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Kinderen openen
Witte Anjerveldje
voor veteranen
Nuth Zaterdagochtend werd het Witte Anjerveldje dat is aangelegd bij het gemeentehuis in Nuth, officieel geopend. De witte anjer is in Nederland
in 2005 geïntroduceerd als uiting van waardering voor Nederlandse veteranen. Na toespraken door Pascal van der Voort (Nederlandse Veteranen
Instituut) en Eric den Hartog (plaatselijke veteranenorganisatie MDKL), verrichtten kinderen uit Wijnandsrade de openingshandeling onder het
toeziend van loco-burgemeester Henk Reijnders (Beekdaelen Lokaal). Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

FRACTIEVOORZITTER TWAN SCHEVERS: ‘ONWERKBARE SITUATIE BETEKENT EINDE COALITIE’

CDA Beekdaelen hels op partijtop
“De afrekening zal er toch
komen, daar moet het
CDA gewoonweg rekening
mee houden.” Dat zegt
fractievoorzitter Twan
Schevers van het CDA
Beekdaelen als reactie op
de grote onrust binnen
zijn partij over het stikstofbeleid van de Haagse
partijtop. Intussen nemen
de boerenprotesten in
hevigheid toe.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het CDA, stelt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, moet uit het kabinet stappen
(‘Wopke, stekker eruit!’). De Limburgse CDA-lijsttrekker Michael
Theuns (in maart 2023 zijn Provinciale verkiezingen) vindt dat
er uiteindelijk, nu nog niet, een
‘weegmoment’ moet komen. “Er
zal zeker een weegmoment moe-

ten komen, dat ben ik volledig
met onze provinciale lijsttrekker
eens”, zegt Schevers. “Het beleid
zoals het nu is aangegeven, gaat
veel te ver. Er moeten maatregelen genomen worden, dat moge
duidelijk zijn. Maar je kunt niet
één groep (land- en tuinbouwsector, red.) een enorme reductie
opleggen, de last zal veel meer
verdeeld moeten worden.”
‘Signalen uit Beekdaelen’
Het is aan de Tweede Kamer-

fractie van het CDA om de afweging te maken, zegt Schevers. “Maar als de plannen
blijven zoals nu op tafel liggen,
dan is er een onwerkbare situatie. En dat heeft consequenties, dus einde coalitie. Dit beleid kun je niet met droge ogen
verkopen. Vanuit Beekdaelen
krijgen we heel veel signalen,
die nemen we vanzelfsprekend
serieus.”
Zie verder pagina 3
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (26)
Wie jonger is dan zestig en
niks op heeft met de Tour de
France kan nu stoppen want
de legendarische radioverslaggever Theo Koomen is al
sinds 5 april 1984 niet meer
onder ons. Op weg naar huis
kwam zijn auto in botsing met
een tegenligger, Theo overleed ter plaatse, anderhalve
maand voor zijn vijfenvijftigste. Bij alle Eredivisiewedstrijden het weekend
erna werd een minuut stilte
in acht genomen. Hij had
een ietwat gecompliceerd
privéleven want een schat
van een kind verwekt bij de
zus van zijn vrouw Riet. Hij
vertelde me dat toen we door
Reykjavik liepen en hij drie,
en niet twee, schapenwollen
winterjassen kocht. De dag
dat hij vijftig werd was ik in
z’n villa in Groot-Schermer.
Al na twee Beerenburger liep
hij breeduit lachend de tuin in
en krijste ‘Gloria in Excelsis
Thee-hee-hee-jooo’. Hij
had bij de paters in het
Noord-Limburgse Arcen ‘gezeten’, ik bij de Montfortanen
in Schimmert. ’En daar zijn
de twee mislukte missionarissen weer’, zei ‘ie als we elkaar
tegenkwamen. Zuid-Limburg
had een speciale plaats in

zijn gevoelige hart. ‘Ik kom
er graag want het voelt als
een stukje Frankrijk’. Ver
voordat Beekdaelen bestond
en de Amstel Gold Race nog
in Heerlen vertrok at hij ooit
in de Pingerhof in Nuth, de
voorloper van de Pingerhoeve. Gastvrouw Annemie,
meesterkok Maurice en de
uitermate gedienstige jongedame met haar ‘Groetje uit de
Keuken’ lieten bij Theo een
onvergetelijke indruk achter.
Hij was gek op steak au poivre
én vergeetachtig.
In een Zuid-Amerikaanse
hotelkamer vergat hij ’s morgens vroeg zijn kunstgebit in
te doen - om twaalf uur later
op Schiphol tegen de stewardess te klagen over ‘een raar
gevoel in m’n mond’.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

ACTUEEL

CV de Sjwenskes
zoekt vrijwilligers
voor BCL-treffen
SWEIKHUIZEN CV de
Sjwenskes in Sweikhuizen
is op zoek naar vrijwilligers.
Dat is voor het BCL-treffen
dat de carnavalsvereniging
op 18, 19 en 20 november
organiseert. Zo kunnen
leden van verenigingen

Boek ‘Van Fanfare tot Harmonie’
overhandigd aan deken Jack Honings
de kassa of dranktenten
bemannen. Op die manier
verdienen zij een zakcentje
voor de clubkas. Verenigingen die willen meehelpen
kunnen zich aanmelden via
bcltreffesjweikese@
gmail.com.

Oirsbeek Deken Jack Honings (tweede van rechts) heeft vorige week
vrijdag in de pastorie in Schinnen een exemplaar van het recent verschenen boek ‘Van Fanfare tot Harmonie’ in ontvangst genomen.
Hij ontving het boek uit handen van harmonievoorzitter Fred Dols,
in het bijzijn van Wim Douven (rechts) en Harry Louvenberg (links),
samenstellers van het boek dat de geschiedenis van harmonie St.
Gerlachus in woord en beeld doet herleven. Honings kreeg het boek
in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de weldadige stichting Jan de Limpens, die het boek - samen met Offermans Financiële
Diensten - financieel heeft mogelijk gemaakt. Eigen foto

3
IN HET KORT

Fanfare Wijnandsrade
sluit seizoen af met
buitenconcert
Wijnandsrade De Koninklijk
Erkende Fanfare St Caecilia
Wijnandsrade sluit vrijdag 22
juli het muzikale seizoen traditiegetrouw af met een buitenconcert. Op het programma staat
‘herkenbare’ fanfaremuziek. Het
concert vindt plaats bij kasteel
Wijnandsrade en begint om
20.00 uur. De toegang is gratis.

ACTUEEL

Geen natte voeten meer
in buurtschap Hegge

Harmonie speelt
in de openlucht

Schinnen Het Waterschap Limburg en de gemeente Beekdaelen hebben een oplossing gevonden in verband met de wateroverlast in het Schinnense buurtschap Hegge. Bij stevige buien was daar meerdere keren
wateroverlast in de vorm van overstromingen en modderstromen. De gemeente en het waterschap zorgen
nu voor de aanleg van een buffer van 2800 kubieke meter en verbetering van een sloot en de afvoer. Tijdens
een informatiebijeenkomst verleden week voor bewoners, ondertekenden Josette van Wersch (Waterschap
Limburg) en wethouder Jan Hermans (Vernieuwingsgroep) het Plan van Aanpak. Kosten: 1,2 miljoen euro.
De realisatie is in 2023. Foto Johannes Timmermans

Nuth De Koninklijke Harmonie
St. Bavo sluit traditioneel het muzikale seizoen af met een openluchtconcert. Dat heeft plaats op
dinsdag 19 juli bij zorgboerderij A
gen Ling in Hellebroek. Het concert begint om 19.30 uur en duurt
tot ongeveer 21.00 uur.

ACTUEEL
VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

CDA BEEKDAELEN VINDT DAT ER MET TWEE MATEN WORDT GEMETEN

‘Waarom worden Chemelot
en het vliegveld wél ontzien?’
Met de stikstofplannen uit
Den Haag voor de regio
Zuid-Limburg lijkt het
kabinet totaal de weg kwijt,
foetert het CDA Beekdaelen. Fractievoorzitter Twan
Schevers: “Vanuit Den Haag
wordt de regio Zuid-Limburg
met stoere doelen opgezadeld, een stikstofreductie
van 70% of 95%, terwijl voor
de uitvoering de provincies
verantwoordelijk worden
gehouden, waarna inwoners
uit de regio Zuid-Limburg
de gevolgen moeten dragen.
Voor deze belachelijke reductiedoelen wordt voorgesteld om 25.000.000.000
(25 miljard) euro aan belastinggeld te besteden.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Er wordt iets aangekondigd
zonder enig perspectief, vindt
het CDA Beekdaelen. “Het is
de zoveelste keer dat de boeren
middels nieuwe regelgeving in
het verdomhoekje gedrukt worden”, zegt Schevers. Daarbij
refereert hij aan fosfaatrechten (je mag nog maar zoveel
kg fosfaat per bedrijf produceren) en het halveren van de gewasbeschermingsmiddelen in
2030. “Nog los van de lopende
problematiek rondom de 'mestcrisis’. Het lijkt erop dat de
maatregelen tegen de boeren
laaghangend fruit is, terwijl
andere grote vervuilers - vliegveld Maastricht, de luchtvaart

Het is de zoveelste
keer dat de boeren
middels nieuwe
regelgeving in het
verdomhoekje
gedrukt worden.
- Twan Schevers
an sich, Hoogovens, Chemelot et cetera - ontzien worden.
Boeren voelen zich begrijpelijk
onevenredig hard aangepakt.
Boeren in Limburg rijden niet
zo gauw met de trekker naar de
demonstratie in het Noorden
maar daarom is de onrust en
de zorg niet minder.” Hij zegt
te merken dat ook steeds meer
dat de burgers zich beginnen
te verzetten (tegen de aange-

kondigde maatregelen tegen de
boeren). De provincie Limburg
mag volgens Schevers niet akkoord gaan ‘met deze ijskoude
kaalslag op ons mooie platteland, waardoor boeren en burgers worden verdreven. Dit past
niet bij de uitgangspunten van
het CDA’.

Boeren in Limburg
rijden niet zo gauw
met de trekker naar
de demonstratie in
het Noorden maar
daarom is de onrust
en de zorg niet
minder.
- Twan Schevers
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Garagesale in
Schinveldse wijk
Schinveld Buurtvereniging Laevenweide in Schinveld houdt op
zondag 18 september van 09.30
tot 15.00 uur een garagesale.
Dat gebeurt in de omgeving van
de Merkelbeekerstraat, Aan ’t
Kapelke, In de Winkel, De Leuper en Op de Keuken. Bewoners
van deze straten die mee willen
doen kunnen zich aanmelden
via jojosh@home.nl.

Maandag weer
Hoeskamertref
in Arensgenhout
Arensgenhout De volgende
editie van de Hoeskamertref
in Arensgenhout staat gepland
voor maandag 11 juli, en wel
van 14.00 tot 16.00 uur. De
bezoekers
kunnen spelletjes
spelen, koffie of thee drinken en
natuurlijk bijpraten. Aanmelden
is niet nodig. Wie vervoer nodig
heeft moet voor 8 juli bellen met
Tiny Rompen-Loyens, tel 0625012415. Mailen kan ook: paul.
tiny.rompen@gmail.com.

Lege flessen
bij de voordeur
in Schimmert
Schimmert Leden van turnvereniging Excelsior gaan zaterdag 9 juli vanaf 09.30 uur langs
de huizen in Schimmert om lege
flessen in te zamelen. De flessen kunnen ook bij de voordeur
worden gezet.

JEAN-KE

DE BOEKERIEJESJ VA THÕLL (1743-1774)
Drie boekeriejers op de Thöllerhei
klauwde ènne eazel oèt de wei
behalve de sjaart
bleef ter niks va bewaart
zelfs van ‘t balke maakde ze brij...!
ballekebrij
(Thölls plat)
©Sjouke va Köäle (org. geboartenaam)

Opgave
kindervakantiewerk
Schinnen
SCHINNEN Wie mee wil doen
met kindervakantiewerk
(KVW) Schinnen, dat van 25
juli t/m 5 augustus (behalve
het weekend) wordt gehouden, kan zich nog aanmelden. Het is te doen bij het JIS
gebouw aan de Burgemeester
Pijlstraat. Op het programma

staan onder meer sport en
spel, hutten bouwen en heel
veel andere activiteiten.
Twee weken KVW kost 49
euro, weekkaarten 28 euro
en dagkaarten 6,50 euro.
Aanmelden kan tot 13 juli via
het inschrijfformulier op de
website www.jis.nl.
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EVENEMENT

Eerste namen line-up
Sjilvend Rock(t) bekend
De organisatie van
Sjilvend Rock(t) heeft
de eerste namen van de
line-up bekend gemaakt.
Onder meer de Zwolse
Heavy metal Marching
Band Blaas of Glory treedt
begin september op in de
festivaltent op het Burgemeester Adamssportpark.

© Blaas of Glory

straattheater en covert hardrockhits als The Final Countdown
van Europe met sousafoon, fluit,
klarinet, glockenspiel, banjo, accordeon, wasbord, akoestische
gitaren, snaren, bass drum en
meerstemmige zang. De Zwolse
metalband sluit de eerste dag van

Bingelrade In Bingelrade vind
zondag 11 september de traditionele garageverkoop plaats.
Inwoners van het dorp bieden
dan van 09.00 tot 15.00 uur
hun zelfgemaakte of tweedehandsspullen aan. Wie nog mee
wil doen kan zich tot 31 augustus melden bij Claudia Dohmen
aan de Dorpsstraat 120b of via
claudiadohmen1969@gmail.
com. Deelname bedraagt 3 euro.

Bijeenkomst
De Sjoelplaats
in Schinveld

SCHINVELD
VAN ONZE REDACTIE

De Zwolse band, die hardrocknummers in fanfarestijl covert, is
de grote klapper van de zestiende
editie van Sjilvend Rock(t). Ze
tourden met Metallica, speelden
in het voorprogramma van Iron
Maiden en zijn razend populair op festivals. De heavy metal
marching band mixt muziek met

Garageverkoop
in Bingelrade

het festival af, op zaterdag 3 juli.
Naast Blaas of Glory komen ook
de Belgische coverband Koyle,
rock-coverband Headstrong en
coverband Durf optreden in
Schinveld. Sjilvend Rock(t) - oftewel het Pinkpop van Schinveld vindt op 3 en 4 september plaats.

Schinveld De Sjoelplaats houdt
zondagochtend 10 juli een bijeenkomst waar mensen kunnen
bezinnen op levensvragen. De
ontmoeting vindt plaats bij Biej
de Tant aan de Jabeekerstraat
in Schinveld en begint om 11.00
uur.

Open dagen
9 & 10 juli

Start verkoop laatst fase
4-persoons vakantiewoningen met uitzicht op het water

Kijk voor meer informatie en het gehele verkoopaanbod op europarcsverkoop.nl
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KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 9 juli. 19.00 uur: H. Mis,
Intenties: jaardienst Jozef Bemelmans, Caroliene Wouters en
Jos Bemelmans; zielendienst Lucia (Miets) Geurten-Schiffelers
en voor Hub Geurten; jaardienst
ouders L. Wolfs-Wolfs. Zondag 10 juli. 11.00 uur: Hoogmis
m.m.v. Gelegenheidskoor. Intenties: Jeanne Sleijpen-Bormans
(verjaardag). Woensdag 13 juli.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Tiny en Thei Meijers-Veldman;
ouders Frissen-Haagmans en familie. Donderdag 14 juli. 10.00
uur: H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 15
juli. 16.00 uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zondag 10 juli 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Intenties: 5e jaardienst Marlies Habets-Maessen,
tevens voor haar ouders Fien
Reinartz en Arthur Maessen; 6e
jaardienst Joke Habets tevens
voor de ouders Tina Jamin en
Joseph Habets. Maandag 11 juli
09.00 uur: H. Mis. Intentie: ouders Frijns-Eichhorst. Vrijdag
15 juli 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste. Zaterdag
16 juli 14.00 uur: huwelijksmis.

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de fijne woorden, kaarten,
bloemen, steun en medeleven die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze man, vader en opa

Jan Bemelmans
Het doet ons goed te ervaren dat velen goede
herinneringen bewaren aan Jan.
Een extra woord van dank aan het personeel van
zorgcentrum Elvira-Leontine en dr. Hobus voor de goede
zorgen voor zowel Jan als de rest van de familie.
Ook willen wij onze grote dank uitspreken aan
Koninklijk Erkende Fanfare St. Caecilia Wijnandsrade
voor het opluisteren van de afscheidsdienst.

Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zondag 10 juli. 11.00 uur: H. Mis
Intenties: voor alle overledenen
van de parochie.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 9 juli. 19.00 uur: H.
Mis Intenties: Wil en Beppy Kersten-Op den Camp; Marie-José
en John Huntjens (jaardienst).
Zondag 10 juli. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: Lies Frijns; Hub
Driessen (gestichte jaardienst);
Paul en Virginie Stassen-Pijls
(gestichte jaardienst); Riet Wetzels-Houben (jaardienst) en overleden ouders Wetzels-Alberts.

dinsdag 5 juli 2022

Mien Bemelmans,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 9 juli. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: zeswekendienst
Hub Mulkens; Jeu Selder; Theo
Opfergelt en Maria OpfergeltSchnackers. Dinsdag 12 juli.
09.00 uur: H. Mis.

een
persoonlijke
uitvaart
voor elk
budget

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

Donateursactie
harmonie
Sint Bavo

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

NUTH Het damescomité van de Koninklijke
Harmonie Sint Bavo
uit Nuth houdt van
maandag 11 juli tot en
met zaterdag 16 juli de
jaarlijkse donateursactie. Het comité doet dat
samen met de leden van
de harmonie. Van de
opbrengst kan de harmonie blijven bijdragen
aan het culturele leven
in haar dorp.
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INGEZONDEN

Vrijwilligerswerk
bij Grib-CMWW
Beekdaelen
Samen met vrijwilligers
voert Grib-CMWW een
vrijwilligerscentrale voor
de gemeente Beekdaelen.
Hier worden vraag en aanbod met elkaar verbonden.
De vrijwilligerscentrale is te
vergelijken met een uitzendbureau, maar dan voor vrijwilligerswerk. Aan de ene kant
plaatsen en beheren ze vrijwilligersvacatures van bedrijven en
organisaties op de website van
het CMWW zodat vrijwilligers
die interesse erin hebben erop
kunnen reageren. Daarnaast
voeren ze intake gesprekken met
vrijwilligers om na te gaan waar
de interesses liggen. Ze bemiddelen desgewenst de vrijwilliger
door te koppelen aan voor hem/
haar passend vrijwilligerswerk.
De reden dat ze de vrijwilligers
uitnodigen voor een persoonlijke
intake is belangrijk. Zo kunnen
ze zien wie de vrijwilliger is en
omgekeerd. De vrijwilligerscentrale is ook het ‘doorgeefluik’
naar de organisatie toe. Tevens

ook het visitekaartje voor de
organisatie of instantie die om
een vrijwilliger vraagt.
Vraag en aanbod
vrijwilligerswerk
Bent u op zoek naar het vrijwilligersaanbod of de vraag ernaar,
kijk dan eens op de site van
CMWW (www.cmww.nl). Hier
kunt u zich direct inschrijven.
Of neem contact op via mail:
vrijwilligerscentralebeekdaelen
@cmww.nl of telefoon 0654103218. We zijn bereikbaar
op dinsdagochtend van 09.3012.30 uur en donderdagmiddag
van 12.30-15.30 uur. Buiten deze
tijden kan er contact worden
opgenomen met CMWW Beekdaelen 088-4552590. Organisaties die een vrijwilligersvacature
hebben zijn uiteraard ook van
harte welkom.

Blaming the Victims
> Column Jacques ‘Weekoverzicht’, 28-06-2022

In zijn column van afgelopen
week laat Jacques zijn licht
schijnen over de casus ‘pastoor
Berg en Terblijt’. Hij kan veel
sympathie opbrengen voor de
betreffende pastoor. Hij vergelijkt hem zelfs met de gekruisigde Christus. En: het laten zien
van een pornofilmpje aan vrouwelijke pastoranten, wat maakt
het uit, dit is niet eens strafbaar.
En: we gaan allemaal wel eens
een grens over, biechten maar.
Maar voor de betreffende vrouwen ontbreekt ieder spoor van
empathie en begrip. De feiten
zijn door hen eenzijdig aangedragen en hun verhaal zal wel
niet kloppen: ingekleurd. Ook
twee kerkbesturen krijgen een
veeg uit de pan. Ze hadden de

Lezenswaardige column
> Column Jos van Wersch ‘Ons Beekdaelen (25)’, 28-06-2022

Ik hou van die kernachtige,
vaak kritische stukjes in kranten en tijdschriften, die we columns noemen. Alleen al over
de schrijfwijze van het woord
zou je een aardig verhaal kunnen schrijven. Een goede column schrijven is niet gemakkePERSBERICHT
lijk. Een verhaal aansprekend
vertellen met vaak eenvoudige
woorden is weinigen gegeven.
Bij sommige columns moet ik
Aanbod maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen
per
de zinnen
vaker lezen en heb
1 juli 2021 verder onder de naam ‘Grib’: Groeien inikBeekdaelen
de indruk dat ik in een lesje
begrijpend lezen ben beland.
In Beekdaelen zijn drie organisaties voor maatschappelijke dienstverlening
werkzaam: CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke
Andere columns laten je lachen
Dienstverlening. Zij hebben de afgelopen twee jaar in nauw overleg met elkaar en
ofuniforme
nemen
je mee naar andere
met de gemeente, de nodige stappen gezet om te komen tot een
(gelijke)

zomervoordeel
ZOMERVOORDEEL!
HERENBERMUDA’S
VAN MEYER EN GARDEUR

20% KORTING

pastoor moeten blijven steunen. Hoe durven ze hem af te
vallen. In eerste instantie dacht
ik nog ironie, satire. Maar bij
herlezing is het lachen me toch
vergaan. De auteur wilde de media van vooringenomenheid beschuldigen, maar wie is nu het
meest vooringenomen. Hoor en
wederhoor is een goed journalistiek gebruik, maar hier is de conclusie al van tevoren getrokken.
Of weet de heer Jacques meer
van deze zaak dan wij weten?
Ik sluit me aan bij apostel Paulus als hij zegt: onderzoek alles,
behoud het goede en vermijd
alle kwaad, in welke vorm dan
ook (1 Tessalonicenzen 5:21).
Jos Pieper Schinveld

opinies. Humor en fijnzinnigheid maken een column lezenswaardig. Soms ook heeft
zelfreflectie van de auteur een
bepalende invloed op de leesbaarheid. Een aantal van deze
ingrediënten zag ik in uw column
‘Ons Beekdaelen’(25). Ik moest
lachen over de verhuizing naar
België en retour. Daarna kijken
naar mensen die misschien in
dezelfde val trappen. Gewoon
een leuk stukje, Jos van Wersch.
Ga zo door, dan kijk ik voortaan het eerst op pagina 2
als ik de Beekdaeler beetpak.
Martin Keulen Doenrade

maatschappelijke dienstverlening binnen Beekdaelen. Per 1 juli 2021 wordt deze
dienstverlening aangeboden onder een nieuw en gezamenlijk label: Grib, Groeien in
Beekdaelen.
Bij maatschappelijke dienstverlening kunt u denken aan bijvoorbeeld algemeen
maatschappelijk werk, ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk. Door de fusie tot
gemeente Beekdaelen diende, conform de wet Ahri, de maatschappelijke
dienstverlening binnen Beekdaelen gelijkvormig gemaakt te worden. Inwoners moeten
immers gebruik kunnen maken van dezelfde diensten, ongeacht waar ze wonen binnen
de gemeente. CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke
Dienstverlening hadden op dat moment onderling al de intentie
uitgesproken om een integraal aanbod te vormen. Zij hebben deze
ZOMERSE
JURKEN
handschoen
dan ook voortvarend
en met succes opgepakt. Er ligt
inmiddels een stevig fundament voor een uniforme maatschappelijke
dienstverlening binnen Beekdaelen.

De Beekdaeler
zoekt twee nieuwe
bezorgers in Puth

PUTH De Beekdaeler is
met spoed op zoek naar
30% KORTING
twee nieuwe bezorgers
HERENPOLO’S EN
T-SHIRT
VAN
BAILEYS
voor een krantenwijk in
SLOGGI-ACTIE
HERENBROEKEN
EN BERMUDA’S
OVERHEMDEN KORTE MOUW NACHTMODE DAMESEen
voor de maatschappelijke
dienstverlening in Beekdaelen
EN uniform
HEREN beleid
EN
OLYMP SCHIESSER EN 4
Puth. Het gaat om een
Geen
fusies dus,
maar
wel=
een
samenwerking voor de
MEYER
EN
GARDEUR
SLIPS
HALEN
3intensieve
BETALEN
OLYMP EN
LEDUB
RINGELLA
gemeenschap
van Beekdaelen.
EenHEREN
samenwerking waar de burgers
NU
VOOR DAMES
20%EN
KORTING
20% TOT
50%VANAF
KORTING 25,(kleine) wijk in de omge10% TOT 50% KORTING
van Beekdaelen heel veel, maar eigenlijk ook heel weinig van
ving van de Martin Luther
DAMES- EN HERENMODE
Kastanjelaan 11 Bunde
tel. 043-3641837
Kingstraat/ Onderste
www.maisontherese.nl
Puth/ Willem AlexanderParkeren voor de deur
Kastanjelaan 11, Bunde,
tel. 043-3641837

Maandagmiddag gesloten

straat. En een wijk in de
omgeving van Kerkweg/
Bovenste Puth/Geleenstraat. Wil jij meer
informatie over de verdiensten, etc. dan kun je
contact opnemen via 0642677006 of mail: info@
beekdaeler.nl.
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ADVERTORIAL

VACATURES

Spaar bij Coop Knols
Schimmert voor
Scandinavisch keukentextiel
„De Uiver”

Gespecialiseerd in
Jaguar en Land Rover
Wij zijn per direct op zoek naar een 1e of 2e monteur
om ons werkplaatsteam te versterken.
Wij zoeken iemand met de volgende kwaliteiten:
• Accuraat
• Klantgericht
• Zelfstandig
• Dienstverlenend
• Stressbestendig
• In bezit van een geldig rijbewijs B
Je werkt samen in teamverband aan alle voorkomende
reparaties bij diesel, benzine, hybride en elektrische auto’s van
de prachtige merken Jaguar, Land Rover en bedrijfswagens.
Mocht deze vacature je interesse gewekt hebben, stuur dan
een sollicitatie brief met CV naar:
„De Uiver”
Gespecialiseerd in Jaguar, Land Rover en bedrijfswagens
t.a.v. Dhr. Ralf Feijts
Provincialeweg Noord 85-87, 6439 AB Doenrade
of naar info@de-uiver.nl - tel: 046 - 4421931

ACCOUNT
MANAGER

VACATURE

Wij zijn BoeG Uitzendbureau en we hebben op kantoor te Schimmert
een bijzonder comfortabele, maar lege bureaustoel staan. Die stoel, niet
ver van onze tafeltennistafel, moet gevuld worden door iemand die het
fantastisch vindt om met mensen om te gaan. Die er blij van wordt als
het lukt om de juiste vakkracht bij het juiste bedrijf te plaatsen.
Natuurlijk bestaat een dag bij BoeG uit meer dan dat. Zo verricht je
papierwerk en onderhoud je contact met jouw vakkrachten en hun
inleners. Van ad hoc troubleshooten schiet je niet in een kramp.
Jij bewaart de rust, ook als een ander dat niet doet. Als je een aardig
woordje Duits of Engels spreekt, is dat heel mooi meegenomen. En als
je dan ook nog kunt pingpongen, scoor je helemaal punten.
BoeG Uitzendbureau is gespecialiseerd in de bemiddeling van
vakkrachten in bouw, afbouw en techniek van hoofdzakelijk
Nederlandse en Duitse komaf.
Stuur je motivatiebrief en je cv naar post@boeg.biz, voor meer
informatie, zie www.boeg.biz of bel 0436010808.

Coop-klanten sparen vanaf 11
juli voor prachtig keukentextiel
van het Scandinavische merk
Byrklund. Naast theedoeken
en keukendoeken sparen
zij voor keukenschorten,
vaatdoekjes, ovenwanten
en pannenlappen in prachtige kleuren. Een handige en
smaakvolle aanwinst voor de
keuken!
Het thema van de spaaractie is
‘Stapel op keukentextiel’, want
van keukentextiel heb je nooit
genoeg. Byrklund is een Scandinavisch textielmerk. De producten zijn van uitstekende
kwaliteit en passen in iedere keuken. De sets zijn verkrijgbaar in
grijs, blauw, jade en zandkleur.
Gemaakt van 100% katoen, dus
duurzaam en slijtvast. Tijdens de
actieperiode is het keukentextiel
van Byrklund bovendien lekker
voordelig. Een volle spaarkaart
met bijbetaling van 1,19 euro is
bijvoorbeeld goed voor een mooie
theedoek. Een korting van meer
dan 50%! Martin Knols van Coop
Knols Schimmert: “De nieuwe

spaaractie is mooi en handig. Met
het keukentextiel van Byrklund
geven onze klanten hun keuken
gemakkelijk een stijlvolle upgrade. De prachtige katoenen theedoeken en handdoeken komen
natuurlijk in iedere keuken goed
van pas. De schorten, pannenlappen en ovenwanten zijn onmisbaar tijdens het koken.”
Over de spaaractie
De spaaractie start op maandag
11 juli en loopt tot en met zondag
11 september 2022. Bij elke 10
euro* aan boodschappen ontvangen klanten een spaarzegel.
Het keukentextiel is - met een
bijbetaling en zolang de voorraad strekt - tot 18 september
2022 verkrijgbaar met een volle
spaarkaart van acht zegels.
Kijk voor meer informatie
op coop.nl/keukentextiel
*Exclusief wettelijk niet
toegestane artikelen.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in Nuth

De Beekdaeler
zoekt twee nieuwe
bezorgers in Puth

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 Valkenburgerweg/Bachlaan/Beethovenlaan/Mozartlaan/
Stationstraat/Dorpstraat.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

PUTH De Beekdaeler is
met spoed op zoek naar
twee nieuwe bezorgers
voor een krantenwijk in
Puth. Het gaat om een
(kleine) wijk in de omgeving van de Martin Luther
Kingstraat. En een wijk in
de omgeving van Bovenste
Puth/Geleenstraat. 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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Komende
zaterdag
weer Repair
café in Nuth

ACTUEEL

Volta Limburg in 2024
weg uit Schinnen
Schinnen Het is weliswaar pas zover in 2024, maar Volta Limburg, nu gevestigd aan de Breinderveldweg
5 in Schinnen en voor automobilisten goed zichtbaar vanaf de autosnelweg A76 (Heerlen-Geleen), verkast
over ruim anderhalf jaar naar een nieuwbouwpand op een bedrijvenpark in het Midden-Limburgse Echt. De
gemeente Beekdaelen ‘verliest’ daarmee een van de bekendste bedrijven. Foto de Beekdaeler

NUTH De vrijwilligers
van het Repair Café
Nuth staan zaterdag
9 juli weer klaar voor
iedereen met defecte
producten. Van 09.30
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.

ACTUEEL

ACHT SCHUTTERIJEN STAAN ZONDAG ONDER DE SCHIETBOOM OP HET OLS

Beekdaelense schutters
‘schutteren’ op OLS
Op zaterdag 9 juli wordt
bekend wie de schietwedstrijd op het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS) in
Meijel wint en wie in 2023
het OLS dus mag organiseren. Dat is in ieder
geval géén kerkdorp in
Beekdaelen. Want de acht
deelnemende schutterijen
uit onze gemeente gingen
zondag allemaal kopje
onder.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Beekdaelen had in Meijel maar
liefst acht ijzers in het vuur

met Sint Gertrudis Amstenrade, Sint Johannes & Clemens
Merkelbeek, Sint Joseph Sweijkhuizen, Sint Lambertus Oirsbeek, Sint Martinus Vaesrade,
Sint Michaël Doenrade, Sint
Sebastiaan Schimmert en Sint
Sebastianus Puth. Maar onder
de schietboom ging het mis.
Robert Zeijen, voorzitter van
schutterij St. Martinus Vaesrade en tevens secretaris van
de Schuttersbond St. Gerardus
waarvan alle schutterijen in
Beekdaelen lid zijn, is ‘uiteraard
teleurgesteld’ dat geen enkele
Beekdaelense schutterij ‘door’
is naar de finale, aanstaande
zaterdag. In 2017 was het OLS
in Merkelbeek, want een jaar
eerder had schutterij Sint Johan-

nes & Clemens ‘D’n Um’ gewonnen.
Overige resultaten OLS
Onder de schietboom ging het
‘voor Beekdaelen’ weliswaar mis,
bij andere ‘OLS-onderdelen’ in
Meijel veroverde Beekdaelense
schutterijen wél menige eerste
prijs. Beste bordjesdrager oude
exercitie: Sint Gertrudis Amstenrade; Beste commandant oude
exercitie: Sint Gertrudis Amstenrade; Mooiste hofdamesgroep oude
exercitie: Sint Sebastianus Puth;
Mooist geklede generaal: Sint Johannes & Clemens Merkelbeek
(Albert Ramaekers); Beste marketentster jeugd: Sint Sebastianus
Puth (Lara Schaap); Marswedstrijden 2e-divisie, sectie A: 1e

prijs Sint Johannes & Clemens
Merkelbeek; Concertwedstrijden
1e-divisie, sectie B: 1e prijs Sint
Sebastiaan Schimmert; Concertwedstrijden 2e-divisie, sectie B:
1e prijs Sint Gertrudis Amstenrade; Solistenwedstrijden 5e-divisie blaasinstrumenten, 1e prijs
Sint Michaël Doenrade (Eline
Marissen);
Solistenwedstrijden
1e-divisie slagwerk, 1e prijs Sint
Johannes & Clemens Merkelbeek
(Dylano Driessens); Solistenwedstrijden 5e-divisie slagwerk, 1e
prijs Sint Johannes & Clemens
Merkelbeek (Jamie Hendrix).
Robert Zeijen kijkt alweer vooruit. ”Zondag 11 september is in
Oirsbeek het Bondschuttersfeest. Dat is tevens de afsluiting
van het seizoen.”
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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).

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
De Bockhofweg 6, Kapvergunning
6333 AZ Schimmert vergunningvrij
Beethovenstraat 17, Kapvergunning
6438 KH Oirsbeek vergunningvrij
Perceel Schinnen,
Kapvergunning
sectie A, nr. 3875
vergunningvrij

DATUM VERLEEND
23-06-2022
27-06-2022
28-06-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Oirsbekerweg 2A, Zomercarnaval 09 juli
29-06-2022
Oirsbeek
2022
Oirsbekerweg ged., Jaarmarkt Harmonie
30-06-2022
Dorpstraat ged.,
Oirsbeek
grachtstraat ged.
Raadhuisstraat ged.
te Oirsbeek
Anterieure overeenkomst
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Parallelstraat 56A, Deze overeenkomst is met initiatiefnemer
Amstenrade
aangegaan voor een bouwplan dat ziet op
kadastraal perceel Amstenrade, Sectie A,
2153, plaatselijk bekend als Parallelstraat 56A
te Amstenrade. De overeenkomst maakt
herontwikkeling mogelijk door sloop en
nieuwbouw van 1 burgerwoning.
Het is niet mogelijk om tegen deze
overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep
in te dienen.
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.

Bestemmingsplannen

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

Vergadering gemeenteraad
op 12 juli
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op dinsdag 12 juli
vanaf 16:00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis in Nuth.
De vergadering wordt dit keer niet direct uitgezonden door
Streekomroep ZO-NWS, maar opgenomen en op donderdag
14 juli vanaf 16:00 uur uitgezonden op televisie en internet
(www.zo-nws.nl).
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).

Ontwerp bestemmingsplan ‘Burgemeester Beckerstraat 2 t/m 8’ te Nuth
en ontwerp besluit Hogere waarde Wet
geluidhinder ‘Burgemeester Beckerstraat 2 t/m 8’ te Nuth.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat zij hebben ingestemd met de
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester Beckerstraat 2 t/m 8 te Nuth en het ontwerp
besluit hogere waarde Wet Geluidhinder Burgemeester
Beckerstraat 2 t/m 8 te Nuth. Het dossier is bij de gemeente
geregistreerd onder zaaknummer Z/21/164852.

volgende zaken te vermelden: de naam van het plan, het
zaaknummer, de reden van uw zienswijze, de datum, uw naam,
uw adres, uw e-mailadres en uw handtekening. Het college zal
met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing
nemen over de vaststelling van de hogere waarden.
Nadere informatie
Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over het
bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met
het cluster RO via gemeente@beekdaelen.nl of
telefoonnummer 088 - 450 2000.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Maarweg 15-21”

Toelichting ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 4
levensloopbestendige woningen op een voormalige
bedrijfslocatie nabij het centrum van Nuth.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat zij hebben ingestemd met de terinzagelegging van
het ontwerpbestemmingsplan “Maarweg 15-21”.

Toelichting ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere
grenswaarden vast te stellen indien blijkt dat de overschrijding
van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid
beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet
op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt
geconcludeerd dat geluid reducerende maatregelen
redelijkerwijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om
hogere grenswaarden vast te stellen voor de nieuwe woningen
binnen het plangebied.

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de
bestemming van aan de woningen grenzende percelen van
‘Agrarisch gebied’ naar de functie ‘Wonen’. Het dossier is bij de
gemeente geregistreerd onder zaaknummer Z/21/167695.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit
hogere waarde Wet geluidhinder worden met bijbehorende
stukken gedurende een periode van 6 weken lopend van
5 juli 2022 voor een ieder ter inzage gelegd. Digitaal is het
bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.1954.BPburgbeckstr2tm8-ON01.
Daarnaast is het plan op afspraak in te zien bij de afdeling
Ruimte in het gemeentehuis van Beekdaelen, Deweverplein 1
te Nuth.
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan
eenieder zijn of haar zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen, postbus 22000,
6360 AA Nuth of via gemeente@beekdaelen.nl. U dient in uw
zienswijze de volgende zaken te vermelden: de naam van het
plan, het zaaknummer, de reden van uw zienswijze, de datum,
uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw handtekening.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele
zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het
bestemmingsplan.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde Wet
geluidhinder
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen
belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit
Hogere waarde Wet Geluidhinder kenbaar maken aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth of via
gemeente@beekdaelen.nl. U dient in uw zienswijze de

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt
gedurende een periode van 6 weken, lopend vanaf 5 juli 2022,
voor een ieder ter inzage gelegd. Digitaal is het bestemmingsplan
in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.1954.BP80631-ON01. Daarnaast is het plan op afspraak
in te zien bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van
Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361 BZ te Nuth.
Zienswijzen
Bent u het met dit plan niet eens? Stuur dan binnen de
genoemde termijn van 6 weken een zienswijze aan het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen,
postbus 22000, 6360 AA Nuth of via gemeente@beekdaelen.nl.
U dient in uw zienswijze de volgende zaken te vermelden:
de naam van het plan, het zaaknummer, de reden van uw
zienswijze, de datum, uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw
handtekening.
Nader informatie
Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over het
bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met
het cluster RO via gemeente@beekdaelen.nl of
telefoonnummer 088 - 450 2000.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Parallelstraat 56a”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat zij hebben ingestemd met de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan “Parallelstraat 56a” te
Amstenrade.
>>

>>

Het bestemmingsplan voorziet in het beëindigen van
het bedrijfsmatige gebruik, het slopen van de aanwezige
bebouwing en de realisatie van één nieuwe levensloopbestendige
woning.
Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer
Z/21/167678.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt
gedurende een periode van 6 weken lopend vanaf 5 juli 2022
voor een ieder ter inzage gelegd. Digitaal is het bestemmingsplan
in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.1954.BPparallel56a-ON01. Daarnaast is het plan op
afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van
Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361 BZ te Nuth.
Zienswijzen
Bent u het met dit plan niet eens? Stuur dan binnen de
genoemde termijn van 6 weken een zienswijze aan het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen,
postbus 22000, 6360 AA Nuth of via gemeente@beekdaelen.nl. U
dient in uw zienswijze de volgende zaken te vermelden: de naam
van het plan, het zaaknummer, de reden van uw zienswijze, de
datum, uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw handtekening.
Nader informatie
Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over het
bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen
met het cluster RO via gemeente@beekdaelen.nl of
telefoonnummer 088 - 450 2000.

Jaarmarkt Oirsbeek

Harmonie St. Gerlachus

Sfeervolste en gezelligste markt van Limburg
•
•
•
•
•
•

Marktkramen in het centrum
Grote rommelmarkt
Antiek, curiositeiten, kleding etc.
Gezellige eet- en drinkkramen
Diverse kinderattracties en demonstraties
Entree € 2,00 inclusief gratis consumptie

Zondag 10 juli aanvang 10.00 uur

beekdaeler.nl
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SPORT

EXTRA GEZAMENLIJKE TRAINING OP WOENSDAGMIDDAG, AANSLUITEND AAN SCHOOL

Alfa Sport verenigt ‘beste
voetbaljeugd uit de regio’
Amateurvoetbalclub VV
Alfa Sport, in 2016 ontstaan na een fusie tussen
RKVV ADVEO (Oirsbeek),
SV Schinnen en VV Puth,
start een ambitieus project. Lang verhaal kort:
Alfa Sport gaat de jeugdteams JO10-1 (9 jaar) en
JO11-1 (10 jaar) binnen
twee à drie jaar rijp maken
voor 013. “Met als doel
dat 013-spelers straks op
hoofdklasseniveau gaan
voetballen”, zegt hoofdtrainer Martin Vrösch van Alfa
Sport, tevens coördinator
van dit jeugdproject. “Wij
willen niks liever dan dat
talenten via onze vereniging op het juiste moment
de overstap kunnen maken
naar een hoog niveau,
zelfs betaald voetbal”, zegt
Vrösch. “Hoewel profvoetballer worden voor slechts
weinigen is weggelegd.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Om de jeugdspelers klaar te stomen voor het niveau hoofdklasse,
biedt Alfa Sport de teams JO10-1
en JO11-1 (vanaf komend voetbalseizoen) een extra gezamenlijke training aan op woensdagmiddag, aansluitend aan school.
Dat gebeurt op verschillende
ondergronden (kunstgras, gras,
gravel, stenen, zaal), zo benadrukken de jeugdtrainers Dennis
Peerebooms, Dennis Pluijmen,
Armand Franssen, Ramon van
Wersch en Sven Thijssen - zij
zijn, onder supervisie van Mar-

Martin Vrösch is naast hoofdcoach bij VV Alfa Sport ook de coördinator van het jeugdproject. “Wij willen niks liever dan dat
talenten via onze vereniging op het juiste moment de overstap kunnen maken naar een hoog niveau, zelfs betaald voetbal.”
Foto Rob Oostwegel/archief de Beekdaeler

tin Vrösch, de ‘uitvoerders’ van
dit jeugdproject. “We zijn ervan
overtuigd dat we met iets bijzonders bezig zijn. Uiteindelijk gaan
we ook wedstrijden spelen tegen

We zijn ervan
overtuigd dat we
met iets bijzonders
bezig zijn. Uiteindelijk
gaan we ook wedstrijden spelen tegen
teams van betaald
voetbalorganisaties.
- Martin Vrösch

teams van betaald voetbalorganisaties.”
‘Uniek voor deze regio’
“Ik behoor tot de eerste generatie van fusieclub Alfa Sport,
voorheen speelde ik bij ADVEO
in Oirsbeek”, zegt jeugdtrainer
Ramon van Wersch. Collega
Sven Thijssen: “Ik kijk er naar
uit om training te geven aan de
‘beste voetbaljeugd’ van Beekdaelen & Omstreken.” De jeugdspelers en hun ouders zijn onze
ambassadeurs, voegt jeugdtrainer Armand Franssen er aan
toe. Bij Alfa Sport (500 leden)
is Martin Vrösch niet alleen de
hoofdcoach en de coördina-

Ik kijk er naar uit
om training te geven
aan de ‘beste
voetbaljeugd’ van
Beekdaelen &
Omstreken.
- Sven Thijssen

tor van het jeugdproject maar
ook de ‘pater familias’ bij deze
vereniging. “Het jeugdproject
dat hier van start gaat is absoluut
uniek voor deze regio. Dat zeg ik
als voormalige KNVB-coach.”
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PRIJS-PUZZEL

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon
Wie deze
€10,- et
puzzel goed
Gefeliciteerd m
n!
jouw cadeaubo
weet in te
vullen maakt
kans op
een cadeaubon t.w.v. € 10,- te
besteden bij een Beekdaelense
onderneming. Stuur het juiste
antwoord voor maandag a.s.
naar de Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth.
Vergeet je naam, adres en
woonplaats niet te vermelden.
De naam van de winnaar wordt
in de volgende uitgave
gepubliceerd. De cadeaubon
wordt per post naar je
toegestuurd.
Oplossing van de vorige editie:
KRENTERIGHEID
De winnaar is:
Ivo v.d. Heuvel (Merkelbeek)

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.
ABONNEMENT
ANGEL
ANGST
APPELVINK
BAKJE
BOEKENKAST
CADET
CONGRESLID
DIDAM
EENMOTORIG
EETGIDS
ELFDE
ETHER
EXPORTLAND
GEDOE
GEVAT
GOUDBRUIN
GROENTEN
JUISTHEID
KALMTE
KAROS

KROMMENIE
LABELS
LATJE
LEIDRAAD
MAATROL
MISDRUK
MORGEN
NOVIET
OPNIEUW
OVAAL
PLUKJE
RADSLAG
RETURN
SCHEPPING
SMAAK
STAGE
TEGEMOET
VAARWEL
VOGEL
VREDIG
WASEM

K
R
O
M
M
E
N
I
E
E
R
C
A
E
B

B
T
T
S
A
K
N
E
K
E
O
B
P
S
G

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

K
A
A
M
S
T
T
U
G
N
E
H
E
A
R

J
J
L
W
G
G
R
R
N
P
E
G
E
G
O

E
U
S
I
A
N
E
E
O
P
L
O
R
E
T

D
I
D
A
M
S
M
R
P
L
L
U
R
O
O

F
S
A
A
L
E
E
I
N
E
A
D
K
G
M

L
T
R
I
N
H
N
M
I
W
A
B
G
J
N

E
H
D
T
T
G
I
D
E
R
V
R
E
O
E

T
E
G
E
M
O
E
T
U
A
O
U
V
L
E

M
I
S
D
R
U
K
L
W
A
G
I
A
J
S

L
D
A
A
R
D
I
E
L
V
E
N
T
L
A

A
E
U
C
E
X
P
O
R
T
L
A
N
D
L

K
R
S
O
R
A
K
N
I
V
L
E
P
P
A

© www.puzzelpro.nl
Oplossing:

GEZOCHT: BETROUWBARE BEZORGERS IN PUTH,SCHINNEN EN NUTH
Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief. Het is een ideale bijbaan
waarmee je je eigen geld kunt verdienen. Bovendien kun je dit werk perfect
combineren met school, hobby’s of sport. Je krijgt de kranten thuis
afgeleverd. Verder regel je je eigen werktijden.
DINSDAG 11 JANUARI

beekdaeler.nl

2022

2931
week 2 jaargang 63 nummer

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE €EIGEN BUURT

€ GOEDE VERDIENSTEN
€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

Interesse?
Interesse?
Bel 06-42
67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl
Vers van
de pers!

Bel 06-42677006 of mail info@beekdaeler.nl

! Dit
Beekdaelen Alsjeblieft
comis ‘m, de Beekdaeler op
verpacter formaat inclusief
is
nieuwde opmaak. Daphne
bezorgers
60
onze
van
een
iedere
die de Beekdaeler
ssen
week in de brievenbu
en
dorpskern
15
alle
stopt in
van de gemeente Beekdaeook:
len. Digitaal lezen kan
beekdaeler.nl. Veel leesplel
zier! Foto Rob Oostwege
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JACQUES

Niks om het lijf
Het was donderdag 9 maart 1967 omstreeks 3 uur in de middag, Op het
Haagse station Staatsspoor aan de Rijnstraat stapte tot stomme verbazing van reizigers en perronpersoneel een naakte man uit de trein die
zojuist uit Utrecht was aangekomen. Het enige dat hij aanhad, was een
polshorloge. De 42-jarige rangeerder Piet Willemsen die op het perron
een kop koffie stond te drinken, was een van de eersten die iets ongewoons opmerkte. “De man stapte wat later uit dan de andere reizigers.
Eerst dacht ik nog dat hij een licht pak aanhad.” Met collega’s probeerde
hij de naaktloper te vangen, maar ja, waar moet je zo’n man vastpakken?
Dus die poging mislukte. De man liep recht voor zich uitkijkend het
station uit, de Rijnstraat door en stak netjes bij de zebra de Bezuidenhoutseweg over. Zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd,
wandelde hij naar het Malieveld. Pas daar werd hij opgepakt door de
inderhaast opgetrommelde politie. Dit kon alleen maar in Den Haag
gebeuren, dat alle voorbijgangers, waaronder veel ambtenaren, onverstoorbaar verder liepen en zich niet bekommerden om de ongeklede
man. Elders had dit, zeker in een tijd dat men nog behoorlijk preuts was,
tot de nodige ophef geleid. Het was vanaf station Staatsspoor naar het
Malieveld, langs het bospark Koekamp met vanouds heel wat herten,
ruim 10 minuten lopen.
Op het politiebureau bleek, dat de man een 29-jarige geesteszieke was,
die in Nijmegen was weggelopen uit de psychiatrische Pompekliniek.
Hij had aldaar een treinkaartje naar Den Haag gekocht. Vlak voordat de
trein in Den Haag arriveerde, had hij het toilet opgezocht en daar had
hij zich van zijn kleren ontdaan. Zijn commentaar was: ”Ik dacht dat ik
in een nudistenkamp was.” Nadat de politie de man weer van kleding
had voorzien, werd hij op transport naar Nijmegen gezet, waar hij werd
opgevangen door medewerkers van de inrichting. Het was die dag zwaar
bewolkt, er waaide een zuidoostelijke wind en de temperatuur kwam
niet veel hoger dan 12 graden. Dat de man geen kou gevat heeft, mag
welhaast een wonder heten.
Destijds woonde ik in Den Haag en zat in mijn examenjaar. Ofschoon
ik me het voorval nog wel herinner, heb ik er toen geen aandacht aan
besteed. Er gebeurden immers wel meer rare dingen in de stad. Maar
toen vorige week weer twee TBS’ers met hulp van buitenaf ontsnapten
uit de Nijmeegse Pompekliniek, rees bij mij de gedachte dat er gewoon
niet de wil is om te investeren in afdoende bewaking van dit soort
instellingen. En als het toch gebeurt, moet het met electronica toch
mogelijk zijn om via gps onmiddellijk te traceren waar de ontsnapte delinquent zich bevindt. Dat was er in 1967 nog niet, maar toen was er nog
vaak gevangeniskleding (je weet wel met die strepen) of een ijzeren bal
aan de enkel. Ik moest weer denken aan de man die zich van zijn kleding
ontdeed. Hij liep alsof hij de weg feilloos kende, naar het Malieveld.
Toen was dat ook al de plek bij uitstek voor grootschalige demonstraties
en de man wilde dat schijnbaar doen in adamskostuum. Origineel bedacht. Maar hij is aan betogen niet toegekomen, dus we weten niet wat
zijn punt was. Het had zeker niks om het lijf.
Het zou wat zijn als alle boze boeren, die nu met hun trekkers de samenleving behoorloos ontwrichten, met de trein naar Den Haag zouden
komen, op het Centraal Station hun kleren zouden uittrekken en dan in
hun blootje massaal naar het Malieveld zouden marcheren.
Zoals bij de nieuwjaarsduik in de Noordzee. Ik denk dat
ze veel meer bekijks en sympathie zouden krijgen van
publiek en media. De sector wordt immers flink
uitgekleed door dit stikstofkabinet. De vraag zou
echter nog steeds opportuun zijn: waar moet
de politie die mannen vastpakken? En daarna
allemaal terugsturen naar de stad van
burgemeester Hubert Bruls.
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

Braderien & Markten
KRAMEN TE HUUR VA € 22,50
VOOR DE DRUKBEZOCHTE
ROCHUSMARKT OP
14 AUGUSTUS IN HULSBERG.
Aanmelden?
Kijk op: www.rochusmarkt.nl

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

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

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

Personeel en vacatures
CAMPING DE BOTKOEL
IN PUTH IS OP ZOEK NAAR
EEN ACTIEVE POETSHULP
voor het poetsen van het
sanitairgebouw. Wilt u graag
iets bijverdienen en is poetsen
uw hobby? Neem dan contact op
met 06-443 74 280.
KRANTENBEZORGERS GEZOCHT
IN PUTH, SCHINNEN EN NUTH
Goede verdiensten.
Meer info: 06-42677006 of
info@beekdaeler.nl.

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

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 7 t/m zondag 10 juli

Coop
halve vlaaien

monchou kersen,
aardbei bavaroise
of zomervlaai
framboos yoghurt
ca. 5/6 personen

Hagendoren
Victoria Abrikozenof kersenvlaai
groot

9.99

14.
114

35

6.99

5.99

Sperziebonen

500 gram los

TING
50% KOR
1.95

Perziken of
nectarines

500 gram los

0.97

2.

69

Culinaire
varkenshaas

Lochtman Zuurvlees
bakje 500 gram

per 100 gram

1.

99

1.57
1.66

Coca-Cola

1.15
MAXAN6T

4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

PE R KL

4 STUKS

3.
38
5.
9.86
9.88
79

1.

99

99
2.
99
6.

VA N
BIERTJE
K
EE
W
E
D

TING
25% KOR

Alle Grolsch
of Grimbergen
per stuk

*
NG
I
T
R
O
K
25%

1.99

_

17.29

1. 12.
50 _

97

Grolsch pils beugel

Grolsch pils

Alfa pils

krat 16 flesjes à 450 ml

krat 24 flesjes à 300 ml

krat 24 flesjes à 300 ml

17.29

12.97 12.49 12.22
16.65

16.29

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

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

Knols Schimmert
Weidestraat 3

