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SPORT

SV HULSBERG (HEREN) EN VV AMSTENRADE (DAMES) VIEREN KAMPIOENSCHAP

Dubbel voetbalfeest in Beekdaelen

Euforische vreugdetaferelen op Sportcomplex Aan de Mesweg in Hulsberg. Het team van hoofdcoach Patrick Dohmen is kampioen en promoveert naar de derde klasse.
Foto Rob Oostwegel

Twee van de negen voetbalverenigingen in Beekdaelen
vierden op Pinkstermaandag op uitbundige wijze het
kampioenschap. Het eerste
herenteam van SV Hulsberg
promoveert naar de derde
klasse na een 2-0 thuiszege
tegen Leonidas uit Wolder
en het eerste damesteam
van VV Amstenrade versloeg
Keer met 4-2 en promoveert
naar de tweede klasse.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het binnenhalen van de titel
leidde in Hulsberg tot euforische
vreugdetaferelen op het plaatselijke sportcomplex Aan de Mesweg. Soortgelijke feestvreugde
heerste Pinkstermaandag ook
in de kantine van Sportpark De
Gyselaar in Amstenrade waar
het damesteam van de coaches

René Bastiaens en Jordy Kuijpers toostte op een fantastische seizoensafsluiting. “Het is
hier volop feest”, zegt Kuijpers
telefonisch tegen de Beekdaeler,
“al hoef ik er dat niet bij te vertellen want volgens mij hoort u dat
zelf wel hè?” Ook in Hulsberg
ging de tap na het laatste fluitsignaal wagenwijd open, want
medetitelkandidaat Leonidas
op de laatste speeldag verslaan
voelde als het winnen van de

Champions League. De kersverse sportwethouder Levin
de Koster was er pijlsnel bij om
via de Beekdaeler de felicitaties
over te brengen. “Namens het
nieuwbakken trotse college van
B&W: van harte proficiat! De
mannen van Hulsberg hebben
het voorbeeld gevolgd van de
vrouwen van Amstenrade, echt
fantastisch.”
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (22)
Als deze columnist ziet wat in
zijn eigen dorp voor een tweeonder-een kap wordt neergeteld voelt hij zich hartstikke
rijk. Duitsers zouden zeggen:
‘Herr Von Wersch ist reich
aber nicht flüssig.’ De makelaar van de NVM zei destijds
dat wij inderdaad op een bijzonder plekje in Beekdaelen
wonen maar dat het absoluut
geen courant optrekje is en
dat we goed moeten beseffen
dat ook maar een kleine groep
mensen überhaupt in zo’n
huis wil en kan wonen, en dat
we vermoedelijk nooit het
vele geld terugkrijgen dat we
er inmiddels aan renovaties
hebben ingestopt. Maar dat
zei hij ver vóór de huidige
huizengekte. Als we ergens in
Beekdaelen een huis te koop
zien staan kijken we bij thuiskomst meteen op internet wat
de idiote vraagprijs is. Idioot?
Een week later is ’t verkocht.
Er is veel méér idioot. Dat we
al maanden wachten op de
stukadoor, dat de offerte van
de dakdekker vijf keer duurder uitvalt dan we hadden
gehoopt en dat je aan een gemeentelijke bouwvergunning
niks hebt want aannemers
zijn in geen velden of wegen
te bekennen. Maar wij hébben

tenminste nog een huis dat we
destijds gefinancierd kregen,
the next generation niet, die
kan prijstechnisch in Beekdaelen nergens meer terecht
- tenzij je een wethouderssalaris toucheert. Met één van
die wethouders zat ik verleden week op het terras van
brasserie De Muldermolen in
Schinnen, ik meerde er voor
het laatst aan in april 2016
toen aldaar op kosten van het
Waterschap bestuurlijk getoost werd op de verfraaiing
van het Geleenbeekdal en de
Muldermolen. Maar ook daar
betaal je inmiddels 8 euro 95
voor 8 (acht) bitterballen. Eer
het jaar om is moet je in ons
land zelfs overbieden op een
portie bitterballen.

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Expositie en prijsuitreiking
rond kunstwedstrijd
DOENRADE Gemengd Koor
Crescendo uit Doenrade
bestaat vijfenzeventig jaar
en dat wordt gedurende het
jaar gevierd met diverse
activiteiten. Zo is er op
zondag 12 juni de bekendmaking van de winnaars van
de door Crescendo georganiseerde kunstwedstrijd. Die
dag worden ook alle ingediende ontwerpen getoond
tijdens een expositie. Ook is
de fototentoonstelling van

het 75-jarige koor nog te
zien. De expostie in gasterie
Dobbelsteyn start om 12.00
uur, de prijsuitreiking volgt
rond 13.00 uur. Voorafgaand
aan de expositie luistert
Cresendo de eucharistieviering van 10.00 uur op in
St. Jozefkerk. Aansluitend
gaat het jubilerende koor te
voet onder de muzikale begeleiding van Schutterij St.
Michaël richting gasterie
Dobbelsteyn.

Wij zijn weer open!

Restaurant Orangerie Kasteel Amstenrade
Wij zien u graag op ons terras voor een
hapje en drankje, maar natuurlijk ook in ons
restaurant voor een heerlijke lunch of diner.
Openingstijden:
Donderdag t/m zondag vanaf 12.00 uur.
Voor meer informatie en ons menu:
www.landgoedamstenrade.nl
restaurant@landgoedamstenrade.nl
Tel. 046-4749507
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FABRITIUSHUIS DEELS VERBOUWD TOT 16-PERSOONS VAKANTIEWONING

Toeristisch juweeltje in Wolfhagen/Schinnen
Schinnen Maar liefst acht slaapkamers en zeven badkamers. Zoveel vertrekken telt de gloednieuwe 16-persoons vakantiewoning van de gebroeders Ron en Fer Goessens in het Fabritiushuis in Wolfhagen (Schinnen).
Inmiddels zijn de eerste gasten gearriveerd. Verleden week woensdag werd het vakantiehuis officieel geopend
door wethouder Jan Hermans (in het midden op de foto). Het Fabritiushuis, één van de oudste monumenten in
Beekdaelen, is al jaren in handen van de familie Goessens. Na 30 jaar leegstand kochten Piet en Ellie Goessens,
de inmiddels overleden ouders van Ron en Fer, in 1986 de 16de-eeuwse carréhoeve als bouwval. ‘Omdat ze er
potentie in zagen’. En ziedaar, het werd een droomhuis met twee woningen, en de schuur - die vroeger dienst
deed als varkensstal en hooischuur en later als kantoor en showroom - is nu een luxe 16-persoons vakantiewoning. Wie binnen een kijkje wil nemen kan terecht op www.beaujean-vacances.com. De prijs voor een weekendje of midweek Fabritiushuis? Ergens tussen de 1200 en 1600 euro. Maar dan heb je ook wat. Oh ja, wie ‘naar
Wolfhagen’ wil moet wel snel zijn, want volgens Ron Goessens loopt het storm wat betreft de reserveringen.

TONEEL

Crescendo brengt kluchtklassier ‘De Tante van Charlie’
Toneelvereniging Crescendo uit Schimmert start op
17 juni een serie uitvoeringen van de kluchtklassieker ‘De Tante van Charlie’,
geschreven door Brandon
Thomas (Charley’s Aunt)
en vertaald en bewerkt
door Jon van Eerd. De
regie is in handen van Ivo
Habets. Vier keer wordt
het stuk opgevoerd.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het verhaal, met een Limburgse
twist, draait om de vrienden
Charles (Charlie) Wiekken en
Jacques Gielissen, de gezusters
Speetjens en de puissant rijke
Donna Lucia d'Alvadorez, de
tante van Charlie. Wanneer zij

Schutterij
Merkelbeek vult
kermiszondag
met schieten
Merkelbeek Schutterij St Johannes-St. Clemens uit Merkelbeek houdt op kermiszondag
26 juni schietwedstrijden op
het schietterrein bij Nobis aan
de Misweg. Zowel drietallen als
zestallen strijden met de zware
buks om de prijzen. Het beste
zestal wint de felbegeerde ‘Jos
Timmermans wisseltroffee’. De
jeugd kan schieten met de windbuks. De schutterij zorgt voor
een hapje en een drankje. De
wedstrijden beginnen om 14.30
uur. ’s Ochtends verleent de
schutterij (muzikale) medewerking aan de sacramentsprocessie door het dorp.

Hobbymarkt
in Jabeek
Jabeek Ouderenvereniging Jabeek houdt op zondag 26 juni
van 10.00 tot 16.00 uur een hobbymarkt in het Ontmoetingscentrum aan de Dorpstraat. Diverse
hobbyisten tonen er hun creativiteit. De toegang is gratis. Voor
deze markt zijn er overigens nog
tafels beschikbaar. Een tafel
kost 5 euro. Aanmelden kan via
christiendick@ziggo.nl of 0652018078.

Garagesale in
Puth levert ruim
2400 euro voor
goed doel op

De cast van ‘De tante van Charlie'. Eigen foto

niet komt opdagen zit er niets
anders op dan dat de butler des
huizes zich als Charlie's tante
voordoet, met alle gevolgen van
dien.
Cast
De cast bestaat uit Mick Caubo,
Bas Opgenoorth, Eric Caubo,
Denise Lambrichs, Jenny Caubo,
Floor Huijerjans, Harm Lemmens, Claire Smeets en Quincy

Grootjans als ‘de tante van Charlie’.
Premiere
De première is op vrijdag 17 juni
in ‘t Gemeinsjapshoes. Daarna
is het stuk te zien op 18, 24 en 25
juni. De aanvang is telkens om
20.00 uur. Kaarten à 10 euro zijn
te koop bij Soons Doe-het-Zelf en
Manjefiek. Reserveren via www.
toneelverenigingcrescendo.nl

PUTH De jaarlijkse
garagesale in Puth heeft
2439,08 euro opgeleverd.
Het bedrag komt uit de
opbrengst van het inschrijfgeld en danzkij
giften van lokale bedrijven, meldt de organisatie. Die heeft het bedrag
inmiddels gestort op de
rekening van de stichting
Casa-Gambia Nederland,
die goede doelen in
Gambia steunt, zoals
de bouw van scholen.
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Komende zaterdag
weer Repair café
Nuth De vrijwilligers van het
Repair Café Nuth staan zaterdag 11 juni 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.

Maandag weer
Hoeskamertref in
Arensgenhout
Arensgenhout De volgende editie van de Hoeskamertref in
Arensgenhout staat weer voor de
deur. Wie een kaartje wil leggen
of gewoon een praatje wil maken
met een kopje koffie is welkom
op maandag 13 juni van 14.00
tot 16.00 uur in de Hoeskamer
in Arensgenhout. Aanmelden
is niet nodig. Wie vervoer nodig
heeft moet voor 10 juni bellen
met Tiny Rompen-Loyens, tel
06-25012415. Mailen kan ook:
paul.tiny.rompen@gmail.com.

JEAN-KE

Fietstocht door Beekdaelen

Op ‘t bal
trof ik Chantal
ze kwam uit Vaesrade.
Wat werd ik stapel op die vlam
zij niet op mij...wat schade !
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

BEEKDAELEN Wie van
fietsen houdt, kan zaterdag
25 juni meedoen aan een
fietstocht dwars door Beekdaelen. De tocht voert deelnemers over de noordlus van
de Beekdaelenroute en is 30
km lang. Starten kan tussen
12 en 13 uur bij restaurant
Hedelfinger (Quabeeksweg
1) in Bingelrade, restaurant
Heerlux (Aan de Voeëgelsjtang 1) in Schinveld en
vanaf fietspad ‘Zwarte Pad’
(nabij Stationsstraat 27A)

in Schinnen. Eindpunt
is restaurant Smeets in
Merkelbeek. Finishen kan
tot 18.00 uur. Deelname
bedraagt 5 euro. Aanmelden
kan via info@beweegdaelen.
nl of door te bellen naar
CMWW Schinveld (088-455
2590). Deelnemers die zich
voor 18 juni inschrijven ontvangen een goodie bag met
daarin onder meer kortingsbonnen die ze bij de deelnemende restaurants kunnen
inwisselen.

Processie
in Merkelbeek
MERKELBEEK In
Merkelbeek wordt
op zondag 26 juni
de jaarlijkse sacaramentsprocessie gehouden. Startpunt is
de Banneux kapel aan
de Haagstraat waar
de processie om 9.30
uur vertrekt. Muzikale
medewerking verlenen
fanfare St. Joseph en
schutterij St. JohannesSt. Clemens.
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JAN BOUWENS: ‘SINDS CORONA ZIJN WE NIET MEER IN LOURDES GEWEEST’

‘Beekdaelen’ gaat
weer op bedevaart
Jan Bouwens in zijn woonkamer in Schimmert. “De Lourdes-bedevaart is ook een beetje vakantie. In al die jaren heeft nog nooit iemand gezegd dat we te weinig gebeden
hebben.” Foto Rob Oostwegel

In het Franse Lourdes
werd onlangs de 164ste
verjaardag herdacht van
de eerste verschijning
van Maria aan Bernadette
Soubirous. Die verschijning, en de 17 die daarop
volgden, waren de aanleiding voor de ontwikkeling van Lourdes als
grootste bedevaartsoord
in de katholieke wereld
(5 miljoen bezoekers per
jaar). “Om in Lourdes te
helpen”, zegt Jan Bouwens
(75) uit Schimmert, “ben
ik als vrijwilliger inmiddels
twintig keer mee geweest,
en daarnaast nog zes à
zeven maal op eigen gelegenheid.” In september
gaat hij, met het dekenaat
Schinnen, opnieuw naar
Lourdes, samen met circa
20 à 25 bedevaartgangers
uit Beekdaelen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Na de verschijningen aan Bernadette in 1858 gebeurden er
wonderen in Lourdes. Mensen
genazen op onverklaarbare wijze van hun kwalen en gebeden
werden verhoord. “Door corona
konden we twee jaar niet naar
Lourdes gaan”, vertelt Bouwens.
Hij hoopt dat in september vier à
vijf vrijwilligers meereizen om de
Beekdaelense bedevaartgangers
- voor zover nodig - een handje
te helpen. Niet alleen in Lourdes
zelf, maar de hele reis trekken ze
samen op. Het zou mooi zijn als
ook een paar jonge vrijwilligers
mee zouden gaan, zegt Bouwens,
want de gemiddelde Lourdesganger is gepensioneerd. Bij de ‘laatste’ Lourdesreis, vóór corona,
was één vrijwilliger zelfs de tachtig al gepasseerd. “Ik ben zelf 75
jaar en ga mee zolang het kan.”

Het zou mooi zijn als
ook een paar jonge
vrijwilligers mee
zouden gaan, want
de gemiddelde
Lourdesganger is
gepensioneerd.
- Jan Bouwens
Theo Bovens
De bekendste Limburgse vrijwilliger sinds jaar en dag is
oud-gouverneur Theo Bovens,
als brancardier kent hij ieder
plekje in Lourdes. Bouwens: “Wij
reizen als groep van het dekenaat Schinnen mee met de Limburgse Bedevaart Maastricht.”
Tot het dekenaat Schinnen, de
bestuurslaag tussen het bisdom
en de parochies, behoren alle
parochies in de gemeente Beekdaelen (Hulsberg, Nuth, Vaesrade, Wijnandsrade, Sweikhuizen,

Schinveld, Merkelbeek, Jabeek,
Bingelrade, Merkelbeek, Puth,
Schinnen, Doenrade, Amstenrade en Schimmert).
Per touringcar of vliegtuig
De Lourdesreis kan per touringcar (5-13 september) of per vliegtuig (vanaf Maastricht Aachen
Airport, 7-12 september), de prijs
is voor beide hetzelfde: 920 euro.
“Volpension“, benadrukt Bouwens, “dus ontbijt en twee keer
warm eten per dag. We gaan heus
niet alleen maar negen of zes dagen bidden, het is ook een beetje vakantie. In al die jaren heeft
nog nooit iemand gezegd dat we
te weinig gebeden hebben.” Bedevaartgangers met een medische indicatie en CZ-verzekerd,
kunnen in aanmerking komen
voor korting op de reisprijs. Voor
meer informatie: Jan Bouwens,
Groep Dekenaat Schinnen, M
06-27652457.
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KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Remigius
Schimmert

Zaterdag 11 juni. 13.00 uur:
Doopviering Jackie Weijers.
15.00 uur: Extra viering; gedenkdienst Mathieu Bos. 19.00
uur: H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: Jan Schiffelers en Tineke Offermans;
Els Ackermans-Mommers; Jan
Hamers. Zondag 12 juni. 11.00
uur: Hoogmis m.m.v. het Caecilia Kwintet. 13.30 uur: Doopviering Phileine Frijns. Woensdag 15 juni. 19.00 uur: H. Mis
in het klooster. Tiny en Thei
Meijers-Veldman. Donderdag
16 juni. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding
en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 17 juni. 16.00 uur: H.
Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zaterdag 11 juni. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Clara Boshouwers-Bertrand en Felix Boshouwers (jaardienst); Annie Kuypers-Niessen. Zondag 12 juni.
Sacramentsprocessie.
09.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door
diverse verenigingen. Intenties:
Richard, Ans en Jean Sieben; Zef
Tummers (gestichte jaardienst);
Jeu Limpens (gestichte jaardienst); Nelly Herijgers-Verkoulen (gestichte jaardienst); Annie
Luijten-Meisen (gestichte jaardienst).

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 12 juni. 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Intenties: ouders
Bemelmans-Crijns (b.g.v. moeders verjaardag); 13e jaardienst
Henk Frissen tevens voor overleden familie. 14.00 uur: doop
Liva Mannens. Maandag 13 juni.
09.00 uur: H. Mis. Intenties:
ouders Frijns-Eichhorst. Vrijdag 17 juni. 09.00 uur: H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Vrijdag 10 juni. 19.00 uur: Vormselmis. Zondag 12 juni. 09.30
uur: H. Mis, aansluitend processie door het dorp. Intenties: Jeu
Selder. 12.30 uur: H. Doopsel
Kiki van Keulen Dinsdag 14 juni.
09.00 uur: H. Mis. Intenties :tot
heil van de kerk

Parochie St. Servatius
Vaesrade

Kinderen De Bolster herdenken
gesneuvelde Nuthse soldaten
NUTH Kinderen van basisschool de Bolster in Nuth
brachten onlangs een
mooi eerbetoon aan Wiel
Vonken en Piet Gerards,
die tijdens de Duitse
inval op 10 mei 1940 zijn
gesneuveld. De twee
Nuthse militairen liggen
gebroederlijk naast elkaar
begraven op de begraafplaats in Nuth. De Bolster
adopteerde het dubbelgraf in 2017. Sindsdien
organiseren de kinderen
van groep vijf en zes, in
het bijzijn van een groep
nabestaanden, ieder jaar

een
persoonlijke
uitvaart
voor elk
budget

in mei een herdenking
voor de twee omgekomen
soldaten. Ze brengen
bloemen naar het graf en
houden een minuut stilte.
“Indrukwekkend om
tijdens de stilte alleen
enkele vogeltjes te horen
fluiten”, zegt schooldirecteur Frank Feron.
“Vogeltjes die in vrijheid
overal rond kunnen vliegen. Deze vrijheid én vrede
herdenken we, omdat Wiel
Vonken en Piet Gerards
hiervoor zijn gestorven,
zodat wij nu in vrede en
vrijheid kunnen leven.”

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

Zondag 12 juni. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: Gerrit ten Oever
(tweede jaardienst).

Processie Nuth
is op 19 juni
NUTH De traditionele
Sacramentsprocessie
van de parochie St. Bavo
trekt zondag 19 juni door
het dorp. Startpunt is de
parkeerplaats bij Gitek
sportcentrum, waar de
processie om 09.30 uur
vertrekt. Vanaf daar gaat
het via de Chopinlaan,
Haydnlaan en Boschweg
richting zorgcentrum Op
den Toren. Daar wordt de
Heilige Mis opgedragen.
Na afloop is er voor de
bezoekers de gelegenheid
een kop koffie te drinken.

Wilfred en Patricia van den Hout

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

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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GESLAAGD LK TURNEN VOOR SCHINVELDSE GYMNASTIEKVERENIGING

Succes voor leden GV Olympia
Gymnastiekvereniging
Olympia KFC uit Schinveld
heeft onlangs succesvol
meegedaan aan de Limburgse kampioenschappen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Zo waren de meisjes junioren E
lijn van Olympia het beste op het
onderdeel minitrampoline, minispringtoestel en lange mat. De
jeugd E lijn werd tweede op de
lange mat. Naast het teamsucces
was er ook individueel eremetaal.
Bryan Dohmen behaalde een eerste
plaats op de onderdelen minitrampoline en de minitrampoline met
pegasus. Dwayn Dohmen werd
tweede en Lizzy Goertzen derde
op de minitrampoline. Verder behaalden Lizzy Goertzen, Marit

Het team van gymnastiekvereniging Olympia KFC Schinveld. Eigen foto

Schloesser en Meggie respectievelijk een achtste, negende en elfde
plek op de individuele meerkamp.

En ook bij de toestelfinales werden
goede resultaten behaald door de
Schinveldse turnsters. Zo eindigde

Maak kennis
met tennis
in Oirsbeek
OIRSBEEK Maak kennis
met tennis. Onder dat
motto houdt tennisclub
Oisrbeek tot en met 7 juli
elke donderdag van 18.00
tot 19.00 uur een kennismakingsles voor jeugd en
volwassenen. Deelname
bedraagt 5 euro per les en
aanmelden is niet nodig.
Rackets en ballen zijn
aanwezig. Wie wil mag
vijf kennismakingslessen volgen, zo meldt de
Oirsbeekse tennisclub.
Daarna kunnen belangstellenden zich eventueel
aanmelden als lid.

Lizzy Goertzen als vierde op balk
en Marit Schloesser werd vierde op
vloer.

Zomer
Challenge
bij Tennisclub
Oirsbeek

Twee teams
Tennisclub
Oirsbeek
kampioen
Oirsbeek Twee seniorenteams van Tennisclub Oirsbeek (TCO) zijn
kampioen geworden in de KNLTB voorjaarscompetitie. Het herenteam bestaande uit (v.l.n.r.) Lars Keulen, captain Tom Smit, Thibo
Boels, Jeroen van de Bunt en Max van de Berg is kampioen en promoveert naar de tweede klasse. En ook het damesteam van TCO is
kampioen. Zij worden komende vrijdag gehuldigd, na afloop van de
laatste speelronde. In die laatste speelronde kunnen overigens nog
twee teams van TCO kampioen worden, zo meldt de club. “Iedereen
is vrijdagavond van harte welkom op het tennispark in Oirsbeek om
de tennissers vanaf de kant aan te moedigen.” Eigen foto

OIRSBEEK Tennisclub
Oirsbeek start vanaf 1 juli
met de ’Zomer Challenge’.
Geïnteresseerden kunnen
daarmee een goedkoop
zomerlidmaatschap voor
twee maanden afsluiten.
Dat kost 35 euro en is
geldig in juli en augustus.
Met zo’n kort lidmaatschap mag iedereen onbeperkt tennissen op de
banen. Aanmelden kan
op www.tcoirsbeek.nl.
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LEVIN DE KOSTER: ‘IK BESEF DAT IK OP
EEN PLEK ZIT WAAR MENIGEEN OP AAST’

Op z’n 28-ste
al op het pluche

Wethouder Levin de Koster (28) bij de vijver aan Thullerkerkweg in Schinnen. “Opa De la Haye, de vader van moeders kant, vertelde me vroeger, op deze plek, over het leven, ook ove
‘ie zelf allemaal had meegemaakt.”Foto Rob Oostwegel

er wat

9
Ondernemer/politicus Fons Heuts uit
Nuth was ooit de op één na jongste
wethouder van Nederland toen hij op
z’n 28-ste wethouder in de gemeente
Nuth werd. Dat zit er voor Levin de
Koster (28), de kersverse wethouder
van Beekdaelen, net niet in want De
Koster is bij zijn start als wethouder
een paar maanden ouder dan Heuts
destijds. Eén van De Kosters speerpunten de komende vier jaar: de
‘generation next’ op een eigentijdse
wijze proberen te interesseren voor de
politieke arena in Beekdaelen.

BEEKDAELEN
DOOR JOS VAN WERSCH

“Kijk, dat is ‘m”, fluistert de ene bejaarde
terrasganger tegen de ander als De Koster
op het afgesproken tijdstip in zwierige tred
arriveert bij brasserie De Muldermolen aan
de Thullerkerkweg in Schinnen, een hemels
mooi gelegen uitspanning in Beekdaelen.
Nu kun je om De Koster, een boom van een
vent, ook moeilijk heen, en als hij bulderend
lacht klinkt zijn echo tot in zijn woonplaats
Oirsbeek. Beroepshalve was hij tot eind mei
wijkregisseur bij de gemeente Roermond,
zeg maar de ogen en oren namens het stadsbestuur. “Veiligheid, leefbaarheid, sociale
ellende, vul zelf het lijstje maar verder aan.”
‘Geen student maar een doener’
Nee, hij heeft geen terugkeergarantie mocht
het wethouderschap al na vier jaar, of eerder,
voorbij zijn. Als je al op je 28-ste zit te azen
op een terugkeergarantie of een wachtgeldregeling getuigt dat volgens hem van weinig
zelfvertrouwen. Hij deed de bacheloropleiding Bestuurskunde aan de universiteit
in Tilburg. “Ik ben geen student maar een
doener. Ik wil weten wat er in de maatschappij speelt en wat je kunt doen om iets
te verbeteren.” Hij werkte ook in de horeca,
met veel vreugde. “Omdat je er met zoveel
verschillende soorten mensen in aanraking
komt.” Op 1 juni ruilde hij zijn uitvoerende
werkzaamheden in Roermond in voor
bestuurlijke wethouderstaken. “Ik heb hier
naar toegeleefd. Opa De Koster zat vroeger
in de politiek, daar komt mijn interesse
vandaan. Ik herinner me dat ik in de brugklas
keek naar de debatten in de Tweede Kamer.”
De interviewlocatie, bij de vijver aan de
Thullerkerkweg, heeft voor hem een bijzondere betekenis. “Opa De la Haye, de vader
van moeders kant, vertelde me vroeger, op
deze plek, over het leven, ook over wat ‘ie zelf
allemaal had meegemaakt, ondermeer dat hij
op z’n 29-ste z’n rug brak in de mijn, en hoe

hij de rest van leven samen met oma heeft
‘geschraveld’. Deze vijver is een betekenisvolle jeugdherinnering.”

Ik heb hier naar toegeleefd.
Opa De Koster zat vroeger
in de politiek, daar komt mijn
interesse vandaan.
- Levin de Koster
John Essers
Hij kwam als begin twintiger in de gemeenteraad van Schinnen. “Ik denk mede door mijn
achternaam. Op zekere dag kwam Hugo
Schaffrath van de Vernieuwingsgroep bij de
voetbalclub naar me toe en vroeg of ik op de
lijst van zijn partij wilde staan. Na verloop
van tijd merkte ik dat raadslid zijn niet de
heilige graal is. Ik denk dat ik een goede
keuze heb gemaakt door nu te kiezen voor
het wethouderschap.” Gezien de stembusopkomst op 16 maart is slechts de helft van
de Beekdaelenaren geïnteresseerd in de
lokale politiek. “En misschien nog wel
minder. De helft van de stemmers gaat
namelijk naar de stembus omdat ze iemand
kennen die in de gemeenteraad wil komen.”
Met 16 van de 25 raadszetels, zei exwethouder John Essers verleden week
in de Beekdaeler, had de ‘vorige’ coalitie
(Vernieuwingsgroep, CDA, GroenLinks/
PvdA) gewoon kunnen doorgaan. “Ik snap
de redenatie van John, een man met een
gouden hart en dat ook uitstraalt. Maar
je kunt je ook afvragen of bij de start van
fusiegemeente Beekdaelen in 2019 de juiste
keuze is gemaakt, die coalitie is toen in mijn
ogen gekunsteld in elkaar gezet. Dat was
het feestje van het CDA, denk ik dan maar.
Dit keer zijn we gewoon open en eerlijk de
informatieronde ingegaan. De voormalige
gemeente Nuth, met afstand de grootste
van de drie fusiepartners, heeft zich in 2019
behoorlijk bedonderd gevoeld.” Hij denkt niet
dat de ‘misser uit 2019’ helemáál hersteld is
nu Beekdaelen Lokaal wél deel uitmaakt van
de coalitie 2022-2026. ”Met deze coalitie, die
recht doet aan de stembusuitslag, hopen we
Beekdaelen bestuurbaar te houden.”

Je kunt je afvragen of bij de
start van fusiegemeente
Beekdaelen in 2019 de juiste
keuze is gemaakt, die coalitie
is toen in mijn ogen
gekunsteld in elkaar gezet.
Dat was het feestje van het
CDA, denk ik dan maar.
- Levin de Koster

‘Wethouderschap Leon Rijkx’
De animo om wethouder te worden was
groot, bij alle partijen, ook bij de VG waren er
meer kandidaten dan Jan Hermans en hijzelf,
dat klopt toch hè? De Koster kijkt, de enige
keer die middag, alsof ‘ie het in Keulen hoort
donderen. Leon Rijkx, zegt de interviewer,
was toch van het CDA naar de VG overgestapt met het oog op een wethouderspost
voor hem? “Die belofte heb ik nooit gehoord
en die is ook nooit gedaan. Leon voelde zich
gewoon niet meer senang bij het CDA. Ik
besef eens te meer dat ik op een plek zit waar
menigeen op aast.” De Koster is met afstand
de ‘youngster’ in het college van B&W waar
bovendien de huiskleur van de gemeenteraad
zilvergrijs is. “Jammer hè dat Lisa Laumen
van het CDA ermee is gestopt, echt een
topper. Reken maar dat ik werk ga maken van
politieke verjonging. Als ik zo af en toe
politieke fossielen ontmoet denk ik altijd:
zouden die überhaupt wel weten wat TikTok
is?”

Reken maar dat ik werk
ga maken van politieke
verjonging. Als ik zo af en
toe politieke fossielen
ontmoet denk ik altijd:
zouden die überhaupt wel
weten wat TikTok is?
- Levin de Koster

‘Behoorlijke flierefluiter’
Van ambtelijk wijkregisseur in Roermond
naar een ‘zevendaagse’ als wethouder in
Beekdaelen. “Ach, ik was toch al geen man
‘van de structuren’ en ik ben in mijn privéleven een behoorlijke flierefluiter geweest,
een vrije jongen zogezegd – totdat ik mijn
vriendin, een Limburgse uit het NoordLimburgse Melderslo, leerde kennen. Na een
jaartje aanlooptijd zijn we nu toch al een dik
jaar samen, dat wil zeggen: zij heeft de stap
gezet om vanuit Amsterdam naar Maastricht
te verhuizen, in één keer naar Oirsbeek was
een brug te ver. Ze werkt in de psychiatrie bij
Mondriaan in Heerlen en ze is net zo sociaal
geëngageerd als ikzelf. Daarom zet ik gretig
mijn tanden in de portefeuille Sociale Zaken
& Welzijn. Ik ga m’n best doen om zoveel
mogelijk het vertrouwen te winnen van
mensen die mij nu níét vertrouwen omdat ik
het plakkaat ‘Gemeente’ op mijn voorhoofd
heb staan.” Er zijn in Beekdaelen maar weinig
28-jarigen die 7000 euro bruto per maand
verdienen plus 383 euro netto als onkostenvergoeding. ”Wat een geld hè? Maar ik ga
ook leveren.”
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Geerstraat 35 in Aanbouw garage
Bingelrade
Kempkensweg 12, Het plaatsen van
6155 NL Puth
buitengevelisolatie
Heisterbrug
Verbouwen van de
121, 6365 CC
noord-oosthoek van
Schinnen
Kasteel Terborgh
Heisterbrug
Het plaatsen van
34, 6365 CD
zonnepanelen
Schinnen
Eindstraat
Ontheffing van
62, 6451 AE
het vigerende
Schinveld
bestemmingsplan
Diepestraat
Het plaatsen van een
2, 6336 VW
terrasoverkapping
Hulsberg
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Perceelnummer Het plaatsen van een
OBK00 D 2553
zendmast
in Oirsbeek (op
de parkeerplaats
nabij
Schinderpaadje/
Oirsbekerweg 90
in Oirsbeek)
In/Uitrit
NUT00 O 193,
terzijde van de
Aalbekerweg
(schuin
tegenover
Aalbekerweg 45)
Verkeersbesluiten
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Spoorstraat 43 in Opheffen individuele
Nuth
gehandicaptenparkeerplaats
Koolweg,
Toestaan
Kempkensweg
motorvoertuigen voor
en Knitgensgats bestemmingsverkeer
in Puth

DATUM VERLEEND
30-05-2022

01-06-2022
31-05-2022

01-06-2022

01-06-2022

01-06-2022

DATUM INDIENING
09-05-2022

13-05-2022

DATUM BESLUIT
27-05-2022

02-06-2022

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.

Foto gemaakt door Emile Verhijden

Holleweg in Schinnen weer
open voor alle verkeer
Met ingang van maandag 6 juni 2022 is de Holleweg
in Schinnen weer open voor alle doorgaand verkeer.
Het einde van het project ‘Reconstructie Holleweg
Schinnen’ komt nu ook in zicht.
Laatste werkzaamheden

Expositie Verduurzamen
Monumenten
van 16 t/m 30 juni

De aannemer is nog bezig met de laatste afwerkingen en
eventuele aanpassingen binnen het project. Wanneer alle laatste
werkzaamheden afgerond zijn, zal de aannemer over enkele
weken zijn werkgebied opruimen en is het project afgerond.

Er kan meer dan je denkt!
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen
bij de expositie Verduurzamen Monumenten in de
Orangerie van kasteel Amstenrade (Hagendorenweg
1, 6436 CR Amstenrade). De expositie is te bezichtigen vanaf 16 t/m 30 juni en is voor iedereen gratis
toegankelijk, hierbij kunt u gelijk een bezoekje
brengen aan de Orangerie.
Opening

Op 15 juni vindt in de avond de officiële opening plaatst
van de expositie, inclusief netwerkborrel, tevens in de
Orangerie van kasteel Amstenrade. Meer informatie over het
programma en over de mogelijkheid tot aanmelden hiervoor
is te vinden op de gemeentelijke website www.beekdaelen.nl.

De expositie

Met eenvoudige maatregelen valt al veel energie
te besparen. Een goed ingeregelde cv bijvoorbeeld,
ledverlichting, of dikke gordijnen. Maar het verduurzamen
van monumenten en andere historische gebouwen vraagt
ook om maatwerk. Daarbij kan er vaak meer dan gedacht,
zolang de cultuurhistorische waarde en de waardevolle
onderdelen van het monument gerespecteerd worden. In
de expositie, die door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed is ontwikkeld, wordt informatie aangeboden over
wat er kan en hoe dat in zijn werk gaat, zowel in tekst, beeld
als video. Denk aan mogelijkheden voor isoleren, ventileren,
verwarmen en opwekken van energie. De expositie helpt
monumenteigenaren de mogelijkheden voor hun specifieke
monument verder te onderzoeken. Deze informatie is ook
interessant voor eigenaren van oude of historische panden
die geen monumentale status hebben.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van dit bericht geïnteresseerd zijn
of vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente
via 088-450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl. Zij zullen
uw vragen doorzetten naar een van onze gemeentelijke
adviseurs. Graag tot ziens bij de expositie!

Wat is er allemaal gerealiseerd in de afgelopen maanden?
• De rijweg is opnieuw ingericht als 30 km/uur zone
binnen de bebouwde kom en als 60 km/uur zone buiten
de bebouwde kom. Dat is gebeurd door de aanleg van
verschillende nieuwe verkeersmaatregelen, zoals verhoogde
plateaus, nieuwe ‘bebouwde komingangen’, duidelijke
markeringen en rode coating.
• De fietspaden die binnen de 60km/uur zone liggen, zijn nu
verhoogd en zijn aan een zijde deels gescheiden van de
rijweg via een beukenhaag.
• Een groot deel van het regenwater, dat voorheen ‘bergaf’
het gemengde riool instroomde, wordt nu via grote
instroomputten opgevangen en vervolgens naar twee
ondergrondse krattensystemen en de nieuw aangelegde
open buffer geleid. Zo kan het regenwater duurzaam weer
in de ondergrond infiltreren.
• Het bestaande gemengde riool is deels vernieuwd en deels
van binnenuit gerenoveerd. Het kan nu weer vele jaren
vooruit.
• Alle bestaande bomen naast de rijweg zijn gecontroleerd
en hebben, indien noodzakelijk, onderhoud gekregen. Denk
hierbij aan het bijsnoeien en verwijderen van dode takken.
Foto’s van het project in uitvoering vindt u op
www.beekdaelen.nl/reconstructie-holleweg-in-schinnen

Voortgang Project “Herinrichting
Provincialeweg Oirsbeek”
Zoals bekend is de aannemer inmiddels bezig met
werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de
nieuwe buffer, tussen de Romenkamp en de oude
Provincialeweg te Oirsbeek. Deze werkzaamheden
(fase 1A) vorderen voorspoedig en in week 24 zal er
gestart worden met een vervolgfase in dit project,
namelijk fase 1B en aansluitend fase 2.

Doneer je fiets en help een kind meters maken
Datum:
25 juni 2022

Heb jij één of misschien zelfs wel meerdere fietsen over? Die je niet meer gebruikt?
En zijn deze nog in een redelijke tot goede staat?
Samen met de ANWB en Stichting Leergeld Parkstad organiseren wij op drie locaties een

grote fietsen inzamelingsactie

Vanaf de start van de nieuwe fase, dient de rijweg voor het
doorgaand verkeer te worden afgesloten. Hieronder vindt u een
een overzicht van de komende faseringen en de doorlooptijden,
met als onderbreking de zomersluiting/bouwvak 2022. De
werkzaamheden zullen enige hinder en overlast met zich
meebrengen, met name in de verkeersdoorstroming. Hiervoor
vragen we om uw begrip en medewerking!

Bereikbaarheid

Wanneer de rijweg wordt afgesloten, zal er een omleiding van
toepassing zijn voor alle doorgaand verkeer. Dit wordt via de
buitenring geleid. Bedrijven, winkels en woningen tot aan het
werkvak blijven gewoon (per auto) bereikbaar. Ook de fietsers
worden veilig om het werkvak heen geleid, via de Molenweg.
De omleidingsroutes vindt u ook op www.beekdaelen.nl.
De buslijndienst en hulpdiensten krijgen wel de mogelijkheid
om het werkvak te passeren. De trottoirs blijven zo goed
mogelijk toegankelijk, zodat de woningen binnen het werkvak
te voet bereikbaar blijven.

Nadere informatie

Bewoners binnen het werkgebied krijgen van de aannemer via
bewonersbrieven nog separaat bericht. Meer informatie vindt
u op www.beekdaelen.nl/blauweader.

op zaterdag 25 juni
van 11.00-14.00 uur:
Beekdaelen: Hockeyclub Nuth, Kollenberg 1
Simpelveld: Gemeentewerf, Bocholtzerweg 14d
Voerendaal: de Joffer, Goswijnstraat 1
De fietsen die wij krijgen, worden door de vrijwilligers van de reguliere werkplaatsen opgeknapt.
Op deze manier krijgt je fiets een tweede leven. De fietsen gaan naar kinderen in regio Parkstad tussen 4
en 18 jaar die zelf geen geld hebben voor een fiets. Zij kunnen hierdoor veilig meters maken, bewegen en
vooral ook meedoen. Alle maten fietsen zijn welkom, maar aan kinderfietsen is extra behoefte.
Lukt het echt niet op die dag? Bel dan naar eén van de reguliere inzamelpunten
Betere Buren in Brunssum, Werk voor Heerlen in Heerlen of De Kansenwinkel in Kerkrade.

Stand van zaken noodopvang
USAG-terrein Schinnen
Op 8 november 2021 opende de noodopvang in Schinnen.
Maximaal 450 asielzoekers kunnen hier voor de duur van
1 jaar worden opgevangen. Om u op de hoogte te houden
over dit onderwerp, verzamelen we op www.beekdaelen.
nl/noodopvang alle beschikbare informatie en informeren
wij u via dit weekblad als er nieuws te melden is.
Deze week hebben we nieuws over de ingebruikname van de
gebouwen op het terrein en delen we nogmaals een reminder van
de open dag die op het terrein wordt gehouden.

Ingebruikname gebouwen

De gebouwen op het terrein zijn verbouwd en gebruiksklaar
gemaakt voor opvang. Er zijn nu zo’n 300 bewoners verhuisd van de
paviljoens naar de gebouwen. De paviljoens waar deze bewoners
eerst verbleven worden inmiddels afgebroken.

Open dag

Op dit moment zijn er 410 bewoners bij de noodopvang in
Schinnen. 70 hiervan zijn minderjarig, daarvan gaan er 36 naar de
basisschool en 25 naar het voortgezet onderwijs. De helft van de
bewonersgroeps is hier in gezinsverband.
Wilt u eens kennismaken met de bewoners en zien hoe het terrein
gebruikt wordt? Dit kan op zaterdag 11 juni 2022 van 13:00u tot
16:00u. Dan organiseert het COA namelijk samen met de bewoners
van de noodopvang een open dag. >>

ADVERTORIAL
>>

Feest! Opening Pearle
Opticiens Nuth

Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen dan een kijkje
komen nemen op het terrein van de noodopvang in Schinnen
en actief deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. Zo
verzorgen de COA-medewerkers en bewoners rondleidingen, zijn
er verschillende sport-, cultuur en kinderactiviteiten en worden er
taallessen verzorgd door vrijwilligers.

Vrijwilligers

Bij de noodopvang worden er allerlei activiteiten georganiseerd
om de bewoners een zinvolle daginvulling te geven. Zo kunnen
zij klusjes doen op het terrein, zijn er verschillende trainingen en
voorlichtingsmomenten, krijgen de volwassenen Nederlandse
les, krijgen de kinderen onderwijs en nog veel meer. Voor een
deel van deze activiteiten wordt de hulp van vrijwilligers ingezet.
Heeft u ook interesse om als vrijwilliger deel te nemen aan deze
activiteiten, meld u dan via noodopvangschinnen@coa.nl.
Een nieuw onderdeel is het programma TeamUp, een samenwerking
van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. TeamUp
biedt gestructureerde sport- spel- en bewegingsactiviteiten voor
gevluchte kinderen van 6 t/m 18 jaar. Deze activiteiten zijn niet
alleen gericht op sport en spel, maar ook op de sociaal emotionele
behoeften van kinderen. De activiteiten leren hen hoe ze met hun
gevoel om kunnen gaan. De vaardigheden die de kinderen opdoen
bij deze aanpak, zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s,
die weer van pas komen in hun dagelijks leven.
Wilt u als vrijwilliger deelnemen aan de TeamUp-activiteiten?
Kijk dan voor meer informatie en aanmelden op
www.warchild.nl/teamup. Tijdens de open dag is het ook
mogelijk u aan te melden als vrijwilliger.

Overige informatie noodopvang voormalig
USAG-terrein Schinnen
Meehelpen?

Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger of wilt u een
materiële donatie doen? Neem dan contact op met het COA
via noodopvangschinnen@coa.nl of kijk op www.coa.nl/
vrijwilligerswerk-en-donaties.

Nuth - Eind mei heeft
Pearle Opticiens Nuth
feestelijk haar deuren geopend op de Stationstraat
284 te Nuth. Het Pearle
team verwelkomt je graag
in de nieuwe winkel.

Supertrots
"De winkel heeft een complete
make-over gekregen en voorzien
van een geweldig assortiment.
We zijn dan ook supertrots dat we
in Nuth deze mooie nieuwe winkel hebben” vertelt het team van
Pearle Nuth. “Hierdoor kunnen
we onze klanten nog beter bedienen. De winkel is ruim opgezet
en op de toekomst voorbereid!"
Vernieuwd én vertrouwd
Toch is niet alles nieuw: alles
draait om goede service en het
deskundig advies van het vertrouwde team, maar nu onder
de naam Pearle Opticiens. “Ons
team wil precies weten wat elke

klant belangrijk vindt, zodat iedereen tevreden de winkel verlaat met precies de juiste zichtoplossing.”
3 voor 1 actie
In de Pearle winkel geldt een
aantrekkelijke 3 voor 1 actie:
koop een bril, krijg een 2e bril
gratis en geef de 3e bril cadeau
aan een ander. Wil je hiervan
gebruik maken? Maak dan snel
een afspraak online, telefonisch
via 045 524 4855 of kom langs
op Stationstraat 284 te Nuth. We
verwelkomen je graag in onze
nieuwe winkel.
Over Pearle
Pearle Opticiens is in Nederland
marktleider in brillen en contactlenzen. Zij bieden het breedste
assortiment glazen, monturen,
contactlenzen en zonnebrillen. Pearle staat voor een goede
service en is altijd dichtbij: via
pearle.nl of maak snel een afspraak en kom langs. Meer informatie? Kijk op www.pearle.nl.

Vragen of klachten over het COA-terrein?

Heeft u vragen of klachten over iets dat speelt op het terrein van
de noodopvang? Ook dan kunt u contact opnemen met het COA,
ditmaal via telefoonnummers 06 – 15 49 96 58. Dit nummer is 24
uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Openbare orde en veiligheid

Doet er zich een situatie voor, waarin u een melding wilt doen in
het kader van openbare orde en veiligheid buiten het terrein, dan
belt u de politie via 0900 8844. Voor acute en levensbedreigende
situaties belt u natuurlijk 112.

Overig

Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de gemeente
Beekdaelen. Bel hiervoor naar 088 450 2000 of mail naar
gemeente@beekdaelen.nl.

Tegen kanker. Voor Het Leven.
Als collecte-coördinator van KWF-collecteteam in Nuth
zoek ik nog collectanten die zich samen met mij voor de
collectie in Nuth willen inzetten . Wil jij je inzetten voor
minder kanker en meer genezing en wil je meewerken
aan de grootste collecte van Nederland? Collecteweek
start op 4 september. Stuur dan een e-mail naar
richardgriffijn@hotmail.com, bel 06-30207204.

SCHUTTERSSTRAAT 2 BEEK-ELSLOO

(T) 046 - 435 23 35
Met vriendelijke groeten,
WWW.AUTOSERVICEBEEK.NL
Richard Griffijn
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PRIJS-PUZZEL

en andere

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

Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. naar
de Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth.
Vergeet je naam, adres en woonplaats niet te vermelden. De naam van de winaar wordt in de volgende
uitgave gepubliceerd. De cadeaubon wordt per post
naar je toegestuurd.
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Boekstartdag in Bibliotheek Nuth
op 18 juni van 10.00-11.30u
Alle baby’s, peuters en kleuters en
hun (groot-)ouders of verzorgers
zijn welkom om te luisteren naar
verhalen, zelf te lezen en knutselen. Ook grote broers en zussen
zijn welkom. Boeken genoeg, strips
ook, maar ze kunnen zich ook
online vermaken. We geven je ook
graag tips om zelf een enthousiaste
voorlezer te worden. Voorgelezen
worden is niet alleen leuk en gezellig maar helpt ook enorm in het
verder leren van taal.
Drink een kop koffie of thee in het
leescafé. Verken daarna de bieb,
pak een boek uit de kast of ga alvast aan de slag met een tekening
of knutselwerk.

We starten het programma met een
gezamenlijk lied. Daarna spreiden
we door de bieb, waar het vertellen
en voorlezen begint. De verschillende activiteiten zijn afgestemd op de
leeftijden.
Wat: Boekstartdag Voor: Kinderen
van 0-5 jaar en hun (groot-)ouders
of verzorgers
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: Za 18 juni van 10.0011.30u.
Deelname: gratis
Aanmelden: Graag aanmelden
via contact@bibliotheeknuth.nl, tel.
045-524 4000 of aan de balie in
de bieb. Op de dag zelf aansluiten
mag ook.
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De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schinnen

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schimmert

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

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

Weekeindconsult
Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week, maar zondags niet. Bij mij
was het omgekeerd. Als je in het weekeinde medische klachten krijgt,
waarvoor je de huisarts wilt raadplegen, wordt het moeilijk. Dan bel
je de huisartsenpost van het Heerlense ziekenhuis (vroeger Nightcare
geheten). Na het aantal “wachtenden voor u” te hebben afgewacht,
krijg je contact. Je moet je bsn-mummer, zorgpas, adres van je huisarts
en medicijnoverzicht hebben klaar liggen en voorts een batterij vragen
beantwoorden, waarvan je de antwoorden niet steeds paraat hebt. De
toonzetting is formeel, niet toegenegen, soms zelfs een beetje bars.
Alsof je lastig bent. Dan hoor je plots dat het klopt wat je hebt geantwoord. Het blijkt dat ze je digitale patiëntendossier voor zich hebben
en alleen maar checken of je de juiste antwoorden geeft (zoals bij een
politieverhoor). Ik heb besloten om voortaan voorzichtigheidshalve de
meeste vragen te beantwoorden met “daar heb ik geen actieve herinnering aan”. Als Rutte ermee kan wegkomen, kan ik dat ook.
Als uit jouw verhaal blijkt dat het ernstig genoeg is (en daar is geen
discussie over mogelijk) krijg je een tijdstip waarop je mag komen.
Er zijn rolstoelen beschikbaar om je vanaf de parkeerplaats naar de
ingang te rijden. Bergopwaarts. Daarna bij twee loketten opnieuw
vertellen wat je komt doen. Uiteindelijk word je naar de wachtkamer
verwezen. Het hardmetalen meubilair in de wachtkamer en van de
rolstoel doet al snel pijn aan je achterwerk. Vreemd, want als ik de
stoelen van de artsen bekijk, is er een wereld van verschil. Bij de
ziekenhuisapotheek is dit zitmeubilair bijkans nog rotter. Daar is niet
gedacht vanuit de patiënt, maar vanuit de portemonnee. Stond dit
ziekenhuis niet al jaren voor miljoenen in het rood?
Als de arts mij in de spreekkamer binnenlaat, blijkt dat het een heel
aardige mevrouw is die aandachtig naar mijn verhaal luistert. Ik zeg
meteen dat ik ondragelijke pijn heb en in de huiskamer had lopen
dansen van de pijn. Dat dansen moest ik even uitleggen, want ze had
daar een ander beeld bij. Als ik uitgestrekt op een bed lig, begin het
onderzoekt. Ik zweet uit alle poriën en kreun van de pijn. Dat ontgaat haar niet en ze stelt vast: “U heeft echt pijn zo te zien”. Dan gaat
het snel: ze geeft in mijn bovenbeen een injectie met morfine en dat
brengt al na enige tijd verlichting. Ook schrijft ze diverse medicijnen
voor en moet ik in een aparte kamer een halfuur op een bed liggen. Ik
heb dorst als een woestijnreiziger. Mijn vrouw gaat op zoek naar een
bekertje, maar wordt door een vrouwelijke arts die ineens binnenkomt
toegebeten: “Wat bent u aan het doen?” Als ze vertelt waar ze naar
op zoek is, krijgt ze ten antwoord dat ze dat maar aan de assistente
moet vragen, maar die is in geen velden of wegen te bekennen. Die arts
heeft er dus geen snars van begrepen en voor haar zou “een functie
elders” wel eens een goede oplossing kunnen zijn. Mijn eigen huisarts
die daar ook was, kwam even kijken en zei dat hij mij de komende
week wel zou zien.
Die maandag heb ik telefonisch contact gehad met een collega van
mijn huisarts. Die begreep onmiddellijk, dat ik met alleen pijnbestrijding geen stap verder kwam en dat verwijzing naar een neuroloog geboden was. Ook schreef ze mij medicatie voor, waardoor ik weer kon
slapen. Ik ben inmiddels, net zoals op Madeira, waarover ik drie weken
geleden schreef, gestopt met de voorgeschreven medicatie, omdat ze
niet echt helpt en omdat ik er duizelig van word. Zowel Tramadol als
Oxycodon (morfine) zijn sterke pijnstillers en zijn
afkomstig van de papaverplant waaruit ook opium
wordt gewonnen. Als je wijs bent, houd daar dan
afstand van, want voor je het weet ben je een junk.
De laatste tip komt van een Grieks spreekwoord:
”Raadpleeg nooit een arts die nooit ziek is
geweest.” Ondanks alles, hadden we toch nog
een mooie pinksterdag.
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

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

Vraag en aanbod
Te koop gevraagd: WEI/
BOSPERCEEL IN BEEKDAELEN.
(06-20910006)
SJPULLEKESVERKOOP
GRIJZEGRUBBEN
Zaterdag 11 juni
10-14 uur.

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

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

Personeel en vacatures
KRANTENBEZORGER GEZOCHT
IN SCHIMMERT
Goede verdiensten. 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

HEY,

Spaar nu voor
Wahu buitenspeelgoed en
Goliath spellen

SPEEL JE
MEE?
ZONDAG GEOPEND
VAN 9 TOT 18
SPECIA A

Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 9 t/m zondag 12 juni 2022

PA PA !
L VOOR

Coop Slagroomtaart
geslaagd

Hagedoren
Harde Wener
Aardbeienvlaai

voor ca. 9 personen
per stuk

middelgroot

15.

25

8.49

9.

99

Beenham

per stuk

*
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Lochtman Goulash
bakje 500 gram

3.

99

5.50

_
12.10
19 _ 47

11.70

8.

Witte asperges

CoolBest sappen
of Fruitontbijt

pak 500 gram

3.
99
4.

99

5.99

2 pakken à 1000 ml
of flessen à 750 ml
combineren mogelijk

*
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I
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Asperges geschild
pak 400 gram

5.

99

Alle Magnum

combineren mogelijk

3.98

3.
6 5.
6.

14.
14

46
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Coop huiswijn

VA N
WIJNTJE
K
EE
DE W

rood, wit of rosé
3 flessen à 1000 ml
combineren mogelijk

3 STUKS

99
99
2.

11.

97

9.

99

TING
25% KOR

OP = OP

Bud pils
krat 24 flesjes
à 300 ml
17.99

Grolsch pils beugel
krat 16 flesjes
à 450 ml

4.80

1. 2.40

5.

18 38

_

99 _

2 STUKS

79

8.

17.29

12.

97

Grolsch pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

16.65

12.

49

Brand pils
krat 24 flesjes
à 300 ml
17.99

13.50
13.50

* 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

