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‘Journaal van
Beekdaelen’ stopt
wekelijkse distributie

Bij Frans en
Anja doet
iederéén mee

ACTUEEL

Vijfde opvanglocatie
eind september gereed
Schinveld Zoals al eerder gemeld komt in Beekdaelen een vijfde opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Dit keer gaat het om het voormalige
gemeentehuis in Schinveld aan de Kloosterlaan 7, daar is - tegen eind september - ruimte voor circa 40 personen. Op dit moment wordt de ‘Schinveldse’ locatie voorzien van huisraad, inclusief kinderbox en sjoelbak. In Vaesrade, Doenrade, Bingelrade en Oirsbeek zijn reeds opvanglocaties
voor Oekraïense vluchtelingen. Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

‘ER MOEST IETS GEBEUREN, ANDERS KONDEN WE ONMOGELIJK OPEN BLIJVEN’

Zwembad Schinveld van het gas af
Zwembaden hebben het
moeilijk vanwege de hoge
energieprijzen. Spelbreker
is het gas dat nodig is om
het water op temperatuur
te houden. Veel zwembaden
hebben daarom de watertemperatuur enkele graden
laten zakken. Bij zwembad
Op de Berg in Schinveld
hoeft dat niet, want het
zwembad is inmiddels van
het gas af.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het zwembad had al enkele jaren
geleden
duurzaamheidsmaatregelen willen uitvoeren, maar
toen gooide de coronacrisis roet
in het eten. In de tweede helft
van 2021 schoten de gasprijzen
plots de lucht in. “Er moest iets
gebeuren”, zegt zwembadeigenaar Twan Senden, “want anders
kon het zwembad onmogelijk

open blijven. Sluiting zou een
domper zijn voor de honderden
kinderen die er wekelijks zwemles krijgen en de tientallen ouderen die er hun baantjes trekken.”
Senden heeft er inmiddels zo’n
beetje een sport van gemaakt
om dagelijks de energieprijzen
op de zogeheten EPEX handelsmarkt bij te houden. “We
betalen de dagkoersen voor het
gas, en de stroom wordt per uur
afgerekend. Als je dan ziet hoe

wispelturig de energiemarkt
is, dan schrik je soms wel als je
dat gaat doorrekenen naar je eigen onderneming.” Begin vorig
jaar betaalde Senden nog zo’n
20 eurocent kale prijs voor een
kuub gas (zonder toeslagen en
heffingen). Afgelopen week was
dat meer dan 3 euro per kubieke
meter. “Bij een jaarverbruik van
35.000 kuub gas is de rekensom
snel gemaakt.”
Zie verder pagina 5
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (31)
Ons Beekdaelen maken we
samen’. Dat is de politieke
mantra sinds de geboorte
van onze fusiegemeente op 1
januari 2019. Aan de realisatie
van die slogan zouden we de
rest van deze eeuw de handen
méér dan vol hebben - met
‘dank’ aan 15 kernen en 29
buurtschappen op maar liefst
7.840 ha, onze grote buur
Heerlen komt niet verder
dan 4.553 ha. Ik was in de
veronderstelling dat ‘Ons
Beekdaelen maken we
samen’ nog in de steigers
stond maar die slogan is kennelijk achterhaald want er is
weer een nieuwe: ‘Ons Thuis,
Ons Beekdaelen’. Je moet er
maar opkomen. Bovendien
worldwide bruikbaar.
Ons Thuis, Ons Ter Apel.
Ons Thuis, Ons Kaboel.
Hoe zo’n slogan tot stand
komt? Ik vermoed: nieuwe
heren nieuwe wetten (B&W
in Beekdaelen is vrouwloos).
En het moest vooral kort &
krachtig, zei de gemeentelijke
afdeling Communicatie tegen
de creatieve duizendpoot van
het ingehuurde reclamebureau. Al na zes brainstormsessies was er witte rook:
Ons Thuis, Ons Beekdaelen,

hiephiephoera. In de gemeentelijke Nieuwsbrief die verleden week thuis op de mat viel
lees ik dat burgemeester Eric
Geurts ‘trots’ is op de ontwikkeling die Beekdaelen heeft
doorgemaakt. Wethouder Levin de Koster wil dat onze gemeente ‘op de kaart staat’ als
een plek waar het goed toeven
is. Wethouder Henk Reijnders
is ‘trots’ op elke uitdaging
die je realiseert. Wethouder
Jan Hermans is ‘trots’ op de
Markt in Oirsbeek. Wethouder Peter Janssen is ‘trots’ op
de Gyselaer in Amstenrade.
En de redactie van dit weekblad is trots dat het ook deze
week weer is gelukt om alle
brievenbussen in onze gemeente te bereiken indachtig
de alleszeggende slogan: De
Beekdaeler, de krant van ons
allemaal.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

ACTUEEL

ONTHULLING GEDENKSTEEN GESNEUVELDE AMERIKAANSE OORLOGSPILOOT

Herdenkingswandeling staat stil bij oorlogsgebeurtenissen
In en rond Wijnandsrade
wordt zondag 18 september de jaarlijkse Memorial
Walk gehouden. Dit is een
wandeltocht waarbij letterlijk en figuurlijk wordt
stilgestaan bij diverse
plaatsen die herinneren
aan de verschrikkingen
van de Tweede Wereldoorlog.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De Memorial Walk, een initiatief van heemkundevereniging
Vrienden van Wijnandsrade,
voert de wandelaars langs plekken waarover een verhaal uit de
Tweede Wereldoorlog te vertellen valt. Het hoogtepunt van de
Memorial Walk is het onthullen

van een gedenksteen. Dat gebeurt rond 13.00 uur door burgemeester Eric Geurts bij de
herinneringszuil langs de Aalbekerweg vlakbij het voormalige
Jezuïtenklooster in Aalbeek. De
gedenksteen is een eerbetoon
aan de omgekomen Amerikaanse piloot John Cave (22). Niet
ver van deze plek crashte op 18
september 1944 de P-47 Thunderbolt van deze jonge Ameri-

kaanse oorlogsheld. De Memorial Walk begint en eindigt bij
Café I Gen Dörp in Wijnandsrade. Starten kan vanaf 09.30
uur. Deelname kost 5 euro, dat
is inclusief een consumptiebon
en een certificaat van deelname. Wandelaars kunnen kiezen
uit drie afstanden, te weten 7,
13 of 20 kilometer. Aanmelden
is noodzakelijk en kan via paul.
van.zwijndregt@gmail.com.
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‘Journaal van Beekdaelen’
stopt wekelijkse distributie
Het Journaal van Beekdaelen, een van de weekbladen in onze gemeente
(niet te verwarren met
weekblad de Beekdaeler), stopt per direct met
wekelijkse distributie en
stapt over op tweewekelijkse verspreiding, in
ieder geval tot eind van
dit jaar.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Vanwege de alsmaar stijgende
papier- en energiekosten zijn we
genoodzaakt om (voorlopig) over
te stappen op tweewekelijkse
verspreiding van het Journaal”,
zo heeft uitgever Maarten Diederen zijn bezorgers laten weten.

Hij hoopt dat zijn bezorgers ‘begrip hebben voor deze moeilijke
beslissing’.
Ook de Beekdaeler in zwaar weer
Verleden week luidde weekblad
de Beekdaeler reeds de noodklok door een ‘uitgeklede’ editie
(zonder redactie) te verspreiden.
Het maken en bezorgen van dit
gratis weekblad dat in de hele
gemeente huis-aan-huis wordt
bezorgd en ook online te lezen is,
kost al het hele jaar meer geld dan
er binnenkomt. De voornaamste
oorzaak is het tarief voor de publicaties van de Gemeente Beekdaelen dat niet is gestegen met
de fors verhoogde oplage. “Ook
al moet er elke week geld bij, de
Beekdaeler houdt zo lang mogelijk vast aan wekelijkse versprei-

ding”, zegt Richard Claessens,
uitgever van de Beekdaeler.
“Onze lezers verwachten immers niet anders. Ook hebben
we
contractafspraken
met adverteerders en levert
de gemeente Beekdaelen ons
wekelijks een aantal gemeentelijke informatiepagina’s aan om
in de Beekdaeler te publiceren.”
Hoe lang de Beekdaeler het volhoudt om met verlies te blijven
draaien wil Claessens niet zeggen. “Ons bedrijf geeft inmiddels 63 jaar een weekblad uit, we
hebben nog geen week verzuimd.
Maar ik vrees dat er een moment
komt dat ook wij het financieel
niet langer trekken. Ik hoop
echter van ganser harte dat zich
vóór die tijd een oplossing aandient.”

ACTUEEL

IN HET KADER VAN NATIONALE KLIMAATWEEK

Klimaatburgemeester
gezocht in Beekdaelen
Nederland telt inmiddels
110 ‘klimaatburgemeesters’. De oproep van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat
heeft voor veel aanmeldingen gezorgd. Maar
het ministerie zoekt nog
naar een klimaatburgemeester in Beekdaelen.
Dit in het kader van de
Nationale Klimaatweek,
van 31 oktober tot en
met 6 november.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De Nationale Klimaatweek is
er om te laten zien wat er in

Nederland allemaal gebeurt om
klimaatverandering tegen te
gaan. Vorig jaar zetten 142 Klimaatburgemeesters zich in om
een positieve bijdrage te leveren
aan het klimaat. Voor dit jaar
hebben 110 klimaatburgemeesters zich al aangemeld, maar in
de gemeente Beekdaelen wordt
nog gezocht naar een kandidaat. Om klimaatburgemeester
te kunnen worden, moet je iets
doen voor het klimaat. Iemand
die bijvoorbeeld veel energie
bespaart, duurzaam reist of
klimaatbewuster consumeert
komt in aanmerking voor de
officieuze titel. Ook moet je als
klimaatburgemeester
bereid
zijn om je verhaal te delen in de
media. Daarnaast zou het mooi

zijn als de klimaatburgemeester
tijdens de Nationale Klimaatweek een evenement organiseert. Wie zich geroepen voelt
kan zich aanmelden op www.
nkw2022.nl.
Klimaatsupporters
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat roept
niet alleen burgers op mee te
doen aan de Nationale Klimaatweek. Ook bedrijven en
organisaties - zogenaamde
Klimaatsupporters - die zich inzetten voor het klimaat kunnen
een bijdrage leveren, door te laten zien wat ze doen en daarmee
anderen te inspireren. Aanmelden als Klimaatsupporter kan
ook via www.nkw2022.nl.

Schutterij
verkoopt gladiolen
in Merkelbeek
Merkelbeek Schutterij St. Johannes-St. Clemens uit Merkelbeek gaat zaterdag 10 september
vanaf 11.00 uur huis aan huis in
Merkelbeek gladiolen verkopen.
De opbrengst komt ten goede
aan de clubkas.

Kienen met
KBO Nuth
Nuth KBO Nuth verzorgt op
de woensdagen 7 en 21 september weer een kienmiddag in het
Trefcentrum aan de Wilhelminastraat. 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.

Garageverkoop
in Bingelrade
Schinveld In Bingelrade vind
zondag 11 september de traditionele garageverkoop plaats. Inwoners van het dorp bieden dan
hun zelfgemaakte of tweedehandsspullen aan. De verkoop
duurt van 09.00 tot 15.00 uur

Alzheimer Café
Amstenrade na
lange tijd weer open
AMSTENRADE Het
Alzheimer Café Amstenrade opent woensdagavond
7 september opnieuw haar
deuren. Door de coronamaatregelen was het Café
lange tijd gesloten. In deze
eerste bijeenkomst, die
als thema ‘Ontmoeten en
delen’ heeft meegekregen,
kijken de deelnemers aan
het Alzheimer Café terug op de coronatijd. Als
gastspreker is een casemanager dementie aanwezig.
Aanmelden voor het Alzheimer Café is niet nodig. De
inloop is tussen 19.00 en
19.30 in de recreatieruimte
van zorgcentrum ElviraLeontine. De avond duurt
tot 21.30 uur.
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Back2School Party
in Oirsbeek
Oirsbeek Tieners van 12 tot en
met 16 jaar zijn zaterdag 17 september tussen 20.00 en 24.00
uur welkom in De Schepenbank
in Oirsbeek voor een heuse
‘Back2School Party’, een nazomerfeestje dus. Een DJ zorgt
voor de muziek. Natuurlijk
draait hij ook verzoeknummers.
De toegang bedraagt 2,50 euro.

Oktoberfest in
Merkelbeek
Merkelbeek In BMV De Henkhof in Merkelbeek wordt zaterdag 24 september het traditionele Oktoberfest gehouden.
Er zijn optredens van De Hölter
Jonge en D’r Wielly & D’r Dean.
Het feestje begint om 20.00
uur. Kaarten kosten in de
voorverkoop 5 euro en zijn te
koop bij De Henkhof.

Samen Eten in
Bingelrade
Bingelrade In het kader van
‘Bingelrade ontmoet’ kunnen belangstellenden woensdag 14 september samen eten in het Ontmoetingscentrum in Bingelrade.
Vanaf 17.30 uur wordt achtereenvolgens soep, een hoofdgerecht
en dessert geserveerd. Ook met
vegetarisch eten houden de koks
waar nodig rekening. De kosten
zijn 8 euro. Opgeven kan tot 11
september bij José Schneiders,
tel 06-25022136. Bij haar zijn
ook ‘Samen Eten’- cadeaubonnen
te koop.

JEAN-KE

KBO Nuth houdt
barbecue
Nuth KBO Nuth houdt woensdag 14 september een barbecue
bij het scoutinggebouw aan de
Spoorstraat. Vanaf 12.30 uur
gaat de barbecue aan en iedereen
is van harte welkom. Deelname
bedraagt 10 euro voor leden,
niet-leden betalen 15 euro. Dit is
inclusief drankjes. Aanmelden bij
Wiel van Goethem, telefoon
045-5244386 of w.van.goethem
@ziggo.nl.

Es mènnig-ei
zichzellef beater zou kènne
da zouwe t’r vöäl
zich opnuj loate lègke
dan-waal hel weg wille renne!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

Sinds 2017 gevestigd in
Oirsbeek; neemt u gerust
vrijblijvend contact op voor de
mogelijkheden
Tel. 06 - 14 27 63 05
info@bobsgoudsmidatelier.nl
Past. Meulenbergstraat 7
Oirsbeek
www.bobsgoudsmidatelier.nl
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VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

GROTE WARMTEPOMP HOUDT HET BADWATER OP TEMPERATUUR

‘We waren
aan het stoken
voor de vogeltjes’

KBO Nuth wandelt in
de omgeving van Puth
Puth KBO afdeling Limburg
houdt in samenwerking met KBO
Nuth op donderdag 15 september een wandeling in de omgeving van Puth. De tocht start om
10.45 uur vanaf de parkeerplaats
bij de kerk in Puth. Onderweg is
er koffie met vlaai, aanmelden is
daarom verplicht en kan tot 11
september via t.vonken@ziggo.
nl. De kosten voor de wandelaars
bedragen 6 euro per persoon.
Zowel leden als niet-leden zijn
welkom. Voor deelnemers uit
Nuth is er gelegenheid om te carpoolen vanaf de parkeerplaats
bij Gitek. Carpoolers moeten
zich voor 11 september opgeven
bij Thei Vonken: 045-5242200.
Vertrek naar Puth stipt om 10.10
uur.

Komende zaterdag
weer Repair café

Zwembadeigenaar Twan Senden: “Volgens mij zijn we in de regio het enige openbare zwembad dat niet meer met gas verwarmd
wordt.” Eigen foto

In overleg met voormalig
wethouder Jos Timmermans van de gemeente
Beekdaelen kwam eind
vorig jaar de stimuleringsregeling duurzaamheid in
beeld, zegt zwembadeigenaar Twan Senden.
“Dat hebben we samen
opgepakt en daardoor
konden we de maatregelen
uitvoeren.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De oude luchtbehandelingsinstallatie van de zwembadruimte is vervangen door de meest
moderne die je nu kunt krijgen.
Senden: “De installatie heeft een
rendement van bijna 140 procent.
Ook het zwembad zelf wordt niet
meer met gas verwarmd. Met een
grote warmtepomp wordt het
badwater op temperatuur gehouden.”

Complex samenspel
Luchtbehandeling bij zwembaden is een complex samenspel
van vocht door verdamping en
de hoge temperatuur. In de oude
situatie werd het vocht naar buiten afgevoerd en daarmee ging
ook alle warmte verloren. Dat
moest dan via de cv-installatie
weer worden toegevoerd. “We
waren aan het stoken voor de vogeltjes en dat moet je niet willen.
Gelukkig is dat nu verleden tijd."
Zonnepanelen
De stroom die nodig is voor de
nieuwe installatie wordt geleverd door de zonnepanelen
die al jaren op het dak liggen.
De overcapaciteit van de opgewekte zonnestroom werd tot
voor kort teruggeleverd aan het
elektriciteitsnet. “Omdat energieleveranciers nauwelijks nog
iets geven voor teruggeleverde
stroom wordt zoveel mogelijk
van de overcapaciteit in het

zwembad gestopt. Zo’n grote
bak water kun je zien als een
soort batterij. Als de zon schijnt
stoppen we zoveel mogelijk van
de zelf opgewekte energie in het
zwembad, dan kan het ’s nachts
vanzelf weer iets afkoelen.
Efficiënter kan bijna niet meer.
Volgens mij zijn we in de regio
het enige openbare zwembad
dat niet meer met gas verwarmd
wordt.”
Gemeente komt op bezoek
Maar helemaal van het gas af is
zwembad Op de Berg in Schinveld nog niet. Het douchewater,
de verwarming van de kleed- en
doucheruimten alsmede de horeca en binnenspeeltuin zitten
nog ‘gewoon’ op de cv-installatie. “Maar dat gasverbruik is een
fractie van het zwembad.” Deze
week komt de gemeente gemeente Beekdaelen kijken naar de genomen duurzaamheidsmaatregelen bij het zwembad.

Nuth In het kantinegebouw van
het voormalige tenniscomplex
aan de Voorsterstaat is er zaterdag 10 september weer het Repair
Café. Zoals altijd op de tweede
zaterdag van de maand staan
de vrijwilligers klaar om allerlei
kleine reparaties te verrichten.
Te denken valt aan verstelwerk
aan kleding, een kapot apparaat
of uitgetikte klok. Het Repair
Café is van 09.30 tot 12.00 uur.
De reparaties zijn gratis, net als
de koffie.

De Beekdaeler zoekt
nieuwe bezorger in
Schinveld
SCHINVELD De Beekdaeler
is met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger voor
een krantenwijk in Schinveld. Het gaat om een een
wijk in de omgeving van
A Ge Water, Beekstraat,
Kanunnik van Nuijsstraat,
Pastoor Greymansstraat,
President Rooseveltstraat.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 10 september. 19.00
uur: H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: Jan Schiffelers en Tineke Offermans;
jaardienst ouders Louis en Philomena van de Weijer-Jaminon en
schoonzoon Gerrit Kempener;
zeswekendienst Lizanne Gaemers-Schrijnemaekers. Zondag
11 september. 11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: jaardienst Jules
Ritzen; uit dankzegging; jaardienst Sjef Mullers; jaardienst
Frans Roebroek. Woensdag 14
september. 19.00 uur: H. Mis in
het klooster. Intenties: Finy en
Frans Crombag-Kurvers, Mina
en Zef Kurvers-Vliegen, Bèr
Vliegen en ouders; Gertie Kengen-Kerckhoffs
(verjaardag);
jaardienst Leike Hendriks en
Elly Dormans-Hendriks; Tiny en
Thei Meijers-Veldman; overleden ouders Van Kempen-Claessens, Miel en Minie Cruijen-Claessens. Donderdag 15

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

september. 10.00 uur: H. Mis in
het klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het
klooster. Vrijdag 16 september:
16.00 uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.
Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 10 september. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: echtpaar
Huls-Thewessen; Hub Baltus.
Zondag 11 september. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door
de Gregoriaanse Schola. Intenties: Elly Frissen-Jonkhout
(gestichte jaardienst); Hub en
Tilke Selder-Jongen, overleden
ouders Jongen-Slangen (gestichte jaardienst); Clé en Maria Souren-Vaessen (jaardienst);
Louis Soons; Wiel en Miny Hübecker-Houben
(jaardienst);
Leon Snellings (verjaardag).
Parochie St. Dionysius
Schinnen
Zondag 11 september. 10.00

Word vrijwilliger!
deluisterlijn.nl/vrijwilliger

uur: H. Mis, opgeluisterd door
Nadine Maes. Intenties: jaardienst Lies en Michel Klonen-Schonbrodt;
jaardienst
Kim Diederen; jaardienst Hein
Dreissen; 2e jaardienst Harrie Beckers; ouders Heil-Lebenat en overleden familieleden;
René Merkelbach; jaardienst
Bep
Swinckels-Schoonbrood;
jaardienst Funs en Mia Wauthlé-Damoiseaux, tevens voor
ouders Damoiseaux-Lennertz
en dochter Julie; Tonia Hermans.

St. Caecilia, in het bijzonder:
Math Sanders, Géne Dewez,
Marietje Roebroek- Stappers, Jozef Wachelder, Wiel Boermans,
Claartje Kickken-Quadackers,
Jan Krotwaar, Cul Gerards, Nellie Kierkels- Gielen, Jeu Selder,
Paula en Hub Souren, Jan Seyen,
Constant Snijders. Dinsdag 13
september. 09.00 uur H. Mis.
Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zaterdag 10 september. 14.00
uur: H. Mis. Intenties: uit dankbaarheid van een 60-jarig huwelijk. 18.30 uur: H. Mis.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 11 september. 11.00
uur: H. Mis. Intenties: seswekendienst Maria Meessen- van
der Linden; 6e jaardienst Jeu
Emons; jaardienst ouders Vaessen-Ramaekers en overleden
familieleden; jaardienst ouders
Benders-Hoogveld; Carlo Burgerman en ouders; Fien Bemelmans; voor genezing van een
ernstig ziek kind; levende en
overleden ereleden van fanfare

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 11 september. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Maandag 12
september. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 16 september. 09.00 uur:
H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste.

een
afscheid
precies
zoals u
het wilt

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

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorgers in Puth
en Schinnen
PUTH|SCHINNEN De
Beekdaeler is met spoed
op zoek naar nieuwe
bezorgers voor een
krantenwijk in Puth of
Schinnen. Wil jij meer
informatie over de verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

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

meet
the
locals
OP DE
BEEKDAELENROUTE
In totaal hebben nu elf
inwoners van Beekdaelen
een eigen informatiebord
op de Beekdaelenroute.
Op dit bord laten ze via
een video aan de fietsers
weten waarom Beekdaelen
zo bijzonder is. Vandaag
maken we kennis met
Martha-Smyth Hamers uit
Amstenrade.

Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade krijgt als toeristische parel
op de Beekdaelenroute de aandacht die het verdiend

Martha Smyth-Hamers blijft strijden
voor behoud van historische plek
Martha Smyth-Hamers zit op een bank aan
het laantje dat langs de kerk van Amstenrade
loopt en waar in vroeger tijden, in de schaduw
van de monumentale kastanjebomen, een
botermarkt werd gehouden. Een plaquette aan
het begin van het pad herinnert hieraan. “Als
kind kwam ik hier al. Dan kwamen we te voet
vanuit Brunssum, door het Amstenraderveld,
om bij familie op bezoek te gaan. Zo ging dat
vroeger,” mijmert de 85-jarige dame, die trots
vertelt over het Beschermd Dorpsgezicht van
Amstenrade, het dorp waar ze zelf ook al 51 jaar
woont. Ze is een van de mede-oprichters en
nog steeds actief lid van de stichting Beschermd
Dorpsgezicht Amstenrade en draagt graag bij
aan de instandhouding van en kennisoverdracht
over dit markante stukje historie.
¬Ik ben erg blij met de positieve aandacht vanuit
de gemeente, dus ik wil graag als een van de
locals iets vertellen over mijn favoriete plek op
de Beekdaelenroute.” Zelf durft ze niet meer
te fietsen, maar haar man rijdt nog graag een
rondje op het stalen ros. “Ik zal hem eens tippen
dat hij die route gaat verkennen.” Hoewel ze
afkomstig is van Brunssum heeft Martha met
Amstenrade altijd een band gehad. “Mijn oma is
in 1874 in Amstenrade geboren, mijn ouders zijn
in deze kerk getrouwd en na mijn huwelijk ben
ik met mijn man hier komen wonen.” Martha
was altijd al betrokken bij de gemeenschap,
naast haar baan als basisschoolleerkracht
was ze actief in allerlei organisaties. Het was
dus niet verwonderlijk dat ze werd gevraagd
medebestuurslid te worden van de Stichting

Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade, tien
jaar nadat in 1969 deze plek, bestaande uit
kerk, kasteel, park en aangrenzende huizen, bij
Koninklijk Besluit tot Beschermd Dorpsgezicht
werd uitgeroepen.
Boterlaantje
“Dit laantje werd midden 19e eeuw door de
inwoners gebruikt om hun boter te verkopen.
Handelaren kwamen met paard en wagen hier
langs op weg naar Aken, want het ligt in het
verlengde van de Akerstraat. In die tijd had
Amstenrade slechts 500 inwoners, waarvan circa
200 mensen veel van huis waren om brikken
te bakken, 200 mensen in armoede leefden en
de andere 100 mensen zelfvoorzienend waren
met een paard, een koe en een stukje grond.
Pas na 1900, met de opening van de mijnen,
nam het inwonersaantal flink toe en kon het
dorp zich ontwikkelen.” Om dit dorpsgezicht,
waartoe ook de huizen naast de kerk behoren,
te beschermen is de stichting al ruim veertig
jaar actief. “We geven boekjes uit, waarin we
de historie vastleggen, zorgen voor bekendheid
en houden vinger aan de pols als we zien dat
investeerders hier veranderingen dreigen aan te
brengen.” Martha springt verrassend kwiek op
en kijkt argwanend naar een opvallende auto die
stopt bij een van de monumentale panden. “De
stichting heeft weliswaar geen rechten, maar
wij hebben wel know-how en kunnen bezwaar
maken tegen bepaalde, ondoordachte plannen.
Jongelui willen vooruitgang, maar zijn vaak niet
op de hoogte van de historie van een plek of
hechten er (nog) geen waarde aan.

Zo hebben wij jaren terug kunnen bereiken dat
de geplande parkeerplaats een stukje verderop
is gerealiseerd, in plaats van dwars door een stuk
weiland dat bij het dorpsgezicht hoort.”
Toeristische bewegwijzering
Nu is Martha nog als enige over van de oude
garde, maar ze zet zich nog steeds met volle
overtuiging in voor de stichting. “Mijn familie
vraagt wel eens wanneer ik ermee stop, maar ik
ga door zolang ik het kan. We zijn al jaren bezig
om een toeristische bewegwijzering voor dit
dorpsgezicht te realiseren, misschien is deze
hernieuwde aandacht vanuit de gemeente
wel een mooie gelegenheid dat weer eens
bespreekbaar te maken!”
De Beekdaelenroute is de populairste
fietsroute van Nederland in 2021 op het online
routeplatform RouteYou! Kijk voor meer
informatie op www.beekdaelenroute.nl

Scan de QR-code en
bekijk de video van
Martha Smyth-Hamers.

Alle ‘locals’ ontmoeten
en hun video bekijken? Volg dan de
Beekdaelenroute. Meer info op
www.beekdaelenroute.nl
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen op de landelijke website www.overheid.nl.
Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld
vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de
meeste bekendmakingen verkort in de lokale media
die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email
ontvangen? Meld u dan aan voor de attenderingsservice:
www.overheid.nl/attenderingsservice. U ontvangt
bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere lokale
overheden dan automatisch. U kunt uw persoonlijke voorkeur
instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u deze berichten
wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan de gehele
gemeente betreffen of uw eigen postcodegebied. U heeft hierbij
tevens de mogelijkheid om een selectie te maken op het type
bekendmaking. U kunt ook zoeken op overheid.nl.

App over uw buurt

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

Viel 8 Bingelrade
Heringsbosch 9
Schinveld
Thermiekstraat 12
Nuth
Parkstraat 8
Amstenrade
Kampstraat 7
Hulsberg

Bouwen van een tuinhuis
/ tuinkeuken
Aanleggen van een
paardrijbak
Aanbrengen en plaatsen
van reclame-items
Bouwen van een berging

22-08-2022

29-08-2022

Bouwen van een woning

22-08-2022

26-08-2022
29-08-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Margrietstraat
Straatfeest op zondag 18 26-08-2022
(ged.) Merkelbeek september 2022
Hoofdstraat 62,
Horeca
30 augustus 2022
Schimmert
exploitatievergunning
voor een B&B/
vakantiewoning
Visvijver
Nachtvissen van HsV
31-08-2022
Nierhoven
V.I.N. van 09 t/m 11
september 2022
Diverse straten
Wielertoertocht
31-08-2022
gemeente
Mergelheuvelland
Beekdaelen
Tweedaagse d.d. 18
september 2022
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Anthemiahof 24,
Het bouwen van een
6361JP Nuth
carport

DATUM BESLUIT
17-08-2022

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

Bestemmingsplannen

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

Vergaderingen gemeenteraad
Gemeenteraad
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op:
• Donderdag 8 september vanaf 20:00 uur, in de raadzaal van
het gemeentehuis in Nuth
De vergadering wordt dit keer niet uitgezonden door
Streekomroep ZO-NWS.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Raadhuisstraat 11,
6438GZ Oirsbeek
Hagendorenweg
2, 6436 CS
Amstenrade

Vervangen van puien
Bouwen in afwijking van
het bestemmingsplan;
wijzigen van een
monument; bouwen van
een nieuw bouwwerk

DATUM
VERLEEND
25-08-2022
31-08-2022

Agenda’s en te bespreken stukken
De agenda en de te bespreken stukken van alle openbare
vergaderingen vindt u op www.beekdaelen.nl (onder: over
de gemeente / bestuur & organisatie / gemeenteraad /
vergaderingen en besluiten raad).

Communicatieberichten
Wijzigingen dienstverlening gemeente Beekdaelen
Mede als gevolg van het Covid-19 virus en de snelle digitalisering zijn
het aantal bezoekers aan de servicebalies burgerzaken de afgelopen
tijd afgenomen. Onze contacten aan de servicebalies beperken zich
tot steeds kortere afspraken met name voor het aanvragen en/of
afhalen van een reisdocument of rijbewijs. Producten waarvan de
geldigheidstermijnen respectievelijk 5 en 10 jaar zijn.
Daarom maken we continu de afweging of het openhouden van
servicebalies op meerdere locaties opweegt tegen de kosten ervan.
Bovendien hebben wij te maken met aanvullende kwaliteitseisen
die vanuit verscherpte wetgeving gesteld worden aan een locatie
(denk aan beveiligingseisen) en aan aantallen medewerkers. Door
deze ontwikkelingen is het besluit genomen om de servicebalies
burgerzaken in Schinveld (Kloosterlaan 7) en Schinnen (Scalahof
1) niet meer te openen. De locatie in Nuth (Deweverplein 1) blijft
toegankelijk als centrale locatie waar u fysiek onze servicebalies
burgerzaken kunt bezoeken.
Door te werken vanuit één locatie kunnen we een betere kwaliteit
van producten leveren. Hiermee voorkomen we risico’s zoals
bijvoorbeeld identiteitsfraude en voldoen we aan de strenge
wetgeving. Bovendien kunnen wij u door te werken vanuit één
locatie meer en snellere afspraakmogelijkheden aanbieden. Ook
kunt u vanaf medio oktober zonder afspraak terecht aan onze
snelbalie voor het afhalen van producten en diensten.
Onderstaand leest u hoe wij u verder van dienst kunnen zijn.
Wist u dat u veel gemeentezaken online kunt regelen?
Veel ‘gemeentezaken’ kunt u eenvoudig en veilig zelf online regelen
via www.beekdaelen.nl met uw DigiD of eHerkenning
(voor ondernemers). Denk bijvoorbeeld aan:
• Het doorgeven van een verhuizing naar of binnen Beekdaelen
• Het doorgeven van een vermissing van uw rijbewijs,
identiteitskaart of paspoort
• Het melden dat u gaat trouwen of een geregistreerd
partnerschap aangaat
• Het doen van een aangifte van de geboorte van uw kind
• Het doen van een aangifte van een overlijden
• Het aanvragen van een uittreksel met persoonsgegevens uit de
Basisregistratie Personen of een uittreksel burgerlijke stand.
Wilt u iets aanvragen of melden bij de gemeente? Kijk dan op
www.beekdaelen.nl of u dit online kunt regelen en of een bezoek
aan het gemeentehuis nodig is.
Heeft u een paspoort of identiteitskaart aangevraagd?
Laat het dan thuisbezorgen!
Wist u dat u uw nieuwe paspoort of uw nieuwe identiteitskaart niet
zelf hoeft op te halen bij het gemeentehuis? Desgewenst bezorgen
wij dit namelijk gratis bij u thuis of op uw locatie. U kunt dit
aangeven bij uw aanvraag. Zodra uw reisdocument klaar is, neemt de
bezorgdienst contact met u op om een bezorgafspraak te maken.
Voor het aanvragen van uw nieuwe reisdocument komt u
wel naar het gemeentehuis; dat kan helaas niet online. Hiervoor
kunt u een afspraak maken via https://afspraken.beekdaelen.nl/
of 088 – 450 2000.

Online verlengen rijbewijs sinds kort ook mogelijk
Sinds december vorig jaar is het mogelijk om uw rijbewijs digitaal
te verlengen. U laat dan een pasfoto maken bij een door de RDW
erkende fotograaf, doet online uw aanvraag en kunt vervolgens uw
rijbewijs al na twee werkdagen ophalen in het gemeentehuis.
U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:
• U woont in Beekdaelen
• U bent in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs
• U vraagt een verlenging van uw rijbewijs of een categorie
uitbreiding aan
• U heeft een DigiD app met extra zekerheid over uw identiteit
• U heeft een mobiele telefoon met Android en met NFC chip
De RDW erkende fotografen in de gemeente Beekdaelen zijn:
• Studio 46 | Provincialeweg 91e, 6438BC Oirsbeek
• Katja Waltmans | President Kennedystraat 1, 6451AS Schinveld
• Jacky’s Bloemenshop | A Ge Water 2, 6451 CD Schinveld
• Drogisterij Danielle | Kerkstraat 29a, 6336 BA Hulsberg
Meer informatie over hoe dit werkt en hoe u dit kunt regelen
vindt u op www.beekdaelen.nl/rijbewijs. Bent u fotograaf in
onze gemeente en wilt u graag hieraan meedoen? Meld u dan via
gemeente@beekdaelen.nl.
Uiteraard ook welkom op kantoor
Wilt u toch liever langskomen? Of is een bezoek aan de servicebalie
nodig omdat het bijvoorbeeld gaat om een spoedaanvraag?
Dan blijft dit mogelijk op onze centrale locatie in Nuth. Maak een
afspraak via www.beekdaelen.nl/afspraak of telefonisch via
088 450 2000.
Doordat wij werken vanuit één locatie bieden wij u
snellere afspraakmogelijkheden aan. Ook bieden wij twee
avondopenstellingen aan en zijn tijdens deze avondopenstellingen
meerdere balies geopend. Kijk op onze website voor de actuele
openingstijden.
Nieuw! Bezoek ons gemeentelijk informatiepunt in Schinnen en
Schinveld.
Wist u dat u vanaf medio oktober terecht kunt bij onze twee
nieuwe gemeentelijke informatiepunten? In Schinnen (in het
gemeentehuis) en in Schinveld (op een nog te bepalen locatie).
U kunt hier terecht voor informatie over en hulp bij het (digitaal)
aanvragen van producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan
het opzoeken van informatie via de website, het maken van een
afspraak of het direct regelen van bijvoorbeeld een verhuizing. Wij
bieden u hiermee een laagdrempelig aanspreekpunt dichtbij voor
persoonlijke ondersteuning.
Wij blijven u helpen waar nodig
Ondanks alle online mogelijkheden blijven wij u maatwerk
aanbieden. Bent u minder mobiel of heeft u moeite om ons fysiek
te bereiken dan zoeken wij graag samen met u naar een passende
oplossing. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van vervoer
of dat wij u bezoeken in uw eigen vertrouwde omgeving. Neem
hiervoor telefonisch contact met ons op via 088 450 2000. Wij zijn
telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en op
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Heeft u vragen? Laat het ons weten!
Wij begrijpen dat deze verandering gevolgen kan hebben voor uw
situatie. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Deelnemende monumenten:
Bakhuis in mergelhoeve
Kampstraat 13 - Arensgenhout

Hoeve Raath

Dorpsstraat 136 - Bingelrade

H. Bavokerk
Dorpstraat 24 - Nuth

Beltkorenmolen
Bergerweg - Nuth

Gemeente
Beekdaelen

Nonke Buusjke
Heringsweg 5a - Schinveld

Boerderijmuseum
Hoofdstraat 36 - Schimmert

Watertoren Schimmert
De Bockhofweg 1 - Schimmert

Zondag 11 september 2022

St. Servatiuskerk

Openingstijden en meer informatie:
visitbeekdaelen.nl/omd

Kasteel Wijnandsrade

Servatiusstraat 10 - Vaesrade

Opfergeltstraat 2 - Wijnandsrade

St. Stephanuskerk
Panhuijsstraat 1 - Wijnandsrade

Open Monumentendag Beekdaelen wordt mogelijk gemaakt door:

Dorps- en schooltuin ‘t Paradijsje
Panhuijsstraat 3 - Wijnandsrade

LOKAAL COMITÉ
DAG VAN
DE OUDEREN

Wij bieden u een gezellige én
verzorgde middag aan!
Met de ﬁlm “Einzaam” met aansluitend gastspreker dhr. Guus van Egdom,
muzikaal optreden van dhr. Ruud Verhoeven én buut van dhr. Jo Claessen!

‘EINZAAM’

DOENRADE
6 OKTOBER 2022
Gasterie Dobbelsteyn
in Doenrade
Kerkstraat 23, Doenrade

PROGRAMMA VAN
13:00 - 17:00 UUR

Seniorenvereniging/KBO PUTH organiseerd dit jaar de halve Dag van de Ouderen
voor de kerkdorpen:
AMSTENRADE | DOENRADE | OIRSBEEK | PUTH | SCHINNEN EN SWEIKHUIZEN

Kom! Gezellig! U betaalt € 5,00 voor deelname aan deze middag OF u betaalt
€ 15,00 voor deelname aan deze middag met aansluitend een warm/koud buﬀet.
Alle inwoners van 55 jaar en ouder uit genoemde kerkdorpen zijn welkom en
kunnen zich opgeven met onderstaand strookje.
AMSTENRADE: KBO Amstenrade, Veldgaard 29, Amstenrade.
DOENRADE: Inlevering vóór 08-09-2022 KBO Doenrade, Kerkstraat 36, Doenrade.
OIRSBEEK: KBO Oirsbeek, Raadhuisstraat 4, Oirsbeek.
PUTH: Seniorenvereniging Puth, Pastoor Albertsstraat 18 of Einder Coolhoﬀ 94, Puth.
SCHINNEN: KBO Schinnen, Altaarstraat 21 of Breyenrode 6, Schinnen
SWEIKHUIZEN: Seniorenclub Sweikhuizen, Hagensstraat 5, Sweikhuizen.

Ik/wij/ nemen deel aan de Dag van de Ouderen op donderdag 6 oktober 2022 inleveren vóór 18 september a.s.
Naam ____________________________________________________ Adres ____________________________________________________________
o Alleen middag à € 5,00 p.p.
o Ook buﬀet voor € 15,00 p.p.
Strookje met gepast geld in gesloten envelop inleveren in brievenbus: zie adres van uw kerkdorp.
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Waterbeheer en
Gangeltse bever
hand in hand
De terugkeer van de bever in Nederland
en Duitsland speelt een grote rol in de
natuurbescherming. Op dit moment leven
bijna 40.000 bevers in Duitsland,
ongeveer 3.500 stuks in Nederland en
zo’n 1500 in Limburg. Het onvermoeibare
werk van de bever kan soms grote
gevolgen hebben. Zo verhogen de steeds
verder groeiende beverdammen het
waterpeil, wat veel vraagt van beheerders
in het gebied. Zelfs beekjes kunnen dan in
een meer veranderen. In het grensgebied
tussen Schinveld en Gangelt gaat het
leven van de bever en beheer van het
water hand in hand.
Intensief beverwerk
Eén van de vele beverfamilies uit Gangelter
Bruch bouwt intensief aan een beverdam.
Daardoor stijgt het waterpeil en dat zorgt
voor een drassige bodem op het nabijgelegen

zweefvliegveld de Lier. Voor de zweefvliegtuigen levert dat gevaar op bij start en
landing. Ook het fietspad van de gemeente
Gangelt lijdt onder het intensieve graafwerk.
Door graverij van de bever ontstaat ‘afkalving’. Er brokkelen stukken af, wat gevaarlijke situaties voor fietsers oplevert.
Grensoverschrijdende
oplossingen
Nederlandse- en Duitse natuurbeschermers
van Natuurmonumenten, Waterschap Limburg, IVN Beekdaelen Onderbanken en de
NABU Selfkant zijn onlangs bijeen gekomen
om te zoeken naar een passende oplossing.
Daarbij zijn er verschillende afspraken gemaakt. Zo is er recent een pomp op zonneenergie geplaatst. Deze helpt op een duurzame manier mee om het waterpeil aan te passen. Ook bewaakt Waterschap Limburg de beverdam, zodat het waterpeil voor de bever

Advertentie

© Waterschap Limburg

voldoende blijft én de zweefvliegtuigen nog
veilig kunnen opstijgen en landen. Zodra de
dam te hoog wordt, zorgen zij voor verlaging
en wordt het gewenste waterpeil behouden.
Dankzij deze samenwerking blijft de overlast
door de bevers beperkt en kunnen bezoekers
van het Gangelter Bruch blijven genieten van
de beverfamilie.

INGEZONDEN

‘Steun’
>‘Uw weekblad slaat alarm’
de Beekdaeler, 30-08-2022

De Hellebroeker Beemden zijn fantastisch!
Waarom weet niemand dat? Dat is
eenvoudig: omdat het gebied niet in
de schijnwerpers staat! Deze beemden zijn onderdeel van het Natura
2000-gebied Geleenbeekdal. Dat
zegt al genoeg: Natura 2000 is topnatuur in Nederland. Maar die moet
je leren herkennen.

enheid van groot belang is. In de
lezing zullen er een aantal getoond
worden.

Op 1 oktober houdt Stef Keulen van
het IVN een lezing over dit gebied.
De aanwezigheid van de zeggekorfslak geeft al aan dat het een
bijzondere omgeving is waardoor
aansluiting bij Natura 2000 tot stand
kwam. IVN is bezig de planten en
dieren in beeld te brengen. Niet
alleen de zeldzame, maar ook de
algemene. Omdat juist verscheid-

Activiteit: Lezing én Wandeling
Waar: Bibliotheek Nuth én Hellebroeker Beemden
Wanneer: Za 1 okt. 11.00 u/ duur
lezing 11.00 -12.00u, met aansluitende wandeling tot 13.30u
Deelname: gratis
Aanmelden: vóór 26 sept. via
contact@bibliotheeknuth.nl, tel.
045-5244000 of aan de balie

Na de lezing is er gelegenheid voor
een korte expeditie door het gebied.
Een lange broek en stevig schoeisel zijn daarbij aanbevolen.

Naar aanleiding van uw berichtgeving in de laatste uitgave van
De Beekdaeler wil ik hierbij mijn
steun voor u uitspreken. De reactie van de Gemeente dat het
maar gewoon “ondernemersrisico” is, is natuurlijk wel erg
kort door de bocht. Op de eerste
plaats is de uitgave van de Beekdaeler toch al geen activiteit
waarmee u forse winst per jaar
behaalt. Bij lange na niet zelfs.
Toch blijft u dit blad met onvermoeibare inzet maken, met maar
één doel: een laagdrempelige informatievoorziening voor de inwoners van Beekdaelen, en een
mooi medium waarmee de middenstand betaalbaar haar doel-

groep kan bereiken. Een dergelijk blad kan niet bestaan zonder
adequate vergoeding van kosten, voor de publicatiepagina’s
van de Gemeente. Dat u vraagt
om een kostendekkende vergoeding is iets wat u niet lichtzinnig
doet en nog nooit eerder in het
bestaan heeft hoeven doen. De
aanleiding: een extreme situatie.
In de wereld. Dat is geen ondernemersrisico. En dat is mijn mening. Ik hoop dat de Gemeente
een ander inzicht krijgt en dat
u dit blad nog vele jaren kunt
blijven maken en aanbieden aan
de inwoners van Beekdaelen.
Roger Offermans
Nuth
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VOORMALIG TOPTAFELTENNISSTER GEEFT CLINIC VOOR 50-PLUSSERS

Tafeltennislegende
Bettine Vriesekoop
komt naar Schimmert
Tafeltennisvereniging
Quick’72/Schimmert
krijgt woensdagochtend
28 september voormalig
toptafeltennisster Bettine
Vriesekoop over de vloer.
Zij komt een introductieles tafeltennis voor
50-plussers verzorgen.
De clinic is gratis toegankelijk.

RKVV Vaesrade
op zoek naar veel
meer jeugdleden
VAESRADE Heb je een zoon
of dochter die na schooltijd alleen maar met de
bal bezig wil zijn? Als die
in Vaesrade of de nabije
omgeving woont, dan heeft
hij of zij geluk. Want bij
voetbalverenIging Vaesrade
kunnen ze best nog jonge
talenten gebruiken in de
leeftijdcategorie van 4 tot 12
jaar. De jeugdteams trainen
1 keer per week en doen ook
mee aan de reguliere competitie. Geïnteresseerden
kunnen zich melden via
moniqueenarmand@ziggo.nl

Maak kennis met
tennis in Oirsbeek

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Bettine Vriesekoop werd onder
andere tweemaal Europees
kampioene en haalde de kwartfinale op de Olympische Spelen.
Nederlands beste tafeltennister
woonde na haar carrière jaren
in China, waar ze onder andere
werkte als correspondent. Te-

dinsdag 6 september 2022

Tafeltennislegende Bettine Vriesekoop in actie tijdens een clinic. © NTTB

genwoordig woont ze weer in
Nederland en zet Vriesekoop
zich als ambassadeur van de
Nederlandse Tafeltennisbond
in voor de breedtesport. In die
hoedanigheid komt zij naar TTV

Quick’72/Schimmert.
Aanmelden voor de tafeltennisclinic
is binnenkort mogelijk.“Meer
info daarover volgt via de Beekdaeler ”, belooft de tennisvereniging.

Open dag
turnclub
Schimmert

Gouden NK-dag
voor zussen Niessen
Ermelo|Arensgenhout Een topdag was het voor de zussen Feline
(13) en Esmae (12) Niessen uit Arensgenhout. Zij werden woensdag
17 augustus allebei tijdens de Hippiade in Ermelo Nederlands dressuurkampioen in hun klasse. Feline (13) pakte met met haar pony
Diamond Blue de nationale titel in de klasse Z1, terwijl haar jongere zus Esmae (12) met Dempsy Sil Nederlands kampioen werd in de
klasse L1. De paardenzusjes stonden na afloop stralend op het erepodium. Voor beiden is het de eerste keer dat ze Nederlands kampioen
zijn geworden. Eigen foto

SCHIMMERT De jaarlijkse
open dag van Turnvereniging Excelsior Schimmert,
zeg maar de traditionele
opening van het turnseizoen, wordt gehouden
op zondag 18 september.
Tijdens de seizoensopening
in de Meester Bouwenszaal
zijn er vanaf 13.30 uur tal
van turnactiviteiten. Zo kunnen belangstellenden kijken
naar demonstraties of zelf
meedoen. De seizoensopening heeft dit jaar een extra
feestelijke tintje in verband met het honderdjarig
bestaan van Excelsior. De
bezoekers worden daarom
niet alleen getrakteerd op
een sportieve middag, maar
ook op friet met snack.

Oirsbeek Maak kennis met tennis. Onder dat motto houdt tennisclub Oirsbeek in de maand
september elke donderdag van
18.00 tot 19.00 uur een kennismakingsles voor jeugd en volwassenen. Deelname bedraagt
5 euro per les (pinnen is mogelijk) en aanmelden is niet nodig.
Rackets en ballen zijn aanwezig.

Hockeyclub Nuth klaar
voor competitiestart
Nuth Komend weekeinde gaat
het nieuwe hockeyseizoen van
start. Zondag beginnen de seniorenteams van Hockeyclub
Nuth (HCN) aan de competitie. Een week later mag ook de
jeugd ‘aftrappen’. HCN zal dit
herfstseizoen met zes jeugdteams (6 t/m 10 jaar), zeven juniorenteams (11 t/m 17 jaar) en
vier seniorenteams deelnemen
aan de competitie. Nieuwe leden
zijn welkom. Meer info via www.
hcnuth.nl

Turnclub Excelsior
hervat trainingen
Schimmert Turnclub Excelsior Schimmert heeft maandag
de trainingen hervat. Belangstellenden die lid willen worden
van Excelsior kunnen eerst een
paar keer gratis meetrainen. Informatie over trainingstijden en
dergelijke staat op de website:
www. turnclubexcelsior.nl.

13
SPORT

JUDOCLUB NUTH HEEFT REGIONALE FUNCTIE VOOR JUDOKA’S MET EEN BEPERKING

Bij Frans en Anja
doet iederéén mee
De judoleraren Anja Konings (derde dan) en Frans Brouwer (vijfde dan) demonstreerden afgelopen zondagochtend de worp ‘ippon-seoi-nage’ op de tatami (judomat). Foto
Rob Oostwegel

Niet alleen judoka’s in de
gemeente Beekdaelen
zijn lid van Judoclub Nuth
maar ook inwoners van
Kerkrade en Echt, om maar
eens wat plaatsnamen te
noemen. Dat komt doordat
deze judoclub ook ‘aangepast judo’ aanbiedt. “Wij
hebben wat dat betreft een
regionale functie.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Frans Brouwer, Anja Konings en
Ruud Deneer zijn al vele jaren
’dé judogezichten’ in onze regio.
Judoleraar (‘sensei’) Frans heeft
de vijfde dan, Anja de derde en
Ruud de vierde dan, zeg maar gerust: niveau Champions League
in de judosport. In dit verhaal
gaat het echter niet zozeer over
beenworpen (ashi-waza), heupworpen (koshi-waza) of schouderworpen (kata-waza), maar

over judoka’s met een beperking.
Frans: “Omstreeks 2005 meldde zich bij ons de eerste judoka
met een beperking. We hebben
toen aan de groep, waarin hij
zou komen trainen, gevraagd of
iedereen deze jongen zou willen helpen - indien nodig. Het
antwoord was een volmondig
ja.” Het kwam prima uit dat de
Judobond Nederland (JBN) destijds startte met een opleiding
tot judoleraar-in-de-zorg. Frans
meldde zich meteen aan en
slaagde één jaar later voor deze
opleiding.
Bij voorkeur sámen sporten
Waarom judo geven aan mensen
met een beperking? Anja: “Wij
vinden dat iederéén moet kunnen sporten, en dan het liefst ook
nog samen met valide sporters.”
De A-judoka’s (de A staat voor
Aangepast) trainen op donderdagavond samen met een groep
valide judoka’s in de leeftijd van

ongeveer 12 tot 62 jaar. Anja:
“Dat doen ze met z’n allen met
veel plezier. Menig maal wordt
er hartelijk gelachen.” Ook op
de mytylschool van Adelante in
Houthem is aangepast judo. De
judovorm past zich daarbij aan
op de mogelijkheden van de beoefenaar, vertelt Frans. “Is een
judoka bijvoorbeeld slecht ter
been? Geen probleem, dan verplaatst het judoën zich naar de
grond.”
Functionele of verstandelijke
beperking
Aangepast judo is uitermate geschikt voor kinderen en volwassen met een functionele of verstandelijke beperking. Méér nog
dan bij het regulier judo staan
respect en samenwerken centraal. Frans: “Je houdt rekening
met elkaars mogelijkheden en
beperkingen: op en naast de judomat.” Anja: “Net als reguliere
judoka’s leggen beoefenaars van

Is een judoka
bijvoorbeeld
slecht ter been?
Geen probleem, dan
verplaatst het judoën
zich naar de grond.
- Sensei Frans Brouwer
het aangepast judo een examen
af om een volgende band (kyugraad) of dangraad te behalen. Ze
demonstreren hun vaardigheden
aan de judoleraar of aan een examencommissie.“ Het team van
Judo Club Nuth bestaat uit Frans
Brouwer, Anja Konings, Ruud
Deneer, Tim Loeffen, Anouk
Blanken (allen judoleraar); Stefan Pluis en Ivo Smeets beginnen aan de opleiding voor leraar
A. De judolessen zijn in Gitek
Sportcentrum in Nuth en in de
gymzaal-aanbouw van basisschool ’t Kirkeveldsje in Schimmert. (www.judoclubnuth.nl)

Bepaal je eigen
loopbaan bij Lenssen,
bij jou om de hoek

Wij vinden tijd jouw meest waardevolle bezit

Wil jij de wereld bestormen, maar verhuis je liever niet naar

Je eigen tijdspad en jouw ambities bepalen je loopbaan. Wij

de stad? Wil je je ambities waarmaken, zonder te hoeven

bieden de kansen, jij mag ze pakken.

werken bij een gigantisch kantoor waar je niet meer dan een
nummertje bent?

Assistent Accountant

Ons kantoor heeft verschillende vestigingen met een regio-

Belastingadviseur

naal karakter, een breed dienstenpakket én grootse ambities.

Accountant
Loonadministrateur

Bij ons werken voornamelijk mensen uit de regio. Hierdoor
heb je minder reistijd, fijne collega’s én bouw je een persoon-

Wij zijn op zoek naar junioren, medioren en senioren om

lijke band op met je klanten.

ons team te versterken op onze vestiging te Nuth!

Wij vinden tijd jouw meest waardevolle bezit. Je eigen tijd-

Voor
meerjeinformatie
zijnbieden
wij bereikbaar
spad en jouw ambities
bepalen
loopbaan. Wij
de

via 077-3988327 of info@lenssenadvies.nl

kansen, jij mag ze pakken.

NAJAARSMODE!
JE KUNT DE BROEK GEDEELTELIJK AFKNIPPEN.

U bent van harte welkom!

Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl

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

--

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

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

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

Klein
Albert Heijn, zijn naam is klein, zijn daden bennen ook klein, maar de
zilvervloot rinkelt dagelijks via de kassa’s binnen. Dat is de huidige
stand van zaken bij de grote supermarktketens zoals Jumbo, Aldi,
Jan Linders en de overige aangeslotenen bij de koepel CBL. Zij willen
absoluut niet aanschuiven bij de gesprekken met stikstofbemiddelaar
Johan Remkes en ontlopen zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in de stikstofcrisis. Want ze hebben niet alleen in de coronatijd,
maar ook daarna gigantische winsten geboekt, terwijl in andere sectoren het water aan de lippen stond of zelfs erboven. In veel gezinnen
duikt het armoedespook op. De rekeningen stapelen zich op en de
deurwaarder is in aantocht. Iedereen weet, dat boeren slechts een schijntje ontvangen voor hun producten in vergelijking met de torenhoog
oplopende prijzen in de supermarkten. Hogerop in de productie- en
toeleveringsketen lachen ze zich een kriek, want met de oorlog in
Oekraïne wordt hier een topseizoen als nooit tevoren beleefd. Evenals
trouwens bij de benzineboeren. Shell meldde onlangs een slordige
meevaller van 18 miljard, de energiemaatschappijen weten zich geen
raad met op oplopende winsten, de fiscus draait als een tierelier, maar
de supermarkten spannen de kroon. Ze zouden dolgraag collectief een
aantal basisproducten goedkoper maken, maar jammer, dat laten de
spelregels niet toe, zoals de Europese concurrentieregels. Meer betalen
en toch minder krijgen. Tuurlijk wel!
In plaats van enige deemoed tentoon te spreiden, voegt Albert Heijn
er nog een instinkertje aan toe. Met een breed gebaar worden verschillende producten gratis aangeboden om vervolgens de schappen leeg te
laten. Tot 21 augustus ontving je bij elke 15 euro aan boodschappen een
kraskaart, waarmee je een gratis product kon ophalen, zoals ijsjes, of
chocolaatjes, maar eenmaal in de winkel bleek er niets te verzilveren.
De betreffende vakken waren en bleven leeg. Een dikke vinger naar
de klanten. Vroeger zei men wel eens: “Zo kloot men Frederik”. Maar
nu zijn het Johan, Mark en Christianne die achter het net vissen. Ook
aan de tafel van Johan blijven de vakken van de supermarkten leeg. Er
valt met hen niet te praten over betere beloning voor de boeren, want
zo werkt het supermarktmechanisme niet. Dus staan de tractoren bij
Christianne van der Wal - Zeggelink in het avondlijk duister voor de
deur en moeten haar kinderen met beveiligers naar school. Mark Rutte
heeft de handen vol aan een oproerige Wopke Hoekstra en een woelige
Kamer. Zijn Nokia trilt van woede tijdens een urenlang debat. Intussen
liggen er 700 asielzoekers in Ter Apel in het gras en belt Zelensky om
de haverklap.
De politiek is ondanks alles wekenlang op vakantiereces geweest. Zo
ging er een delegatie op snoepreis naar Suriname, Curaçao en Bonaire
in verband met het slavernijverleden ter voorbereiding op het herdenkingsjaar 2023. Dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland
werd beëindigd. Alsof er momenteel geen hogere prioriteiten op de
agenda staan. Er waren ook Kamerleden en ministers in Thailand en
aan Middellandse Zee. Ook de koning zat daar op z’n jacht. Zij wisten
allemaal de problemen van gewone mensen op Schiphol te omzeilen
met een diplomatenpas. Wopke heeft er zelfs een baard aan overgehouden en hij ziet er nu uit als een struikrover. Sigrid Kaag ging een
dag langs bij het ziekenhuis, want ze meende zich onwel te voelen.
Daardoor miste zij een cruciaal debat, maar daags daarna zat ze weer
gewoon aan tafel in het Catshuis. Iedereen begrijpt,
dat deze Haagse poppenkast zijn verwoestende
weerklank wel moet vinden in de samenleving.
Het verklaart ook het gedrag van de boeren,
de supermarktketens, de stakende treinmachinisten
en de olie- en gasbaronnen. De kwade geest is uit
de fles en krijg die er maar weer eens in. Dat
lukt zelfs Maarten van Rossem niet. Ze hebben
ons klein gekregen. Albert Heijn, zijn naam is
klein, miezerig klein!
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

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

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

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
KRANTENBEZORGERS
GEZOCHT IN PUTH, SCHINNEN
EN SCHINVELD
Goede verdiensten.
Meer info: 06-42677006 of
mail naar info@beekdaeler.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.

KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

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

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 8 t/m zondag 11 september 2022

Alle gerookte
kip of zalm
per pak

Open aardbeikersenvlaai van
Bakkerij Hagedoren
groot
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Grolsch pils beugel
krat 16 flesjes
à 450 ml

Grolsch pils

krat 24 flesjes
16.99
à 300 ml

12.74

17.29

Bavaria pils

12.97
5.76

krat 12 flesjes à 300 ml7.69

Alle Magnum

rood of wit
2 flessen à 750 ml
combineren mogelijk

2 STUKS
7.98

6.-

Kiwi pak 4 stuks
Mango per stuk
Witte pitloze druiven bak 500 gram
Gala kleine appeltjes zak 1 kilo
Conference peren bak 1 kilo

combineren mogelijk

combineren mogelijk

2 STUKS

3 STUKS

7.98
14.68

6.-

5.67
8.97

5.-

* 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

