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Doe mee
en maak kan
s
op een leuk
weekendje
weg!
Kijk snel op
pagina 10

SPORT

Vaesrade
trotseert
guur weer én
Eikenderveld
Vaesrade Koud, guur, regen en een ijzige wind. Het eerste team van RKVV Vaesrade trotseerde zondagmiddag niet alleen de barre weersomstandigheden maar zette ook het hoger geklasseerde Eikenderveld met 2-0 aan de kant (zie foto). ‘Man of the Match bij Voasje’ was zondag
Tarik Trabelsi, hij maakte beide goals. Het geelblauwe team van hoofdcoach Kevin Stawenga staat nu met 15 punten uit 9 wedstrijden en een
doelsaldo van 31-14 bovenin in de subtop van de vierde klasse B. Zie verder pagina 15. Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

VERKIEZINGSBIJLAGE IN DE WEEK VOORAFGAAND AAN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De Beekdaeler voortaan 24 uur eerder online
De Beekdaeler is vanaf
deze week al op maandagavond 22.30 uur online,
24 uur eerder dan tot
nu toe. De dag erna, op
dinsdagochtend, gaan de
60 bezorgers dan op pad
om dit weekblad in alle 15
dorpskernen van Beekdaelen te bezorgen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Dat de Beekdaeler (op pdf)
voortaan een dag eerder te lezen
is via beekdaeler.nl maakt deel
uit van een professionaliseringslag die dit weekblad aan het
maken is, zegt Richard Claessens
van Claessens Media, sinds 63

jaar uitgever van dit weekblad
(voorheen Nuth & Omstreken).
“Huis-aan-huis bezorging is en
blijft de kracht van de Beekdaeler. Tegelijkertijd zetten we in op
digitalisering.”
Verkiezingsbijlage in week 10
Vijf weken vóór de gemeenteraadsverkiezingen
(woensdag

16 maart) neemt de verkiezingskoorts toe, het aantal verkiezingsborden langs de weg groeit
met de dag. In de week vóór de
verkiezingen (week 10) verschijnt
er een Verkiezingsbijlage bij de
Beekdaeler van die week, zegt
hoofdredacteur Jos van Wersch.
“Ons redactieteam is er inmiddels volop mee bezig.”
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COLUMN

ACTUEEL

JOS VAN WERSCH

VOORAL LOKALE KWESTIES
BEPALEN STEMGEDRAG

‘Ons Beekdaelen’ (5)
Sweikhuizen is het hoogst gelegen bergdorpje van Zuid-Limburg, sorry Vijlen. Geografisch
is Sweikhuizen de linksback
van Beekdaelen. Aan de ene
kant aanschurkend tegen het
UNESCO-werelderfgoed in
de westelijke mijnstreek zoals
Chemelot en Lindenheuvel,
aan de andere kant in groengerande liefde verbonden met
het Daniker- en Stammenderbosch. Als kind kwam ik vaak
in Sweikhuizen, in de Pascal
Visschersstraat, bij noonk
Leopold, een broer van mijn
vader. Leopold woonde eerst
in ‘Lèntjheuvel’ maar kocht
opeens een bun-ga-low (dat
was me wat in die tijd!) boven
op de berg in Sweikhuizen van
waaruit je bij goed weer zelfs
Vijlen kunt zien liggen, zei Leopold trots. ‘Maar óók Lindenheuvel’, antwoordde mijn vader
plagend toen ‘ie voor de eerste
keer bij z’n broer op bezoek
was om diens nieuwe paleisje
te bewonderen. Leopold was
de Iwan Rebroff van Mannenkoor St. Caecelia, ik hoor ‘m
nóg Stenka Razin en andere
kozakkenliederen meeblèren
in het Rector Raevenhuis. De
rode draad door Sweikhuizen is
de Bergstraat. In 1977 zag ik er
als sportjournalist van het Limburgs Dagblad Sweikhuizenaar
Eric Visschers de Klauterkoers
in ‘eigen tuin’ winnen, enerzijds

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

als vrucht van een solitaire
actie, anderzijds toch ook een
beetje als het zoontje van de
organisator van de Klauterkoers. ‘Denkend aan Sweikhuizen’ in de geest van Hendrik
Marsman ben ik die gesjeesde
priesterstudent die tijdens de
Bezinningsdagen logeerde en
mediteerde in het Sweikhuizer retraitehuis - alsof mijn
kleinseminariejaren achter de
onneembare kloostermuren
bij de paters Montfortanen
in Schimmert al niet zwaar
genoeg waren. In dat voormalige retraitehuis ging twee
weken geleden een asielzoeker
door het lint met een ketel
hete olie. Hoe dan ook blijft
het vorstelijk resideren op de
helling van het Geleenbeekdal
naar het Plateau van Doenrade. Zeggen alle bevoorrechte
Sweikhuizenaren. Behalve in
de maand februari. Dan valt de
woz-aanslag van de gemeente
Beekdaelen in de bus.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Veel kiezers
nog dolend
ij Eén op de vijf kiezers in
ons land weet nog niet op
welke partij zij in maart
zullen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen,
en van degenen die wél
een voorkeur hebben, is
70 procent nog niet zeker.
Dat blijkt uit een representatieve peiling van
onderzoeksbureau I&O
Research.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Landelijk kregen lokale partijen
in 2018 samen een derde van de
stemmen. Beekdaelen telt twee
lokale partijen (Vernieuwingsgroep, Beekdaelen Lokaal) en vijf
landelijke (CDA, VVD, Groen-

Links, D66 en PvdA). De verkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart.
‘Betaalbaar wonen’ bovenaan
Uit het onderzoek blijkt verder
dat ruim de helft van de kiezers
zegt dat ze hun stem bepalen op
basis van lokale kwesties. Slechts
14 procent kijkt naar landelijke
kwesties, 31 procent zegt ‘beide’. Op de vraag wat de drie belangrijkste onderwerpen zouden
moeten zijn, komt ‘betaalbaar
wonen’ bovenaan de prioriteitenlijst. Volgens het onderzoek komt
vooralsnog 39 procent van de
kiezers uit bij dezelfde partij als
bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Die uitslag
is daarom ook geen voorspelling
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het onderzoek van I&O
Research werd ruim twee weken
geleden gehouden.

Peter Janssen ‘eerste’
wethouderskandidaat
voor CDA Beekdaelen

--

• 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

BEEKDAELEN Peter
Janssen, de nummer 3 op de
kandidatenlijst, is voor het
CDA Beekdaelen de ‘eerste’
wethouderskandidaat. ”In
bestuurlijk roerige tijden
heeft Peter de afgelopen
jaren bewezen de bestuursrol
met verve op te pakken”, zegt
fractievoorzitter en lijsttrekker
Twan Schevers. “Zeker op het
altijd lastige dossier ‘financiën’
bewijst Peter een adequate
schatkist-bewaarder voor onze
gemeente te zijn.” ‘Uiteraard’,
benadrukt Schevers, gaat
het CDA er weer voor om in
een nieuwe coalitie mee te
besturen. “We zijn immers

Peter Janssen.
Foto de Beekdaeler

nog lang niet klaar met de
realisatie van onze doelen
en uitgangspunten. Hopelijk
komen we ook in een nieuwe
periode weer sterk terug.
We hebben er in elk geval de
goede mensen voor op de lijst.”
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STREEP DOOR ALLE CARNAVALSFEESTEN
IN HET NACHUULERIEK

Geen
optocht
in Nuth
De Nachuule in Nuth schrapt
alle traditionele carnavalsactiviteiten. Volgens de Nuthse
carnavalsvereniging is het in
de huidige omstandigheden
onmogelijk carnaval 2022
‘gewoon’ door te laten gaan.
NUTH
VAN ONZE REDACTIE

Dit jaar wederom geen optocht dus. Ook gaat een streep

ACTUEEL

IN BEEKDAELEN

Stijging ozb
3,1 procent
Landelijk valt de opbrengst
van onroerendezaakbelasting
(ozb) dit jaar gemiddeld vier
procent hoger uit. In Beekdaelen is dat 3,1 procent. In
2021 inde onze gemeente
€ 7,4 aan ozb, dit jaar zal dat
bedrag uitkomen op € 7,6
miljoen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De hoogste stijging in Limburg
komt op naam van Beesel, Roermond en Sittard-Geleen. Daling
van de ozb is er in Vaals, Venlo,
Simpelveld en Mook en Middelaar. Gemeenten verwachten dit
jaar twee procent meer uit heffingen te ontvangen van huishoudens en bedrijven. Meer dan
veertig procent van de gemeentelijke inkomsten uit heffingen
komt voor rekening van de ozb.

door alle activiteiten die gepland stonden voor de komende weken in het Trefcentrum.
“De coronaregels die zijn afgekondigd op 25 januari bieden weer meer ruimte maar
niet zodanig dat weer normaal
carnaval gevierd kan worden”, aldus de carnavalsvereniging in een persbericht.
De Nachuule kijkt wel naar alternatieven, als de maatregelen dat
toelaten.

Onderzoek naar
coronaherstelplan
BEEKDAELEN Middels
over een overlegplatform
(forum) gaat de gemeente
Beekdaelen een beeld van
de problemen en gevolgen
schetsen van de coronacrisis.
De gemeenteraad heeft
ingestemd (13 stemmen
voor, 12 stemmen tegen)
met een motie van de
Vernieuwingsgroep. Die
partij verwijst naar een
landelijk onderzoek. Daaruit
blijkt dat vooral kwetsbare
groepen de dupe zijn van
de coronacrisis. Volgens de
Vernieuwings-groep zijn tal
van gemeenten al beleid aan
het maken om de sociale
en economische gevolgen
van de coronacrisis aan te
pakken. Door onderzoek en
gesprekken met inwoners,
ondernemers en organisaties
kan er volgens deze partij
een herstelplan worden
opgesteld.

De schaamte voorbij
Schimmert Wie afvalt dumpt in de natuur is de schaamte voorbij. Zo
trof een Schimmertenaar in het buitengebied van Schimmert deze
zes zakken cement van elk 25 kilo aan. ’Mijn handgrijper pikt dit
niet’, aldus de Schimmertenaar die ons deze foto stuurde maar liever
niet met naam en toenaam in de krant wil. Hij is, hulde daarvoor, een
van de vele vrijwilligers die onze groene gemeente schoon houden.
Zij zijn, zeg maar gerust, het cement van de samenleving… Zonder
hen zou het in het buitengebied van Beekdaelen een ’puinzooi’ zijn.
Eigen foto
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IN HET KORT

Inloopmiddag in
Wijnandsrade
Wijnandsrade Onder de noemer ‘Os Gemeinschaps(t)hoes’
vindt dinsdag 15 februari weer
de maandelijkse inloopmiddag
plaats in het gemeenschapshuis
in Wijnandsrade. Wie een spelletje wil spelen of gewoon een praa
tje wil maken is tussen 14.00 en
16.00 uur van harte welkom. De
entree is 3,50 euro, inclusief een
consumptie. Wie minimaal vijf
inloopmiddagen koopt, betaalt
12,50 euro. Toegang alleen mogelijk met coronabewijs. Meer
informatie via 045-5241703 of
corrysteinshamers@home.nl.

Repair Cafe Nuth
na coronapauze
weer van start
Nuth Na een pauze door toedoen
van het coronavirus wordt zaterdag 12 februari weer een Repair
Cafe gehouden in de kantine van
het voormalige tenniscomplex
aan de Voorsterstraat. Om de anderhalve meter afstand te garanderen, kunnen mensen niet zelf
bij de reparatie van hun spullen
aanwezig zijn. Iedereen die iets
te repareren heeft kan de spullen
aan de deur afgeven en later weer
ophalen. Het Repair Cafe duurt
van 10.00 tot 12.00 uur.

Handen uit de
mouwen tijdens
Natuurwerkdag
in Nuth
Nuth Mensen die van de natuur
houden en graag de handen uit
de mouwen willen steken, kunnen zaterdag 12 februari aan het
werk bij de Hellebroekerbeemden in Nuth. Daar kunnen zij onder leiding van enkele vrijwiliggers van IVN Beekdaelen-Nuth
en buurtvereniging Hellebroek
meehelpen met het ‘opschonen’
van de natuur. De groep verzamelt zich bij de scoutinggebouw
aan de Spoorstraat en werkt van
10.00 tot 13.00 uur. Voor koffie
en thee wordt gezorgd. Aanmelden via biostekel@gmail.com.

De Beekdaeler
zoekt bezorger
in Schinveld

Ondersteuning via
Volwassenfonds
Sport & Cultuur
BEEKDAELEN De gemeente Beekdaelen gaat
kijken of het kan aanhaken bij het ‘Volwassenfonds Sport en Cultuur’.
Daartoe heeft de gemeenteraad van Beekdaelen
een motie aangenomen
die werd ingediend door
Beekdaelen Lokaal, CDA,
Vernieuwingsgroep en de
PvdA, aldus de website

van streekomroep ZONWS. Meer dan een miljoen mensen in Nederland
heeft geen geld voor sport
of een culturele hobby.
Via het fonds kunnen
volwassenen die onder
het bestaansminimum
leven kosten die gemaakt
worden voor bijvoorbeeld
zwemlessen, fitness en
voetbal, vergoed krijgen.

SCHINVELD De Beekdaeler
is op zoek naar een nieuwe
bezorger voor een krantenwijk in Schinveld Het gaat
om een wijk in de omgeving
van de Jabeekerstraat/
Kievit/Merkelbeekerstraat.
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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BURGEMEESTER ERIC GEURTS: ‘INCIDENT STRAALT ONTERECHT AF OP ALLE ASIELZOEKERS’

COA: Er is geen wapen
tegen iemand die uitflipt
De twee medewerksters
van het asielzoekerscenBEEKDAELEN
trum (azc) in Sweikhuizen
VAN ONZE VERSLAGGEVER
die onlangs ernstig gewond raakten zijn beiden
bij kennis. Dat zegt Timo
Waarsenburg van het
Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) tegen
de Beekdaeler. Burgemeester Eric Geurts van
Beekdaelen voegt er aan
toe: “Deze gebeurtenis
heeft een grote impact in
het azc.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De COA-medewerkers raakten
ernstig gewond toen ze op verzoek van de beveiliging poolshoogte gingen nemen in de
keuken van het azc. Toen ze onderweg naar de keuken de trap
opliepen, werden ze van bovenaf overgoten met olie. Beiden
liggen in Duitse ziekenhuizen
(Aken en Keulen). “Zij zijn inmiddels aanspreekbaar”, zegt
Waarsenburg. Ze hebben een
aantal behandelingen achter de
rug maar moeten nog de nodige
ondergaan. “Met hun herstel zal
geruime tijd gemoeid zijn.”
‘Idioot gedrag’
“Hoe verschrikkelijk ook wat
er is gebeurd, tegen iemand die
uitflipt kun je je helaas niet wapenen”, zegt Waarsenburg. “Het
is idioot gedrag, sorry dat ik
me zo uitdruk.” Het voorarrest
van de 42-jarige verdachte van
de aanval is inmiddels door de

In Beekdaelen liggen twee asielzoekerscentra. Het azc in Sweikhuizen (foto) is gevestigd in een voormalig klooster, op een
terrein dat ‘Moorheide’ wordt genoemd. Het (tijdelijk) azc in Schinnen is ondergebracht bij de voormalige Amerikaanse
legerbasis (USAG) aan de Borgerweg. Foto de Beekdaeler

Het is idioot
gedrag, sorry
dat ik me
zo uitdruk
- Timo Waarsenburg

rechter-commissaris met veertien dagen verlengd. Waarom de
bewoner de slachtoffers met olie
verwondde, is nog niet duidelijk.
Waarsenburg: “De verdachte had
géén dossier van recalcitrant of
overlastgevend gedrag.”

‘Onterecht negatief beeld’
Burgemeester Eric Geurts van
Beekdaelen heeft na het incident
een bezoek aan het azc gebracht
om eenieder een hart onder de
riem te steken en in gesprek te
gaan met de medewerkers en bewoners, zegt hij tegen de Beekdaeler. “Het was heel duidelijk
dat deze gebeurtenis een grote
impact heeft in dit azc. Niet alleen bij de medewerkers, maar
zeker ook bij de bewoners. Velen
wonen al geruime tijd in dit azc
in afwachting van hun asielprocedure of in afwachting van een

woning.” De medewerkers zijn
hierbij hun eerste aanspreekpunt,
maar bieden ook steun en hulp,
zegt Geurts. “Ze worden door
velen dan ook echt beschouwd
als vrienden of zelfs familie. Het
feit dat één van de andere bewoners dit heeft kunnen doen, valt
hen zwaar. Daarom is het wat mij
betreft ook extra wrang dat dit
een negatief beeld geeft dat onterecht afstraalt op alle asielzoekers. Het zwaarst is het natuurlijk voor de slachtoffers zelf, die
ik dan ook veel sterkte en kracht
toewens.”
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Direct Air Flow is, sinds de oprichting in 1992, toonaangevende leverancier van catering hardware producten in de luchtvaart en reisbranche
wereldwijd. Wij werken met kwalitatief hoogwaardige producten die wij grotendeels in eigen beheer produceren en denken absoluut in oplossingen
voor onze klanten. Dit is waar wij sterk in zijn en waar onze uitstekende reputatie op gefundeerd is. Wegens uitbreiding van de activiteiten zijn wij
voornemens ons team in Nuth uit te breiden met twee collega’s:

Verkoop Medewerker
Ben jij een enthousiaste communicator met business-to-business sales ervaring dan is deze baan iets voor jou! De wereld ligt aan je voeten!
Je vindt uitdaging in het vormen van nieuwe connecties en ruikt sales kansen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en benadert
hun vragen probleem oplossend. Je vindt plezier in het vormen van connecties met internationale klanten en houdt hierbij rekening met culturele
perspectieven. Uit het begeleiden van je eigen sales leads van het allereerste contact met de klant tot aan het ontvangen van de opdracht en de
levering van de producten haal je energie. In de soms langere salestrajecten blijf je geduldig, je houdt het overzicht en weet op de juiste momenten
in te springen en bij te sturen. Je stelt je op als expert en gelijkwaardige gesprekspartner, waardoor (potentiële) relaties jou als dé partner zien.

Vanaf 17Vanaf
januari 17
spaar
je
Vanaf
17
janu
ij Coopbij
Knols
Schimmert
bij Coop K
Coop
Knol
Welke skills heb je nodig voor deze job:

• Selling skills: je verkoopt niet alleen onze producten maar ook ons merk!

or prachtige
foto's van
Schimme
voor prachtige hi
• Affiniteit met luchtvaart
en/ofhistorische
reisindustrie is handig
voor
prachtige
historisch
• Sterke communicatieve eigenschappen; je kunt op alle niveaus communiceren
• Hoge gunfactor, sterk in het winnen van vertrouwen, creëren en waarborgen van partnerships
• Klant-, service- en resultaatgerichtheid; je denkt altijd in oplossingen en mogelijkheden
• Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
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Een bisschopswijding

Klanten Service Medewerker

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-18
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot b
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland,
daar de eerste aartsbisschop.

Zie jij een uitdaging in het ondersteunen van ons sales team en houd je je graag bezig met administratieve taken maar vind je het ook leuk om zelf
regelmatig contact te hebben met onze internationale klanten? Dan is deze functie iets voor jou!
27

28

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

V

Je werkt nauw samen met je collega’s van het sales team en helpt hen met het verzamelen van informatie en het beantwoorden van vragen per
email en telefoon over diensten en leveringen. Je onderhoudt onze spare parts administratie in samenwerking met de collega’s van het engineering
en customer service team in onze vestiging in China. Je volgt de orders, onderhoudt de voorraad administratie en de klanten database en regelt
transport.
Welke skills heb je nodig voor deze job:
•
•
•
•
•
•

Je bent een spontane en enthousiaste persoonlijkheid en je vriendelijkheid aan de telefoon spat ervan af
Je kunt goed luisteren
Klant-, service- en resultaatgerichtheid
Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
Je bent accuraat, digitaal onderlegd en pakt computer systemen snel op
Ervaring in de transport wereld is een pre

30

31

32

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.
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Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-18
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland
daar de eerste aartsbisschop.

Voor beide bovenstaande functies geldt dat je, na een gedegen inwerkperiode, veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om de functie eigen te
maken; groei en ontwikkelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van je eigen succes. Wij zijn een mensgerichte organisatie met een prettige cultuur,
we werken met korte lijnen dus snelle besluitvorming; je bent baas over je eigen ontwikkeling. Wij werken samen op ons kantoor gelegen aan de
Thermiekstraat 17 in Nuth.
27

28

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

V

Bij vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Samantha Collas, Business Excellence Manager, Direct Aviation,
telefoon +31 (0)6 125 937 98
Wij ontvangen je sollicitatie via een email aan Samantha op scollas@directaviation.aero graag uiterlijk 1 maart 2022.
Voor meer bedrijfsinformatie over onze groep en Direct Air Flow: www.directaviation.aero
30

31

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

32

Montfortaanse bisscho
op de terugweg naar d
Apostolische School St
Marie Schimmert.
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THEATER

PUBLIEK HEEFT DE FINALE STEM

De Geliënde
met ‘Euveral en
nörges’ in halve
finale LVK

Ongeros speelt
‘Super Super’
Toneelvereniging Ongeros
uit Amstenrade start op 15
april een serie uitvoeringen van de klucht ’Super
Super’, geschreven door
Henk Roede en in het
dialect vertaald door
Manuela Hahn. De regie
is in handen van Maria
Smeets. Negen keer wordt
het stuk opgevoerd.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het stuk speelt zich af in een
buurtsuper. Alles loopt op rolletjes. Althans, dat vinden de
medewerkers. Maar niets blijkt
minder waar. Hulp vanuit het
hoofdkantoor moet de zaken
weer op de rails zien te krijgen.
Maar ook dat ontspoort. “Wie
simpelweg een avondje onbekommeerd wil lachen moet ko-

men kijken,” aldus de toneelvereniging.
Première
De voorstelling beleeft op vrijdag 15 april zijn première in Bie
de Veldwachter in Amstenrade.
Daarna zijn hier uitvoeringen op
16, 17, 22, 23 en 24 april. Daarna volgen er nog uitvoeringen op
vrijdag 29 april, zaterdag 30 april
en zondag 1 mei in partycentrum
de Oirsprong in Oirsbeek. Meer
info op www.ongeros.nl

De karikaturen van 'Super Super'.
Eigen afbeelding

Maurice Pluijmakers en Roger Vliegen, alias De Geliënde uit Hulsberg. Eigen foto

Maurice Pluijmakers en
Roger Vliegen - oftewel De
Geliënde uit Hulsberg doen ook dit jaar weer
mee aan het Limburgs
Vastelaovesleedjes
Konkoer (LVK). Ditmaal
met het liedje ‘Euveral en
nörges’.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het Hulsbergse zangduo is inmiddels doorgedrongen tot de
halve finale van het 46ste Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer. Die halve finale is op vrijdag 11 februari vanaf 18.00 uur
live te horen op L1 radio. De
halve eindstrijd is ook te zien via
een stream op de website van het
LVK.

“Euveral en nörges gaat over de
vastelaovesgek die drie dagen
leeft zonder agenda of planning”,
vertelt Maurice Pluijmakers. “Hij
of zij dompelt zichzelf onder in
het feestgedruis in eigen dorp
of stad en treft daarbij min of
meer toevallig allerlei mensen
tijdens de optocht, in het cafe,
of 's nachts op straat. Alles gaat
spontaan en ongedwongen.”
Stemmen per sms
Met hun nieuwste schlager hoopt
De Geliënde genoeg stemmen
te trekken voor een plek in de
eindstrijd van het Limburgse
liedjesevenement. Of dat lukt
is mede afhankelijk van de stem
van het Limburgse volk. Sms’en
(4004) kan alleen direct na de
uitzending van de halve finale,
te weten vrijdag 11 februari van
20.30 tot 21.00 uur. ‘Euveral en
nörges’ van De Geliënde is liedje
nummer 19.

Als je
haar maar
goed zit…
Schinveld Deze opmerkelijke foto is gemaakt door Elly Theunissen
uit Schinveld. Opmerkelijk omdat de kappers sinds verleden maand
weer gewoon open zijn. Dat is kennelijk nog niet doorgedrongen tot de
‘hoofdpersoon’ op deze foto. U heeft óók een bijzondere foto gemaakt,
ergens in Beekdaelen? Mail ‘m dan naar: info@beekdaeler.nl. Vermeld uw
naam en woonplaats erbij en ook wie/wat op die foto te zien is. Dan zorgt
de redactie van de Beekdaeler voor een passend fotobijschrift. Let op,
bij veel aanbod kan het soms ietsje langer duren eer uw bijzondere foto
gepubliceerd wordt. Tot slot: de foto die u ons mailt of uploadt moet een
resolutie hebben van minimaal 300 dpi (1 Mb).
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Landschaps
begraafplaats

Een natuurlijke keuze
voor herinneringen

Een laatste rustplaats in een natuurlijk landschap. Dat is mogelijk
op onze nieuwe landschapsbegraafplaats in Ulestraten. Op het

Ulestraten

overgenomen, groene perceel van de familie Cobben, bevindt
zich de landschapsbegraafplaats. Een plek waar het mogelijk
is om rust en troost te vinden in de geborgenheid van een

bloemenweide, fruitweide of een berkenbos. Een plek waar een
groene gevarieerde omgeving je volledig en vredig omarmt.

Open dagen
In maart organiseren wij een aantal open dagen om u kennis
te laten maken met de landschappen, de natuur en onze plannen.
De definitieve data worden z.s.m. bekend.

Meer informatie
of een rondleiding?
Mail naar
begraafplaats@walpot.net

www.walpot.net/landschapsbegraafplaats

KERKDIENSTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Lambertus
Oirsbeek

Zaterdag 12 februari. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Jan Schiffelers
en Tineke Offermans; jaardienst
Frans Hagemans. Zondag 13
februari. 11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: zeswekendienst Nieke
Brounen-Crombag; 1e jaardienst
Jules Boosten. Woensdag 16 feruari. 19.00 uur: H. Mis. Intenties: Tiny en Thei Meijers-Veldman. Donderdag 17 februari.
10.00 uur: H. Mis in het klooster.
16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.

Zondag 13 februari. 11.00 uur:
H. Mis, opgeluisterd met orgelmuziek. Intenties: Jan Roberts
(jaardienst); Rob Wijnands
(jaardienst); Ouders Franssen-Moonen; Familie Kremers
en Hellebrekers. Woensdag 16
februari. 09.30 uur: H. Mis

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 12 februari. 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: Voor alle overledenen van de parochie.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 13 februari. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties:
zeswekendienst Fientje Derks-Bongers; 1e jaardienst John
Spaetgens; bijzondere intentie;
jaardienst ouders Rijkx-Muit
jens en kinderen Frans en Liesje. Maandag 14 februari. 09.00

uur: H. Mis. Vrijdag 18 februari. 09.00 uur: H. Mis. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 13 februari. 11.00 uur H.
Mis, opgeluisterd door Steven
van Kempen. Intenties: Dora
Bex-Hazelhof, Lena Bex-Crutzen en Giel Bex; overleden ouders Hupperichs-Bex en Jan en
Wiel Hupperichs; Martin Willems( 91ste verjaardag); Hub
Souren, tevens voor Paula Souren-Steins; jaardienst Elisabeth
Steins-Barth, tevens voor Jozef
Steins en schoonzoon Hub Fabus. Dinsdag 15 februari. 9.00
uur: H. Mis. Intenties: voor alle
zieke en eenzame parochianen.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 12 februari. 19.00 uur:
H. Mis, opgeluisterd door de
Gregoriaanse Schola Intenties:
Math en Annie Lucassen-Timmers (gestichte jaardienst);
Louis Ghijsen; Marjon Chappin-Muitjens en Jan Muitjens.
Zondag 13 februari. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: Nicolette en
Antoon Van Geffen-Joosten
(gestichte jaardienst); Maria
Moonen-Quadakkers;
Bellie
Timmers-Keulers.
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komen vier levensloopbestendige woningen. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage bij de
gemeente. De woningen komen op het nu nog braakliggend terrein (foto). Met deze levensloopbestendige woningen speelt Beekdaelen in op de toenemende vergrijzing. Hoe deze woningen, pal naast de bibliotheek in Nuth,
eruit gaan zien en wat ze gaan kosten is nog niet bekend. Wat wél al duidelijk is: wie belangstelling heeft, moet
er straks snel bij zijn. Want levensloopbestendige woningen, waar mensen de rest van hun leven kunnen blijven
wonen, gaan in onze regio als warme broodjes over de toonbank. Foto de Beekdaeler
In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.
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Activiteit: Belastingspreekuur
Door: Hub Limpens, belastingadviseur
Waar: bibliotheek Nuth (8 en 29/3),
JEAN-KE
Ontvang een gratis zakje plaatjes
Hulsberg (15/3) of Schimmert (22/3)
Wanneer: tussen 09.30 en 12.00u
bijhet
elke
€10,aan
boodschappen!
Verzamel foto's van
dorp
en de
omgeving,
oude tradities
*
Spaaractie
loopt
van
17t/m
januari
t/m
27
maart
2022.
Het
boek
gratis
af te
halen
waarde
Voor wie: particulieren
(geen zzp’ers) loopt
* Spaaractie
van
17
januari
t/m
Het
gratis
af is
te
halen
met
en opmerkelijke
personen
in maart
een
mooi
verzamelalbum.
* Spaaractie
loopt
van
17 27
januari
27 2022.
maart
2022.
Hetboek
boek
is is
gratis
af te
halen
met
waardebon
diewaardebon
bijmet
de folder
zit week
van
week
3-2022.
€ 10,- boodschappen
ontvang
je een
spaarzakje
met 4 spaar
zit van week 3-2022.
Bij
elke
€ 10,ontvang
je een
spaarzakje
met 4(foto’s).
spaarplaat
Deelname: €5,zit van
3-2022.
Bij boodschappen
elke €Bij
10,-elke
boodschappen
ontvang je een
spaarzakje
met
4 spaarplaatjes
* Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die bij de folder
Aanmelden: Tel. 045-5244000,zit
ofvan
via week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes (foto’s).
contact@bibliotheeknuth.nl
Knols Schimmert
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3
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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

De sjónste maedjes
wone i DOONDER
ouch miene sjat
veer höbbe ‘n lat
goan same in bad
geld zat
en achteróm in de gaard
sjarrele nog zös vrie
oètloupende hoonder!
(Thölls plat)

©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl
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Vul de
oplossing
in en win!

Doe mee
en maak kan
s
op een leuk
weekendje w
eg
t.w.v.
200 euro

ZOEK DE VERSCHILLENDE SPORTEN
EN DE GOUDEN MEDAILLE!

biatlon
schaatsen
bobsleeën
schansspringen
brons
shorttrack
ceremonie
skiën
curling
sneeuw
goud
snowboarden

handschoenen
snowboots
kampioenen
teamonderdeel
koud
wanten
kunstschaatsen
winterspelen
langlaufen
zilver
monobob
ijs

OPLOSSING

Doe mee!

Vul de oplossing in en stuur dit naar:
De Beekdaeler
Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth
De spelperiode loopt van 1 februari tot 15 februari
2022. Binnen deze periode zijn er twee spelrondes:
1 februari (spelronde 1: De Beekdaeler Olympische
Winterspel Quiz), 8 februari (spelronde 2: De
Beekdaeler Olympische Winterspelen Woordzoeker).
De Beekdaeler loot uit beide spelrondes 1 winnaar.
De twee prijswinnaars winnen een weekendje weg
ter waarde van 200 euro! Meedoen aan spelronde
2 kan tot 15 februari 2022.

NAAM:

ADRES:

PC/PLAATS:

TEL:

dinsdag 8 februari 2022
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BOEK VAN MARCIA LUYTEN OVER MAXIMA’S JONGE JAREN WORDT VERFILMD

In Kasteel
Wijnandsrade
signeerde ze
haar bestseller
In juni verleden jaar
signeerde journalist en
BEEKDAELEN
auteur
Luyten
VAN
ONZEMarcia
VERSLAGGEVER
in haar geboortedorp
Wijnandsrade haar in 2021
verschenen bestseller
‘Máxima Zorreguieta Moederland’. Sinds verleden
week staat Luyten opnieuw volop in de picture.
RTL en Videoland hebben
namelijk bekendgemaakt
dat ze een nieuwe serie
gaan maken over het leven
van koningin Máxima. De
Nederlandse 'The Crown'
is gebaseerd op het boek
van de Limburgse schrijfster.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE
Juni 2021: Marcia Luyten signeert in het kasteel in haar geboortedorp Wijnandsrade haar boek ‘Máxima Zorreguieta
Moederland’ dat verfilmd wordt. Foto Katja Waltmans.

Luyten wist al enige tijd dat de
streamingdienst plannen had om
haar boek te verfilmen. De filmrechten werden al verkocht toen
het boek in april verleden jaar
verscheen. Het was volgens Luyten lang de vraag of het zou lukken om de financiering rond te
krijgen, zo vertelde ze aan diverse media. “Want het wordt een
heel dure productie met opnames
in Buenos Aires, New York én
Nederland.” Het is de eerste keer
dat een boek van haar verfilmd
wordt. Luyten zegt ‘ontzettend
vereerd en superblij’ te zijn.

‘Het Geluk van Limburg’
In 2015 verscheen haar bestseller
‘Het Geluk van Limburg’ over de
invloed van de steenkoolwinning
op het leven in de Limburgse
mijnstreek. Zij groeide op, jaren
zeventig, jaren tachtig, in het ongeluk van de mijngeschiedenis,
meer bepaald: in Wijnandsrade,
aan de rand van de mijnstreek
met de mijnkoloniën. Zij was vijf
toen ‘de schoorstenen omvielen’
- van de staatsmijn en de particuliere mijnen die werden geslo

Het wordt een heel
dure productie met
opnames in Buenos
Aires, New York én
Nederland.
- Marcia Luyten

ten. Het duurde even voor het
besef kwam dat het niet normaal
was, een omgeving waar zo veel
neerslachtigheid heerste, waar
de winkels dichtgingen, waar de
spuiten op straat lagen. Op haar
veertiende wist Luyten al: ik
moet hier weg. “Ik wilde van alles van het leven en voelde: hier
gebeurt het níet.” Waarna ze de
wijde wereld introk. Anno 2022
is de bekendste (voormalige) inwoonster van Wijnandsrade een
BN’er hors catégorie.
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PUZZEL

Veel puzzelplezier!

Sudoku vijfling

Deze week weer extra veel
puzzels. Mede dankzij de
coronacrisis hebben veel
lezers van de Beekdaeler ontdekt hoe fijn en
ontspannen het kan zijn
om weg te kruipen in een
lekkere stoel met een stevige hersenraker. Je kunt
alle sores van de wereld
even vergeten als je op
zoek bent naar een Franse
rivier met vier letters. Veel
puzzelplezier!
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HORIZONTAAL:
1 loopstok 5 vrouwelijk dier 10 vogel 12 windrichting 14 heden 15 bui
18 rondhout 20 pl. in Gelderland 21 mopperaar 22 vangwerktuig 23 en
dergelijke 25 en omstreken 26 in opdracht 28 gereed 29 keerzang 32
land in Afrika 35 voordat 36 papegaai 37 nutteloze last 41 lijdzaam 45
maanstand 46 dierengeluid 47 deel v.d. bijbel 48 blijkens de akten 49
grote bijl 50 propaganda 52 wandversiering 53 lidwoord 55 brede sjaal
57 vogelproduct 58 ongebogen 61 nauwelijks 64 stang 65 Europees
gebergte..
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58

19

22

35

53

9
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21

20

37

7

57
63

44

VERTICAAL:
1 de oudste 2 hoeveelheid 3 en andere 4 soort uniform 6 voetbalterm 7
numero 8 fraaie kleding 9 bijwoord 10 groep dieren 11 computergeheugen 13 wending 14 draaikolk 16 inkomen 17 vrouwelijk dier 19 Griekse
letter 24 fijngebouwd 27 Russisch gebergte 30 heftig 31 jaartelling 33
bitterheid 34 knaagdier 37 deel v.e. boom 38 bouwland 39 middagslaapje 40 diplomatie 41 doelpunt 42 deel v.e. week 43 wondvocht 44
Chinees gerecht 51 roem 54 optreden 56 pl. in Gelderland 59 boom 60
hectare 62 Militaire Politie 63 voegwoord.
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PRIJS-PUZZEL

op de
wijze van

roodachtig

halsjuk

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.

handvat

provinciehoofdstad

gein

Europese
hoofdstad

gravure
grote
heuvel

vergissing

waardering

staat in
de V.S.

snack
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Europees
land

€10,-erd met

Gefelicite
n!
jouw cadeaubo

Europees
land

schande

nazaten

annexus

pook

uniek
knaagdier

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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Oplossing van de vorige editie:
91825
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bloeiwijze

De winnaar is:
Maayke Lalau/Kate Muller (Schimmert)

buisverlichting

wondvocht

onderricht

droombeeld
boom
bevlieging
woonplaats

priem

Oplossing:

Oplossingen van de vorige editie
Sudoku vijfling
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Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief.
Het is een ideale bijbaan waarmee je je eigen
geld kunt verdienen. Bovendien kun je dit werk
perfect combineren met school, hobby’s of sport.
Je krijgt de kranten thuis afgeleverd. Verder
regel je je eigen werktijden.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE EIGEN
BUURT
€

€

GOEDE VERDIENSTEN
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD
€

Interesse?
Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl
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LIJST 3

Beweegdaelen houdt workshop
‘Iedereen doet Mee!’
Beekdaelen Bijna elke trainer
of vrijwilliger komt het in de
praktijk wel eens tegen; kinderen en jongeren met afwijkend
gedrag. Beweegdaelen organiseert een workshop ‘Iedereen
doet Mee’ waarbij ingegaan
wordt op afwijkend gedrag,
hoe je hier mee om kunt gaan
en hoe je het kunt voorkomen.
Het doel is om trainers en vrijwilligers handvatten te geven,
waardoor er een veiliger sportklimaat kan worden gecreëerd
en iedereen zich welkom voelt
bij de sportvereniging. Het is
een workshop waarbij je inzicht
krijgt in verschillende kenmerken en invalshoeken op het ge-

bied van ‘ander’ gedrag en hoe je
daar in de praktijk mee om kunt
gaan. De reden van ‘ander’ gedrag kan verschillende oorzaken of achtergronden hebben,
bijvoorbeeld door een autisme
spectrum stoornis, ADHD of
een licht verstandelijke beperking (moeilijk lerend gedrag).
Ben jij trainer of vrijwilliger bij
een club of sportvereniging?
Dan kan je meedoen met deze
workshop op de woensdagen
9 maart en 23 maart van 19.00
tot 21.30 uur in De Henkhof in
Merkelbeek. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden
kan bij Ken Diedering via ken@
negen.nl.

Jazzdans bij gymnastiekvereniging
Olympia in Schinveld
Schinveld Voor kinderen die
plezier hebben in dansen en bewegen op muziek, is er nog plek
bij de groep jazzdans van gymnastiekvereniging
Olympia
KFC Schinveld. Enthousiaste
jongens en meisjes tussen de 6
en 9 jaar die het liefst de hele
dag dansen, draaien en springen zijn welkom op dinsdag
van 17.30 tot 18.30 uur en za-

terdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Jongens en meisjes tussen de
9 en 13 jaar kunnen terecht op
dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur
en zaterdag van 11.00 tot 12.00
uur. De contributie bedraagt
14,85 euro per maand, de eerste
maand is gratis. De danslessen
van Olympia vinden plaats in
de gymzaal van BMV de Sjinskoel aan de Kloosterlaan.

Wil jij graag sporten maar heb je een
beperking? In Beekdaelen is nu iets nieuws
BEEKDAELEN Voor mensen met een beperking die
graag willen sporten of
bewegen is er wat nieuws
in Beekdaelen. Alfa Sport
en Beweegdaelen slaan
de handen ineen om voor
deze mensen de drempel
om te gaan bewegen te
verlagen. De sportcarrousel, noemen ze het.
Tijdens de Sportcarrousel
is het mogelijk om gratis
en vrijblijvend kennis te
maken met verschillende

sporten en verenigingen.
“Deze activiteit staat
ergens in dit voorjaar
gepland”, zo meldt de
organisatie. Via www.
beweegdaelen.nl kunnen
mensen alvast een vragenlijst invullen. Dit is de
eerste stap om de wensen
en behoeften te inventariseren. Het doel is zoveel
mogelijk mensen met
een beperking te helpen
aan en naar een passend
sport- en beweegaanbod.

Als lijsttrekker van Beekdaelen Lokaal
1 Henk Reijnders
2 Harry van de Laar
3 Harrie Geurten
stel ik aan u voor:

4 Annie Goossens

5F

9 Jeanny Simons

10 W

Sem Janssen
Schinnen
Lijst 3 | nummer 6
6 Sem Janssen

7 Bert Kannegieter

8 Charles Martens

Een van de speerpunten van Beekdaelen Lokaal is dat er
meer aandacht komt voor de jeugd binnen onze gemeente.
In veel kernen is er weinig te doen en slaat de verveling
toe. De initiatiefnemer om iets te veranderen en om de
gevestigde politiek hierop te wijzen is Sem Janssen.
Sem begeleidt jeugd en organiseert activiteiten bij het
JIS te Schinnen en heeft frisse ideeën hoe je jeugd in de
samenleving kunt betrekken en wat je met hen kunt
12 Margriet Timmers
13 Roy Blijlevens
14 Jack van Donselaar
16 Joep Limpens
doen. Doel daarvan is niet alleen (maatschappelijke)
betrokkenheid te kweken of verveling tegen te gaan.
Preventief werken en denken in oplossingen zijn
uitgangspunten die Sem aanhangt.
Daarvoor heeft Beekdaelen Lokaal Sem Janssen uit
Schinnen, nummer 6 op de kieslijst gegeven, een
prominente plaats. De jeugd heeft de toekomst is de
visie
van Bakker
Beekdaelen19 Lokaal.
18 Harry
Herman Palm
22 Jan Smeets
23 Raymond Brouwers
Sem Janssen is al velen jaren actief binnen het
jongerenwerk JIS te Schinnen, hij is drager van het
jongerenlintje en doet al geruime tijd mee als
commissielid binnen Beekdaelen Lokaal.
We zijn van mening dat Sem een daadkrachtig iemand
voor de politiek is en daarmee een grote bijdrage kan
leveren voor de gemeenschap.
Kern Schinnen zou gek zijn als ze niet massaal op
nieuw “bloed” en jeugdige leden zouden stemmen
in hun gemeente.

Oproep aan alle inwoners van Beekdaelen en zeker
aan de kern Schinnen, maar ook die de jeugd willen
ondersteunen, nu en in de toekomst:

Stem 14, 15 of 16 maart op
Sem Janssen
Lijst 3 | nummer 6
Mijn dank alvast

Henk Reijnders
Lijsttrekker Beekdaelen Lokaal
Lijst 3
1 Henk Reijnders

2 Harry van de Laar

3 Harrie Geurten

4 Annie Goo
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ROY GOOSSENS VERRUILT HOOFDKLASSER EHC VOOR VIERDEKLASSER

Voorzitter VV Vaesrade
mist herstart competitie
Hij had er zich de hele
week op verheugd om
na zoveel competitieloze
weekenden eindelijk weer
langs de lijn te staan en
met z’n allen gezellig na te
kaarten in de voetbalkantine. Helaas moest
Frank Vusschers, de voorzitter van RKVV Vaesrade,
afgelopen zondagmiddag
wegens ziekte verstek
laten gaan.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Wat had hij graag, in de vierde
klasse B, ‘het eerste van Voasje’ met 2-0 zien winnen tegen
Eikenderveld. Helaas. “Maar
vanuit Sportpark de Vijf Bunder
heeft men mij thuis op de hoogte gehouden van de stand”, zegt
Vusschers. Bij de volgende wedstrijd is hij weer van de partij.
Anderhalve week geleden won
Vaesrade I met 1-4 een oefenpotje van en in Schinveld. ‘Met
goed voetbal en veel discipline in
het spel’, meldt de clubwatcher
van Vaesrade nadrukkelijk op de
clubwebsite.
Opmerkelijke ‘transfer’
En dan is er ook nog opmerkelijk
nieuws uit Vaesrade: de plaatselijke voetbalvereniging heeft
zich per direct versterkt met de
van hoofdklasser afkomstige Roy
Goossens. Zoals bekend heeft
EHC het eerste team teruggetrokken uit de competitie. “Roy
heeft toen besloten om bij ons te
komen voetballen, mede omdat

RKVV Vaesrade-voorzitter Frank Vusschers moest zondagmiddag wegens ziekte verstek laten gaan bij de wedstrijd VaesradeEikenderveld. “Ik ben thuis op de hoogte gehouden van de stand.” Vaesrade won met 2-0. Foto Rob Oostwegel

hij in Vaesrade veel vrienden en
bekenden heeft”, zegt Visschers.
Het KNVB-reglement verbiedt
echter dat Goossens dit seizoen
meedoet met het eerste van
Vaesrade. “Hij speelt nu tijdelijk
bij Vaesrade 2, komend seizoen
maakt hij dan de overstap naar
het eerste”, aldus Vusschers. Met
Goossens heeft de club een topper van jewelste binnengehaald.
Dat konden we dan ook lezen op
alle ‘socials’. Dat komt, zegt de
voorzitter, doordat bij Vaesrade enkele social media-experts
actief zijn. Lachend: “Die weten
perfect hoe je tamtam kunt maken via Facebook.”
Hoofdsponsor verlengt contract
Terugkijkend op de voorbije lock-

downperiode zegt Vusschers:
“Het is Vaesrade vergaan zoals
vrijwel alle voetbalverenigingen
in Beekdaelen, anders gezegd:
we zijn er redelijk goed doorheen
gekomen, ondanks het gemis
aan kantine-inkomsten. Gelukkig hebben we trouwe sponsors,
ask Felix, onze hoofdsponsor
sinds het seizoen 2019/2020,
heeft het contract zelfs al verlengd. Met name voor onze
vele vrijwilligers was het een
moeilijke periode, zij doen zó
veel voor de club. Zij konden
helaas wekenlang niet eens samen een kopje koffie in de kantine drinken. Vergeet niet, voor
deze mensen is RKVV Vaesrade
méér dan alleen een voetbalvereniging.”

Met name voor onze
vele vrijwilligers was
het een moeilijke
periode, zij doen zó
veel voor de club.
- Frank Vusschers
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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.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Montfortstraat 11 Het slopen van de schuur
in Schimmert
naast Montfortstraat 11
Schimmert
Terstraten 4 in
Het wijzigen van het
Nuth
gebruik (recreatief
verhuren)
Einderstraat 24 in Het realiseren van een
Puth
aanbouw

DATUM VERLEEND
31-01-2022

31-01-2022

02-02-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Schinnen sectie C Stookontheffing
27-01-2022
nr. 4068, Thull 24B,
Schinnen
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Aan de Kerk 2 in
Verbouwing aan de Kerk 2
Amstenrade
Amstenrade
Moutheuvellaan 11 Een verbouwing/aanbouw
A in Schinnen
Europalaan 3,
Realiseren van een carport
6361CV Nuth

DATUM INDIENING
12-01-2022
17-01-2022
25-01-2022

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.

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.

Kennisgevingen Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van
de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende meldingen
hebben ontvangen:
Voor: Volker Stevin Materieel B.V
Locatie: Daelderweg 14 te Nuth
Datum melding: 24 december 2021
Zaaknummer: 2021-201777
De volgende activiteiten zijn gemeld:
- beëindigen activiteiten Volker Stevin Materieel B.V.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms
snel. Daardoor kan het voorkomen dat een deel van de
gemeentelijke informatie in dit weekblad al is ingehaald
door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u in dat
geval de meest actuele informatie over het specifieke
onderwerp.

Voor: Volker Wessels Telecom Infratechniek BV
Locatie: Daelderweg 14 te Nuth
Datum melding: 21 december 2021
Zaaknummer: 2021-209203
De volgende activiteiten zijn gemeld:
- starten steunpunt voor monteurs van het telecombedrijf.
>>

>> De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit
en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet
voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de
ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor
meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via
https://www.aimonline.nl.

Afhankelijk van de maatregelen in verband met het coronavirus
die er dan gelden zal de vergadering via video conference of fysiek
plaatsvinden. Dit wordt nog bekend gemaakt via www.beekdaelen.nl.
Streekomroep ZO-NWS zendt de vergaderingen rechtstreeks uit op
televisie en internet (www.zo-nws.nl).

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken
liggen van 8 februari 2022 tot en met 23 maart 2002 voor iedereen
ter inzage op de locatie en tijdstippen zoals bij de gemeente
Beekdaelen geregeld.

Door de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de
commissievergadering zonder publiek plaats via video conference, op
de volgende datum:

Raadscommissies

• Donderdag 24 februari 2022 om 19:00 uur: cluster sociaal & ruimte
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze
indienen.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

U kunt tijdens de raadscommissies gebruik maken van het spreekrecht
voor burgers over de onderwerpen op de agenda. Hiervoor moet
u zich aanmelden. Indien u zelf niet over de benodigde digitale
middelen beschikt, is er op het gemeentehuis te Nuth een ruimte met
iPad beschikbaar. S.v.p. uiterlijk op de zondag voor de betreffende
commissievergadering aanmelden via griffie@beekdaelen.nl.

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).

Help je mee met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart?

Een bijzonder verjaardagsfeest
voor mevrouw Goossens
Zondag 23 januari was een bijzondere dag! Bertha Goossens
- Meixner uit Schinveld vierde namelijk haar 100e verjaardag.
En ook al woont zij sinds een paar jaar in een zorgcentrum nét
buiten Beekdaelen, voor ons is en blijft zij natuurlijk gewoon een
Beekdaelenaar. En als je zo’n respectabele leeftijd hebt bereikt,
dan hoort daar een verrassingsbezoek met cadeautje van de
burgemeester bij. Mevrouw Goossens, nogmaals van harte
gefeliciteerd!
En ook een welgemeend en hartelijk ‘dank u wel’ aan Hetty
Theunissen uit Schinveld, die mevrouw Goossens nog altijd
bijstaat als mantelzorger en uiteraard ook bij dit bijzondere
verjaardagsfeest aanwezig was.

Vergaderingen
gemeenteraad en
raadscommissies
Hieronder vindt u een overzicht van de komende openbare
vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie in de
periode februari-maart 2022.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op:
• Dinsdag 8 maart om 19:00 uur

Gemeente Beekdaelen is op zoek naar mensen die willen helpen
met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022.
Ben je 18 jaar of ouder, sta je niet op een kieslijst en beheers je
de Nederlandse taal goed? Ben je maatschappelijk betrokken?
Meld je dan aan!

We zoeken nog:

• Reserve-stembureauleden: valt er onverwacht een
stembureaulid uit dan nemen wij contact met je op.
We hebben 220 stembureauleden ingepland en beschikken
momenteel niet over reserve-stembureauleden.
• Tellers die vanaf 21.00 uur helpen op een stembureau
met tellen.
• Tellers die in de sporthal Gitek in Nuth vanaf 09.00 uur
helpen met tellen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar verkiezingen@beekdaelen.nl. Vermeld hierin je naam en je gsm-nummer. Je ontvangt daarna een link naar een website waar je je
aanmeldt d.m.v. je e-mailadres. Je kunt via de website vervolgens
je eigen gegevens invullen en je opgeven voor de gewenste
functie.

Coronamaatregelen

Tijdens deze verkiezingen gelden coronamaatregelen voor
hygiëne en persoonlijke bescherming. Bij de inrichting van de
stemlokalen gaan we uit van dezelfde situatie als bij de Tweede
Kamer Verkiezingen van maart 2021.

Meer weten?

Neem dan contact op met gemeente Beekdaelen via telefoonnummer 088 – 450 2000.

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. De gemeente en het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA) kunnen zich voorstellen dat
hierover veel vragen heersen bij de inwoners van Beekdaelen.
Op www.beekdaelen.nl/noodopvang vindt u hierover alle
beschikbare informatie.
Ook informeren wij u via dit weekblad door regelmatig
een onderwerp dat te maken heeft met de noodopvang te
behandelen.
Deze week halen we het onderwerp ‘huisvesting’ eruit.
De opvang in de noodopvang in Schinnen gebeurt sinds het
begin in paviljoens. Hierin zijn ruimtes gemaakt waarin per ruimte
maximaal 8 mensen opgevangen kunnen worden. Met de opvang
van gezinnen en de tijd van het jaar is dit natuurlijk geen ideale
situatie. Er is weinig tot geen privacy, de temperatuur is moeilijk
constant te houden en er leeft een grote groep mensen in een
relatief kleine ruimte.
Op het terrein zijn ook meerdere bestaande gebouwen.
Afgelopen tijd is onderzocht of het mogelijk is deze zo in te
richten dat hier mensen in opgevangen kunnen worden. Dit om
voor de mensen een meer humane opvang te kunnen realiseren.
Het COA heeft de gemeente inmiddels dan ook verzocht om
toestemming voor het gebruik maken van een bestaand gebouw
op het terrein voor de opvang van 350 asielzoekers.
Concreet betekent dit dat na aanpassing van het gebouw 350
mensen in het gebouw worden opgevangen en de overige 100
in de paviljoens. Paviljoens die hierdoor niet meer nodig zijn,
worden afgebroken. Sanitaire voorzieningen blijven, net als in de
huidige situatie, aanwezig in de aparte tenten. De kosten voor de
aanpassingen worden gedragen door het COA.
Het college van de gemeente Beekdaelen heeft op 1 februari
besloten hieraan haar medewerking te verlenen. De afspraken
over de duur van de opvang (max. 1 jaar) en het aantal op te
vangen personen (max. 450) blijven ongewijzigd.

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. Op een eerdere oproep voor
kledingdonaties is massaal gereageerd, waar zowel de gemeente,
als het COA en natuurlijk de bewoners van de noodopvang heel
dankbaar voor zijn. Wilt u nog een donatie doen? Neem dan
eerst even contact op met het COA via noodopvangschinnen@
coa.nl om een afspraak te maken.
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
In de aanloopfase van de noodopvang werden er frequent extra
controles uitgevoerd door de kern Schinnen door politie en boa’s.
Hieruit blijkt dat alles rustig verloopt. Vanaf half december wordt
er daarom weer regulier gecontroleerd. Uiteraard blijven we alert
op signalen en blijft er wekelijkse afstemming tussen gemeente,
COA en politie. 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.

Provincie Limburg ziet af van
Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
ontgronding de Hommert
De aangekondigde ontgronding van het gebied De Hommert
in Vaesrade kon niet rekenen op veel draagvlak. De gemeente
Beekdaelen voorzag veel overlast voor de directe omgeving. Het
is daarom dat op 4 juli 2019 de gemeenteraad een motie heeft
aangenomen dat de raad van Beekdaelen, net als de raad van
Nuth eerder, zich negatief uitspreekt over de activiteiten ter
ontwikkeling van de groeve te Hommert in Vaesrade.
In navolging van deze motie heeft de gemeente Beekdaelen
telkens bij de provincie aangegeven geen medewerking of
goedkeuring te geven voor verdere ontgronding.
Op het moment dat de Provincie Limburg aangaf een PIPprocedure te starten om vergunning mogelijk te maken, heeft
gemeente Beekdalen hier haar visie op kenbaar gemaakt, ook
hebben meerdere personen tijdens een inspreekmoment in de
vaste commissie RLN een kritisch geluid laten horen.
Vooruitlopend op de formele PIP-procedure heeft de
provincie besloten eerst een onderzoek uit te voeren naar het
maatschappelijk draagvlak voor de voorgenomen ontgronding,
De resultaten van het draagvlak onderzoek onderschrijven de
conclusies van de gemeente dat er geen draagvlak is onder
de bewoners van Beekdaelen voor de plannen van de Groeve
Hommert II. Dit heeft ertoe geleid dat een overgroot deel van
de fracties in Provinciale Staten van mening is dat het algemeen
(ruimtelijk)belang en het belang van de omwonenden zwaarder
weegt dan het belang van de initiatiefnemer. Zij gaven daarmee
aan niet voornemens te zijn een PIP voor de ontgronding vast te
stellen.
Gedeputeerde Staten van Limburg heeft dit standpunt van PS
meegenomen in het uiteindelijke besluit om af te zien van een
PIP voor de ontgronding Vaesrade. Communicatie omtrent het
formele besluit van de provincie heeft echter enige tijd geduurd.
Wethouder Jan Hermans is blij met het formele besluit dat in
het voordeel is voor de inwoners van Vaesrade en omgeving. Hij
vindt het jammer dat de provincie pas na enkele verzoeken van
de gemeente het formele besluit openbaar heeft gemaakt. Op
de gemeentelijke website is vanaf nu de volledige brief van de
Provincie te lezen.
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Tafelen met Telemann
De Tafelmusik van Georg Philipp Telemann op de draaitafel is het
beste medicijn om je af te sluiten van het geweld van de dingen die
het dagelijks leven van tegenwoordig zoveel anders maken dan voor
de uitbraak van het covid-19 virus. Heerlijk verstrooiende muziek
die je gewoon kunt beluisteren terwijl je aan tafel zit, hetzij om te
eten, hetzij om een boek te lezen of er een te schrijven. Je vergeet
eenvoudigweg om van alle toestanden depressief te worden. Toen
Telemann deze noten in 1733 in Hamburg toonzette, moet hij zich
ook afgesloten hebben van de wereld om hem heen, ofschoon hij
zijn hele leven gecomponeerd heeft alsof zijn leven er vanaf hing.
Toch gaat er een onverklaarbare rust vanuit. Zijn enorme oeuvre
omvat naast opera's, veel kerkmuziek waaronder cantates, oratoria,
passiemuziek, motetten, missen en psalmen, alsook meer dan 1000
instrumentale werken, zowel voor ensemble als orkest. Er is geen
toondichter bekend die meer heeft geschreven. Helaas is slechts
een klein deel van al deze werken bewaard gebleven. Hij was in
zijn tijd, dezelfde als die van Bach en Händel, de bekendste Duitse
componist, maar toch is hij lange tijd in de vergetelheid geraakt.
De acht symfonieën van de Britse componist William Boyce uit
dezelfde periode hadden ook die uitwerking, het vergeten van de
storende elementen van de wereld om je heen. Deze barokmuziek is
eigenlijk heel knappe stemmingsmuziek, vooral omdat ze zichzelf
wegcijfert terwijl de invloed ervan een heilzame en rustgevende
uitwerking heeft. Zo heb ik jarenlang de muziek van Boyce in
mijn cd-speler van de auto gehad en kon ik gaandeweg elke noot
meeneuriën zonder dat het verveelde. Dat zou ook zomaar met de
Tafelmusik kunnen gebeuren. Na een lange rit naar het westen van
het land kom je uitgerust aan en is de verkeersstress onopgemerkt
aan je voorbijgegaan.
Het is een regenachtige zondag. De Olympische Spelen in Peking
heb ik gelaten voor wat ze zijn, namelijk ver weg en ik breng de
laatste correcties aan in het manuscript van het lijvige boek dat
pastoor Jos L’Ortye, Wiel Oehlen en ik hebben geschreven over
zeven eeuwen geschiedenis van de kerk van Wijnandsrade. Het
is een heerlijke klus geweest, die ons tijdens de lockdown van de
straat weghield. Nooit eerder hebben anderen zo intensief gekeken naar dit gebouw en zijn geestelijke bedienaren, dat stand heeft
gehouden ondanks oorlogen, armoede, een bombardement en de
tegenwoordige ontkerkelijking. In Wijnandsrade is elke inwoner,
kerkelijk meelevend of niet meer, trots op dit kerkje, dat liefelijk en
rustiek gelegen is rondom kasteel en vijvers, tijdloos wachtend op
het ongewisse einde der tijden. Van die trots waren we tijdens het
schrijven doordrongen. Het voltooien van een boek beantwoordt
altijd aan de zegswijze dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Op
welk moment zeg je: nu is het genoeg? Want je weet dat je de dag
daarna weer dingen tegen gaat komen, die ook in het boek gepast
zouden hebben. Het is een zoekproces, waarin je heel bijzondere
ontdekkingen hebt gedaan, maar er zijn ook momenten geweest,
waarin je het liefst het bijltje erbij neer zou hebben gegooid. En dan
is er Telemann om je over die momenten heen te tillen.
Schrijven is een communicatieve bezigheid, omdat je
het doet voor de lezers die het boek straks ter hand
nemen en beoordelen. Achterin het boek staan de
namen van de medewerkers zonder wie het
boek niet tot stand zou zijn gekomen. Ik kreeg
vandaag even de aanvechting om de naam
van Telemann eraan toe te voegen.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

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

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

Te koop aangeboden
IETS TE KOOP?
Een particuliere piccolo plaatsen
is helemaal gratis! Lever je piccolo
(maximaal 8 woorden) aan via
info@beekdaeler.nl. Voor politieke
of commerciële diensten of de
verkoop, verhuur van een (vakantie)
huis kan een commerciële piccolo
geplaatst worden voor € 25,-

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.

Vacatures & personeel
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
BETROUWBARE BEZORGERS
IN SCHINVELD. Uitstekende
verdiensten! Interesse? Meld je
aan via info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006.

COLOFON

Claessens

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

media

van Claessens Media. Wij zijn bewust
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

GROOT INSLAAN=
EXTRA VOORDEEL

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 10 t/m zondag 13 februari 2022
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN
VERKRIJGBAAR BIJ
COOP KNOLS TE
SCHIMMERT
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Hagedoren
Rijste-slagroomvlaai

Roomboter appeltaart

per stuk
uit onze bakkerij

middelgroot

11 40
11.

8.95

4.99

6.29

Alle Vivera
vleesvervangers

3 pakken , m.u.v.
voordeelverpakkingen
combineren mogelijk

3 STUKS

Culinaire
varkenshaas
per 100 gram

4.99

7.17
9.87

Coop kaas jong
of jong belegen

Alle verse pasta
of pastasauzen

2 stukken à 480 gram
combineren mogelijk

2 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS
11.

00

*

IS
1+1 GRAT

6.-

Alle Crystal Clear

3.18
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Alle g'woon sap

2 flessen van 1000 milliliter
combineren mogelijk

*

_

1.

99

5.18

1. 2.
E WEEK
JE VAN D
BLOEMET
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Vanaf 17 januari ontvang
je ook bij elke €10,- aan
boodschappen** een gratis
zakje historische plaatjes!

OP=OINP
ALLEENKEL
DE WIN

10

30

per volumebos

5.

99

Boeketten

diverse varianten
per bos vanaf

7.

99

Je hoeft de veelvuldig verschijnende verenigingsflyers,
die ondersteund worden door de GOS (Georganiseerde
Ondernemers Schimmert), maar te bekijken om een aantal
markante Schimmertse gebouwen te zien. Zo staan daar
prachtig te prijken: de kerk, de watertoren, de Bockenhof, de
oude molen en twee mooie oude boerderijen.
Schimmert kent een tiental rijksmonumenten.De kerk en
de watertoren naderen beide de leeftijd van 100 jaar en zijn
daarmee de jongsten in het rijtje.

138

Verder zijn er nog de hoeves Hoofdstraat 1 (1709), Hoofdstraat
5 (1820) en Hoofdstraat 97 (18e eeuw) en Kleverstraat 10 (17e
of 18e eeuw).

Verzamel ze
allemaal!

Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.

Billich 1, deel van de herenhoeve
Bockhof.

De bouw van de kerk is gestart in 1924 naar een ontwerp van
Joseph Cuypers, een zoon van de grote Pierre Cuypers. Ze is
gebouwd van natuurlijk materiaal, zandsteen uit de groeve
Nievelstein en mergel uit de omgeving van Valkenburg. De
kerk is in 1932 door Mgr. G. Lemmens geconsacreerd.
De watertoren, de Reus van Schimmert, dateert uit 1927 en
is ontworpen door Jos Wielders (Amsterdamse School). Hij is
38 meter hoog. Het aantal treden is 156. Vóór WO II was er
boven in de toren restaurant Oranje. Na de oorlog is er nog
jaren een café geëxploiteerd.
Ook de Bockenhof is een echt Schimmerts markeringspunt.
Het vierkante torentje van dit wit gepleisterde kasteel dateert
uit 1677. Dit is te lezen op een latei: “arnoldus godefridus
de bock me restauravit 1677”. Hiermee is meteen de naam
verklaard.
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Een bisschopswijding

Gebouwen

Tulpen
of Xl rozen

5.98

1. 2.99

IS
1+1 GRAT
05 _

_

59 _

2 stuks, combineren mogelijk

2.10

0.99

1.33
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28

29

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.
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De bisschop met overige geestelijken
sluiten de stoet af.
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Hoofdstraat 94, 1992.
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Huis Lemmens (afgebroken), Huis
Herberighs, Groot Haasdal 9.

Huize Vliek, Ulestraten, 2005.

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.
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Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.
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Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.
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De communicanten de Mariameisjesschool worden afgeleid.

De jongens en meisjes met de zusters
passeren Drukkerij Jacobs.

De leliereine bruidjes met witte
handschoenen.
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De meester loopt naast de jongens
van de Remigius-school.

Groepsfoto met de communicanten op
de kerktrappen na de H. Mis.

Vader bisschop geeft kruisje, koster Jan
Jacobs kijkt in de verte toe.
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Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

* De actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.
** Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die bij de folderzit van week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes (foto’s).

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

