
te denken over de locaties voor nieuwe laadpalen.
Hoe kan ik meedenken?
Er is een interactieve kaart gemaakt die te bereiken is via
www.beekdaelen.nl/laadpalen. Op deze kaart kunt u precies
zien waar de beoogde locaties zijn voor nieuwe laadpalen.
Deze worden aangegeven met groene stippen. U kunt op de kaart
een stip aanklikken en een reactie geven waarom dit wel of niet
een goede locatie is. Ook kunt u alternatieve locaties aanwijzen.
Wilt u meebepalen waar de nieuwe laadpalen komen in
Beekdaelen? Kijk dan op www.beekdaelen.nl/laadpalen
en blijf op de hoogte!

N298 vanaf 11 april afgesloten
voor doorgaand verkeer
Vanaf 11 april tot en met begin oktober 2022 wordt de N298 in
vanaf Hulsberg, tot en met Aalbeek (tussen kilometrering 2,3 en
7,7) afgesloten voor doorgaand verkeer.
Groot onderhoud en de bestrijding wateroverlast
Het asfalt binnen dit wegvak wordt vervangen en daarnaast wordt
het rioolsysteem verzwaard.
Het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer wordt in deze
periode zo veel als mogelijk omgeleid. Weggebruikers moeten
rekening houden met een extra reistijd van circa 5 minuten.
Wij raden aan om, voor wie dat mogelijk is, een alternatieve route
te kiezen en zo veel als mogelijk te reizen via de driehoek van de
omliggende snelwegen (A79, A76 en A2) en hiermee de N298 te
mijden.

UITNODIGING EVALUATIEBIJEENKOMST VERORDENING
PARACOMMERCIE
Verordening paracommercie
Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Beekdaelen de
verordening paracommercie vastgesteld. Deze verordening
heeft tot doel het ontstaan van oneerlijke concurrentie
tussen enerzijds de reguliere horeca (cafés, restaurants etc.)
en anderzijds (sport)verenigingen en stichtingen die, buiten
hun hoofddoelstelling om, horecadiensten aanbieden tegen
te gaan.
Evaluatie
Bij de vaststelling van deze verordening heeft de gemeenteraad
als voorwaarde gesteld om de werking hiervan na 1 jaar te
evalueren en aan de hand van de uitkomst tot een eventuele
bijstelling te komen.
Als gevolg van Covid-19 is deze evaluatie noodgedwongen naar
achteren geschoven.
Als gemeente hechten wij grote waarde aan de belangen van
zowel de commerciële- als de paracommerciële horeca. Beide
vormen namelijk een onmisbare schakel in onze samenleving.
Wij zien het dan ook als een gezamenlijke opdracht om de juiste
balans tussen de belangen van alle betrokken partijen te vinden.
Deze balans dient vervolgens zijn fundament te krijgen in een,
mogelijk nieuw, vast te stellen verordening paracommercie.

SAMEN STERK TEGEN CRIMINALITEIT
Uitnodiging voor ondernemers:

Bijeenkomst “Kiek Oet Zuid-Limburg”
Datum: woensdag 13 april 2022 van 20.00 uur tot 22.30 uur
Locatie: De Reusch, Bockhofweg 1, 6333 AZ Schimmert

Onder het motto “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”
organiseert de gemeente Beekdaelen een informatiebijeenkomst
voor ondernemers over ‘ondermijnende criminaliteit’.
Samen met partners zoals de Politie, het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB), gaan we ondernemers in onze gemeente
informeren over de gevolgen van ondermijning, hoe je het kunt
herkennen, hoe je het kunt melden en wat met een melding
gebeurt. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan een drugsen ondermijningscontainer waarin een hennepplantage en een
drugslab zijn nagebouwd. Ook zullen burgemeester Eric Geurts
van Beekdaelen en gedeputeerde Madeleine van Toorenburg van
de Provincie Limburg hierbij aanwezig zijn. We sluiten af met een
hapje en een drankje.
Bent u ondernemer in de gemeente Beekdaelen, meld u dan aan!
Want, politie en gemeente kunnen de hulp van de ondernemers
heel goed gebruiken in de bestrijding van criminaliteit!
Aanmelden
Wij hebben op deze avond plaats voor 50 personen
en aanmelden kan tot 8 april a.s. via deze link:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kiek-oet-zuid-limburg-voorde-agrarische-ondernemer-274166889547

Oriënterende bijeenkomst
Onder het motto: “Beekdaelen maken we samen” willen we jullie
uitnodigen om gezamenlijk over dit belangrijke onderwerp van
gedachten te wisselen.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 25 april van 18.30
uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Schinveld, Kloosterlaan
7, Schinveld. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk
15 april aanstaande via het emailadres: horeca@beekdaelen.
nl. In verband met de beschikbare ruimte willen wij de
deelname beperken tot maximaal 1 persoon per horecabedrijf/
paracommerciële instelling.
De resultaten van de retour ontvangen vragenlijsten zullen
uiteraard hierin worden meegenomen. Mocht u de vragenlijst
nog niet hebben ingestuurd, dan kunt u dit alsnog doen tot
uiterlijk 15 april aanstaande.
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met
de heer Marcel Richter (088-4502628). Emailadres: m.richter@
beekdaelen.nl. (op kantoor maandag t/m donderdag)
Hopelijk tot ziens op 25 april!

Openbare watertappunten in
gemeente Beekdaelen begin
april weer in gebruik
Het is weer voorjaar. Dankzij het mooie lenteweer wordt er
momenteel weer veel gewandeld en gefietst in de provincie.
Een goed moment om na de winterperiode ook de
buitenwatertaps weer van vers Limburgs drinkwater te
voorzien.
In de week van 4 t/m 8 april worden alle buitenwatertaps weer
aangesloten door WML. Dus vanaf 9 april kan heel Limburg ook
buiten weer genieten van een fris Slokje Limburg!
Veilig en hygiënisch gebruik van het drinkwatertappunt
Het kraanwater uit de buitenwatertaps is net zo fris en veilig als
thuis, overal in Limburg. Wij gaan ervan uit dat gebruikers van de
WML-watertaps goede hygiëne in acht nemen, door bijvoorbeeld:
• de drukknop met schone handen, een handschoen of een
schone zakdoek te bedienen;
• zoveel mogelijk direct contact met de watertap te vermijden;
• de kraan waar het drinkwater uitstroomt niet aan te raken. >>
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>> De watertappunten in gemeente Beekdaelen
U vindt de openbare watertappunten van WML in Beekdaelen
op de volgende locaties:
•
•
•
•
•
•

Schinveld - Leiffenderhofweg nabij nummer 1
Schinveld - Duikerweg nabij park
Merkelbeek - Douve nabij 5
Oirsbeek - Grachtstraat 1
Nuth - Stationsplein 1
Nuth - Donatusstraat in de speeltuin

Meer informatie
Ga naar www.wml.nl. Of download de app ‘Slokje Limburg’ van
WML in de App Store of Google Play Store voor een overzicht
van álle taps in Limburg.

De snelheidsremmers worden in de maand april/mei aangebracht,
een en ander afhankelijk van het weer. Na plaatsing wordt de
verkeerssituatie opnieuw gemeten en wordt bekeken of deze
maatregel het gewenste effect heeft.
Er worden drie zgn. straatjuwelen aangebracht, incl. een
vlakmarkering. Komende vanaf Geleen, wordt het eerste
straatjuweel aangebracht aan de rechterzijde van de Geleenstraat,
net voorbij de Bovenste Puth (straat rechts) en de Putherweg
(straat links). Daarna volgt aan de linkerzijde van de Geleenstraat
een tweede straatjuweel en tot slot een derde straatjuweel aan de
rechterzijde van de straat. De locaties van de snelheidsremmers
ziet u op bijgaande tekening.
Met direct omwonenden is in het voortraject contact geweest, zij
zijn inmiddels ook per brief geïnformeerd over de locaties van de
snelheidsremmers.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Geleenstraat in Puth
Uit snelheidsmetingen blijkt dat een overgroot deel van het
gemotoriseerd verkeer (85%) op de Geleenstraat in Puth harder
rijdt dan 64 km/u. Om de snelheid te beperken en de veiligheid
te vergroten, worden op korte termijn enkele snelheidsremmers
geplaatst aan het begin van de Geleenstraat, bij de komgrens.

Meld je
aan vóór
4 juni
2022!

“Het glasvezelinternet
zorgt voor een stabiele
verbinding… in ons
hele bedrijf!”
Ivon van Bussel - Hospitalitylocatie Glundr
De zekerheid van een goede verbinding 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? Sluit een abonnement af voor 4 juni, dan betaal je geen vastrechtvergoeding.

gavoorglasvezel.nl/zuid-limburg
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Sterre en pony Krien's Dion
Nederlands kampioen dressuur
Ermelo|Oirsbeek Sterre Slosser (7) uit Oirsbeek is zaterdag in Ermelo Nederlands kampioen indoordressuur geworden in de klasse L1 categorie A/B. De jonge dressuuramazone pakte de titel samen met haar maatje Krien’s Dion. Eigen foto

Jubilarissen bij VV Schimmert
Kampioenen in Hulsberg
Schimmert Voetbalvereniging Schimmert heeft verschillende leden
gehuldigd vanwege een jubileum. Dat gebeurde vrijdag tijdens de
gala-avond van de club. De jubilarissen zijn (v.l.n.r.): Jan Limpens,
Guido Laumen, Ron Snellings (50 jaar lid), Michel Eurelings en Michel Mevis (40 jaar lid), Guido Vleugels, Christian Vleugels, Maurice
Seymonsbergen, Bas Vankan (25 jaar lid) en John Dreessen, die 30
jaar lid is en al even lang als leider van het damesteam actief is. Bovendien werd Jan Limpens (links) benoemd tot erebestuurslid van de
vereniging. Eigen foto

Hulsberg Deze vijf dames zijn kampioen geworden in de wintertenniscompetitie van Zone10 in Hulsberg. Het Nuthse team toonde zich
na 20 wedstrijden de sterkste en dus kon het kampioenschap worden gevierd. Bij de heren ging de titel naar het team van LTC Brunssum. Het team van Zone10, met voornamelijk spelers uit Hulsberg,
eindigde als tweede. Het Nuthse herenteam legde beslag op de derde plaats. Eigen foto
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AMSTEL GOLD RACE NA DRIE JAAR TERUG OP VERTROUWD TERREIN

Wielerkaravaan trekt
zondag door Beekdaelen

Na de Hubertusmolen in Klein-Genhout (foto) bereikt het peloton de gemeente Beekdaelen, met doorkomsten in Oensel, Groot-Haasdal en Arensgenhout, daarna gaat
het richting Emmaberg. Foto Georges Deswijzen

Komend weekend zijn de
ogen van de sportliefhebbers nadrukkelijk gericht op
de wielersport. Na drie jaar
afwezigheid doet de Amstel
Gold Race (AGR) komende
zondagochtend namelijk ook
weer de gemeente Beekdaelen aan. Op 21 april 2019
kwam de wielerkaravaan
voor de laatste keer door
onze gemeente. In 2020 werd
de wedstrijd afgelast vanwege corona en in 2021 speelde
de koers zich af grotendeels
af, eveneens door corona, op
een circuit van 16,9 kilometer
rondom Valkenburg.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Dit jaar is er, na de heroïsche
zege van Mathieu van der Poel
in 2019, weer een ‘echte’ AGR
met alle cols in het Heuvelland,
maar ook met aantal vlakke kilometer door Beekdaelen. Na de
beklimming van de Adsteeg in
Beek rijden de coureurs zondagochtend via de Hubertusmolen
(Klein-Genhout) naar Beekdaelen. Na de doorkomst in Oensel
maakt de karavaan eerst een lus
richting Ulestraten en Meerssen, om via de Raarberg terug
te keren naar onze gemeente

(Groot-Haasdal, Arensgenhout/
Kleingenhout). Daarna gaat het
richting de Zuid-Limburgse heuvels.
Zaterdag is de Toerversie
“Van de renner(s) die ’s morgens
vroeg als gekken op kop rijden
als ze door Beekdaelen komen
heeft nog nooit iemand de Amstel Gold Race gewonnen”, zegt
Jos van Wersch, hoofdredacteur
van de Beekdaeler. Tot 2018
volgde hij als (sport)verslaggever 35 keer de Amstel Gold
Race. “In 1976 voor het eerst,
ik was pas twee maanden in
dienst van het Limburgs Dagblad, Freddy Maertens won,

vóór Jan Raas. De finish lag toen
nog in Meerssen.” Aanstaande
zaterdag, de dag vóór de ‘echte’ Gold Race, is de Toerversie
met vele duizenden deelnemers
van wie een groot aantal ook
Beekdaelen aandoet. De kortste
Toerversie zaterdag is 65 kilometer, waarbij 780 hoogtemeters
moeten worden overwonnen, de
langste is 240 kilometer met
2.960 hoogtemeters.
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PUZZEL

Veel puzzelplezier!

Sudoku vijfling

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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HORIZONTAAL:
1 schoeisel 6 vleesgerecht 12 honingbij 13 talent 15 kreupel 17 karaat
19 hectare 20 riv. in Duitsland 22 roem 23 pl. in Gelderland 25 handvat 26 koningin-regentes 28 coureur 30 klipgeit 31 fotoboek 33 sein
35 werkschuw 36 scheepsherstelplaats 38 riv. in Frankrijk 40 heks 43
plan 45 vorderen 47 vruchtbare plaats 49 nageslacht 50 koordans 51
pasvorm 52 as 54 pers. vnw. 55 tegenover 57 wachthuisje 58 wreed
heerser 60 riv. in Spanje 62 zelfzuchtig mens 63 Europese taal.
VERTICAAL:
2 bioscoop 3 afbakening 4 Openbaar Ministerie 5 eikenschors 7 Turks
bevelhebber 8 bergplaats 9 wees gegroet 10 vrucht 11 vet 14 aanvankelijk 16 behoeftig 18 sportploeg 19 zeer warm 21 projectiel 24 personal computer 27 laan 28 bouwval 29 motief 30 tropische hagedis 32
bevlieging 34 herkauwer 37 krantenhuisje 38 sierheester 39 Ierland
40 vaststaande gebeurtenis 41 scherpe saus 42 plant 44 inzinking 46
selenium 48 plaaggeest 53 pausennaam 54 sporenplant 56 domoor 57
Engels bier 59 Romanum Imperium 61 soortelijk gewicht.
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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:
STUDENTENCLUB
De winnaar is:
Familie Heuts (Schinveld)

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

HARDHANDIG
HOPPLANT
HOSTA
HOTPANTS
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© www.puzzelpro.nl
Oplossing:

Doneer via
unhcr.nl
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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

INGEZONDEN

‘Onfatsoen in de natuur’

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.

Diversen

Ik weet niet wat ú denkt als
je op een ochtend een bericht krijgt waar je niet blij
van wordt, zie deze recente
foto van het uitkijkpunt op de
Beukenberg in Oirsbeek. Bij
mij ontstaat op zo’n moment
een gevoel van verbazing:
“Hoe kan het toch dat mensen mooie dingen vernielen en
stuk maken?” In deze dagen
van gruwelijke beelden en verhalen uit de oorlogsgebieden
in Oost-Europa is het kleine
leed in eigen omgeving natuurlijk maar bijzaak. Niettemin

vind ik toch dat zinloos iets
stuk maken onzinnig gedrag
is. Ben ik ‘een roepende in de
woestijn’ of herkent u ook deze
gevoelens? Als voorzitter van
IVN Beekdaelen-Schinnen ben
ik omringd door veel vrijwilligers, die met inzet en deskundigheid werkzaamheden uitvoeren in natuur en landschap
in Beekdaelen-Schinnen. Ik
betreur dus het onfatsoen van
enkele personen in onze mooie
omgeving.
Dré Kuijpers, voorzitter IVN
Beekdaelen-Schinnen

VOORJAAR EN PASEN IN
WERELDWINKEL NUTH.
Op het moment hebben we een
mooi aanbod van paas en voorjaars producten. Op onze FB
pagina kunt U al een kijkje nemen
bij: wereldwinkel Nuth. Delen van
de berichten? Graag!!! Een bezoek
aan de winkel is natuurlijk een
aanrader om onze veelvoud aan
artikelen te bekijken. Tot Pasen
hebben we voor iedere klant een
leuke paasattentie. De keuze is
dan een zakje Chocolonely eitjes
of een vilten paashaasje van Sjaal
met Verhaal. Openingstijden op
vrijdag van 13.30 - 16.00 uur en op
zaterdag van 12.00- 14.30 uur. Aan
iedereen in Beekdaelen en uiteraard daarbuiten: WELKOM!!!

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.

Contacten en kennismaking
GOED VERZORGDE MAN 76 JAAR
ZOEKT DITO VROUW 70-76 JAAR
Omgeving 045-046. Reacties:
Brieven onder nummer B0504
(bureau van dit blad).

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
Gevraagd: GARAGE, STAL OF
LOODS VOOR HET STALLEN VAN
MIJN OLDTIMER AUTO EN
MOTOR IN SCHIMMERT E.O.
Tel. 06-20084990 (Twan)
TE KOOP. FIETSENDRAGER
(50 KG) € 60,- Bel 0615621859.
Gezocht: POETSHULP
DINSDAGOCHTEND TE
SCHINNEN. Tel. 0617198603.

Vacatures & personeel
VOOR HET POETSEN VAN
EEN 16-PERSOONS VAKANTIEWONING IN SCHINNEN ZIJN
WIJ OP ZOEK NAAR
SCHOONMAKERS.
Werktijden: maandag en vrijdag
van 10.00 tot 15.00 uur.
Voor info: bel naar 06-81496411.
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JACQUES

Bril
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak op donderdag
31 maart de Tweede Kamer toe via een live videoverbinding. In zijn
toespraak zei hij onder meer, dat Nederland een dag later de 450ste
verjaardag van de opstand tegen de tirannie zou vieren. Omdat het
geschiedenisonderricht in ons land in de laatste tientallen jaren flink
tekort geschoten is, werden er heel wat wenkbrauwen vragend opgetrokken. Maar historicus Herman Pleij wist bij het tv-kijkend vaderlandse smaldeel op zijn hyper enthousiaste wijze dat kennisgemis
op te heffen. Op 1 april verloor Alva zijn bril. Inderdaad, op 1 april
1572 veroverden de Watergeuzen het Zuid-Hollandse havenstadje
Den Briel op de Spanjaarden. Een aantal geuzen hield zich onder
leiding van Willem van der Marck, die zich Lumey noemde omdat hij
Heer van het in het Luikse land gelegen Lummen was, schuil op zee.
Begin 1572 zwierf hij met ongeveer 25 schepen en zo’n 600 man over
de Noordzee en per toeval, voortgedreven door de storm, kwamen
ze in de monding van de Maas terecht. Een veerman Jan Koppelstock geheten, roeide naar de vloot en vertelde daar, dat het Spaanse
garnizoen in het stadje onderbemand was. Lumey, berucht vanwege
zijn roof- en plundertochten, rook zijn kans, ramde de poort en nam
in naam van Oranje Den Briel in. Daarmee werd een begin gemaakt
aan de bevrijding van een aantal steden, maar of daarmee de tirannie
werd opgeheven is sterk de vraag. Er zou nog bijna 80 jaar oorlog
volgen. Lumey liet in juli 1572 achttien katholieke geestelijken uit
Gorcum in Den Briel ophangen na ze gruwelijk mishandeld te hebben. Ze werden later heilig verklaard als de martelaren van Gorcum.
Lumey zou zich in Den Briel tijdens een braspartij hebben vergrepen
aan een aantal jonge meisjes. Een van hen, Mayke Heermans, had de
moed om hem af te wijzen en zich bij de Schepenbank te beklagen.
Dit moet een van de eerste #MeToo zaken in ons land zijn geweest.
Dat Lumey het er zonder kleerscheuren vanaf bracht, kwam omdat
hij de macht in handen had. Dat werd anders, toen hij een katholiek
priester, Cornelis Musius, prior van het Agathaklooster te Delft,
vermoordde. Dat was een vriend van prins Willem van Oranje en
daarom werd Lumey gevangen gezet en vervolgens verbannen. Hij
ging terug naar het land van Lummen in de nabijheid van Luik. Maar
er gebeurde voordien iets onbegrijpelijks. Lumey maakte aanspraak
op een achterstallige vergoeding en trok met een klein leger naar
onze streken en plunderde ’s-Hertogenrade en Heerlen. Op hun beurt
stuurden de Staten een legertje vanuit Maastricht om deze plaatsen
te ontzetten, waarna Lumey zich haastig terugtrok en zich verzoende met zijn leenheer, de prins-bisschop van Luik. Hij bekeerde
zich opnieuw tot het katholieke geloof en overleed op 12 mei 1578 op
36-jarige leeftijd.
Dat de Oekraïense president in zijn belegerde stad Kiev de moeite
heeft genomen om zich te verdiepen in de Nederlandse strijd tegen
de Spanjaarden 450 jaar geleden, is niet alleen opmerkelijk,
maar ook zorgelijk. Niet alleen in ons land, maar ook
in Engelstalige landen is 1 april de datum van de
grappen. Daar spreken ze over April Fool’s Day en
de Fransen hebben het zelfs over 1 april poisson
d’avril (poisson = vergif). Maar over Oekraïne
kun je alleen nog maar cynische grappen
maken en de bril van de hertog van Alva past
zeker ook de Russische president. À propos,
kwam Poetin niet ook uit Lummel?

Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Wandelen door
Thorn en omgeving
Nuth KBO afdeling Limburg
houdt in samenwerking met KBO
Nuth op donderdag 14 april een
wandeling door Thorn en omgeving. De tocht start om 10.45 uur
vertrek vanaf de parkeerplaats
bij het sportpark in Thorn. Onderweg is er koffie met vlaai,
aanmelden is daarom verplicht
en kan via t.vonken@ziggo.nl.
De kosten voor de wandelaars
bedragen 6 euro 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: 06-48624742.
Vertrek naar Thorn stipt om
09.55 uur.

Kienen met
KBO-Nuth
Nuth KBO Nuth verzorgt op de
woensdagen 6 en 27 april 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.

Palmpasenmis
in Bingelrade
opgeluisterd
door harmonie
Bingelrade De Palmpasenmis in
de Lambertuskerk in Bingelrade
wordt zaterdag 9 april opgeluisterd door harmonie St. Caecilia.
De mis wordt bijgewoond door
kinderen uit Bingelrade, Schinveld, Merkelbeek en Amstenrade die binnenkort hun eerste
communie doen. De palmpasenoptocht gaat vooraf. Vanaf
het Ontmoetingscentrum aan de
Dorpsstraat trekken de kinderen in stoet met muziek van de
harmonie richting kerk, waar de
symbolen van Palmpasen worden
gezegend.

KBO Nuth
viert Pasen
Nuth KBO Nuth houdt woensdag 13 april in het Trefcentrum
de traditionele paasviering. Er is
een paaslunch met het gebruikelijke ‘eiertietsjen’ en de Nuther
Amusements Kapel zorgt voor
de muziek. De viering begint om
14.00 uur en is alleen toegankelijk voor leden.

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 7 t/m zondag 10 april 2022

Hagedoren
Abrikozen- of
Kersenvlaai

Lochtman
Goulasch

bakje van 500 gram

groot

13.25

9.
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Galia meloen per stuk
Pruimen schaal 500 gram
Eetrijpe groene kiwi schaal 4 stuks
Pitloze witte druiven bak 500 gram
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8.97

per 100 gram

5.-
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Culinaire
varkenshaas of
beenham naturel
of honing/mosterd

combineren mogelijk

2 STUKS
6.
9.84

per 100 gram
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Gourmetschotels
vlees, vis
of vega

Heineken pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

per schaal
2-4 personen

2. 9.
29 _

3 pakken
combineren mogelijk
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12.00
* De actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.

9.-

17.69

Brand pils

99

BBQ vlees, kip,
vis en vega

0.

78

30

Kibbeling gebakken pak 250 gram
Runderchipolata's pak 8 stuks
Half om half gehaktbal pak 4 stuks
Pangasiusfilet citroen/dille per pak
Half om half gehakt naturel pak 500 gram

72

3.

99

4.89

krat 24 flesjes
à 300 ml

BIERTJE

17.99

13.27
13.50
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Alle wit of
weizen bieren

per stuk
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1.39
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1. 5.40

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

