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Struinen
langs het
Geleenbeekdal

Vijf jaar op rij de
hoogste
waardering!
Vijf jaar op
rij de

Schinnen Na een week vol met schrijnende tv-beelden uit Oekraïne zochten afgelopen weekend veel Beekdaelenaren bij stralend weer de
rust & stilte op in het Geleenbeekdal. Zoals hier in de buurt van kasteel Terborgh, vlakbij Schinnen en Puth. In landschappelijk opzicht is
Beekdaelen één van de fraaiste gemeenten van Limburg waar het heerlijk wandelen en fietsen is. Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

OORLOG OVERSCHADUWT CAMPAGNE

Somber naar
de stembus
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen
is dit keer geen feest van
de democratie want ook
in Beekdaelen leven we
onder de grauwsluiter van
de oorlog in Oekraïne.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het voelt heel dubbel om campagne te voeren terwijl 2000 kilometer verderop oorlog wordt
gevoerd”, zegt Marco Sturmans
(VVD). Twan Schevers (CDA):
“Om in deze tijd campagne te

moeten voeren is onwerkelijk
omdat je ook binnen onze gemeenschappen de angst merkt.”
Hugo Schaffrath (Vernieuwingsgroep) voert slechts op ‘ingetogen manier’ campagne en Rodney
Swelsen (D66) voelt ‘groot ongemak om frivool campagne te voeren en dat doen we dus ook niet’.
Beekdaelenaren die twijfelen of
ze gaan stemmen zouden moeten
denken aan de Oekraïners die het
recht op democratie verdedigen,
zegt burgemeester Eric Geurts.
“Stemrecht is een verworvenheid
die niet vanzelfsprekend is.”
Verderop in deze krant:
Verkiezingsbijlage 2022
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JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (9)
Half Heerlen hangt vol met
Strijd mee Stem SP. Ook doen
PVV en Forum voor Democratie er mee aan de verkiezingen. In Beekdaelen valt
voor die partijen niks te halen,
want de strijdkreten van de
zeven partijen in Beekdaelen
zijn gelinkt aan het Evangelie
van Matteüs: Samen Sterk,
Groen, Sociaal, Lokaal,
Liberaal, Vernieuwend &
Meer Woningen. Dat willen
namelijk alle Beekdaelenaren.
Toch valt er wel degelijk iets
te kiezen want er zijn 137
kandidaten. Gewone burgers
lezen geen partijprogramma’s, die stemmen op een
kandidaat waar ze iets mee
hebben. In Maastricht doen
23 partijen mee, daar willen
509 inwoners een plekje in de
raad, een record. Onder hen
de lijsttrekker van Partij Veilig Maastricht: ‘Wij zijn een
chauvinistische Mestreechse
partij en wij gaan voor de
Benny Neymanstraat en voor
de Vastelaovend.’ Beekdaelen
heeft geen malle Sjengen. Bij
ons staan Mia, Harie, Els,
Joep en Funs en 132 anderen
op de line-up. Verwacht geen
historische wending via onze
vijfentwintig nieuwe belangenbehartigers. Die gaan het
net als hun voorgangers in de

voorbije negenendertig maanden de komende 48 maanden
hebben over veiligheid, lasten, de afstand tot de burger,
woningbouw, wél of géén
nieuw gemeentehuis en over
het welhaast utopische ‘Ons
Beekdaelen maken we samen’.
Niettemin kan het zelfs in de
raad van Beekdaelen op enig
moment gaan schuren. Stel
dat Beekdaelen een aanwijzing uit Den Haag krijgt om
ontheemde Oekraïners op
te vangen - bovenop de 450
asielzoekers die in november
een plek hebben gekregen in
het tijdelijke asielzoekerscentrum in Schinnen. Álles kan
- sinds de nacht van 23 op 24
februari 2022.

IN NUTH EN SCHINVELD KUN JE
STRAKS IEDER MOMENT VAN DE DAG
EEN ELEKTRISCHE FIETS HUREN

Vanaf april ook
in Beekdaelen:
e-bikes om te delen

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl
Wethouders van de zeven Parkstadgemeenten (met tweede van links wethouder
Jan Hermans van Beekdaelen) maakten donderdagmorgen een proefrit op de
elektrische deelfietsen. Eigen foto

Een e-bike huren wanneer het je uitkomt. Het
kan binnenkort op twee
plekken in de gemeente
Beekdaelen: in Nuth en
Schinveld.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

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

--

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

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

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

De zogeheten ‘e-bike hubs’, een
soort fietsenrek met zes electrische deelfietsen, staan bij het
NS-station in Nuth en tegenover

supermarkt Plus in Schinveld.
De fietsen kunnen via een app
worden gehuurd en ontgrendeld.
De kosten bedragen 1,50 euro
per half uur.
In heel Parkstad
Op twintig plekken in Parkstad
zijn de afgelopen weken dergelijke ‘e-bike hubs’ gebouwd: acht
in Heerlen, twee in Beekdaelen,
twee in Voerendaal, een in Landgraaf, een in Brunssum en een in
Simpelveld. Vanaf april 2022
moeten de e-bikes in Nuth en
Schinveld te huur zijn.

Kijk hoe jij je hart kunt laten spreken
voor vluchtelingen!

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl
of scan de QR-code.
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PVDA EN GROENLINKS

Motie over
loonkloof
GroenLinks en PvdA in Beekdaelen dienen tijdens de
raadsvergadering op 8 maart
gezamenlijk een motie in die
rechtstreeks verband houdt
met de Internationale
Vrouwendag op die dag.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Beide partijen zeggen ondermeer
dat Nederlandse vrouwen nog
steeds gemiddeld 14,8% minder
verdienen dan hun mannelijke

collega’s waardoor vrouwen gedurende hun volledige carrière
tot wel € 300.000 mislopen ten
opzichte van hun mannelijke
collega’s. “Daar komt bij dat beloningsdiscriminatie bij wet verboden is, maar nog steeds voorkomt in alle arbeidssectoren”,
aldus GroenLinks en PvdA. Zij
roepen het college van B&W op
om te onderzoeken of er sprake
is van een loonkloof onder de
werknemers van Beekdaelen en
hoe groot deze eventuele loonkloof is.

Win de CD
‘538 Hitzone 100’

SAMEN
IN ACTIE
VOOR
OEKRAÏNE
GEEF NU
GIRO555.NL
NL08 INGB 0000 0005 55

BEEKDAELEN De 100ste
CD van de bekende 538
Hitzone serie is uit, de laatste uit de reeks. De stekker
gaat eruit vanwege de teruglopende cd-verkoop en
de toenemende populariteit
van streamingdiensten. De
laatste editie wordt gevierd
met een dubbel-cd: één
schijfje met nieuwe hits en
één cd met grote hits uit
de Hitzone-periode. Wil je
kans maken op het schijfje?
Stuur dan een mail naar
info@beekdaeler.nl. Vertel in de mail (in het kort)
waarom jij deze 538 hitzone jubileumeditie moet

De cover van de CD.. ©Sony Music

winnen. Vergeet je naam,
adres en woonplaats niet
te vermelden. Wij geven de
CD, omdat het de laatste is,
drie keer weg! Doe dus snel
mee! Meedoen kan tot 15
maart 2022. De drie winnaars krijgen de CD thuis
bezorgd.
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IN HET KORT

Reparateurs van
Repair Café Nuth
staan weer klaar
Nuth De reparateurs van Repair
Café Nuth staan zaterdag 12
maart klaar om defecte spullen
weer gebruiksklaar te maken.
Dit kan bijvoorbeeld gaan om
een kapotte dvd-speler, een defect koffiezetapparaat of eenstakende stofzuiger. Het Repair
Café, in het kantinegebouw van
het voormalige tenniscomplex
aan de Voorsterstraat, is van
10.00 tot 12.00 uur.

Kienen met
KBO-Nuth in
Trefcentrum
Nuth KBO-Nuth verzorgt op
de woensdagen 9 maart en 23
maart een kienmiddag in het
Trefcentrum aan de Wilhelminastraat. De zaal is open om 12.45
uur en het kienen begint om
13.30 uur. Ook niet-leden zijn
welkom, zij betalen een kleine
vergoeding.

Jaarvergadering
van KBO Nuth
Nuth KBO Nuth houdt woensdag 30 maart haar ledenvergadering. Deze heeft plaats in het
Trefcentrum en begint om 14.00
uur.

Fanfare verkoopt
potgrond
Wijnandsrade Fanfare St. Caecilia in Wijnandsrade houdt
zaterdag 12 maart de jaarlijkse
potgrondactie. Leden van de
fanfare gaan vanaf 11 uur op pad
om de potgrond huis-aan-huis te
koop aan te bieden. Zakken van
veertig liter kosten 5 euro. Zowel contant betalen als pinnen
is mogelijk. Wie niet thuis is
op 12 maart maar wel potgrond
wil kopen kan bestellen bij Cecile Steins (06-12284059). De
zakken wordt dan op een later
tijdstip thuis bezorgd. Tussen
11.00 en 14.00 uur is de potgrond
ook te koop bij Suzanne Gerards-Steeghs aan de Hellebroekerweg 57.

Ook NL Doet in Beekdaelen
NUTH Op 11 en 12 maart
organiseert het Oranje
Fonds voor de 18e keer NL
doet, de grootste vrijwilligersactie in ons land. In
heel Nederland steken vrijwilligers de handen uit de
mouwen bij maatschappelijke organisaties, scholen
en (sport)verenigingen Ook
in de gemeente Beekdaelen
kunnen mensen op één van
deze dagen Vrijwillig Actief
zijn. Kijk op de website van

NL doet ( www.nldoet.nl )
en zie welke maatschappelijke organisaties, scholen
en (sport)verenigingen
op 11 en 12 maart vrijwilligers kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld bij schutterij
St. Martinus in Vaesrade,
de tennisvereniging in
Oirsbeek, IVN Schinnen,
Scouting Nuth, de basisschool in Hulsberg of het
Clemensdomein in Merkelbeek.

Inloopmiddag in
Wijnandsrade
Wijnandsrade Onder de noemer ‘Os Gemeinschaps(t)hoes’
vindt dinsdag 15 maart 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. Mail voor meer informatie naar corrysteinshamers@
home.nl.
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Hulsbergse carréhoeve
schittert in blauw-geel
Hulsberg In de hele wereld zijn nog steeds gebouwen verlicht in de blauw-gele kleuren van de Oekraïense vlag. In eigen land zien (of
zagen) we het blauw-geel o.a. in Rotterdam (Erasmusbrug), Maastricht (Gouvernement) en nog dichter bij huis in Landgraaf. Daar
werd de brug over de Hofstraat bij het Pinkpopterrein in blauw-geel uitgelicht. In ons eigen Beekdaelen is de ‘skyline’ van Hulsberg
veranderd. Daar schitteren bij hotel-restaurant Hof van Hulsberg sinds enkele dagen de Oekraïense kleuren tegen de mergelmuur van
deze monumentale carréhoeve uit 1841. Foto Rob Oostwegel

Ontmoetingsdagen:
Vitaal oud worden
in Beekdaelen
BEEKDAELEN Het beweegteam van Beweegdaelen
maakt van de gemeente
Beekdaelen een plek waar
iedereen de kans krijgt
om een gezonde en vitale
leefstijl te ontwikkelen. Deze
maand, en ook in april, organiseert Beweegdaelen voor
alle 65-plussers verschillende Ontmoetingsdagen
in onze gemeente. Tijdens
deze middag(en) neem je
deel aan twee verschillende

workshops onder leiding van
professionals uit het vak.
Deelname is gratis en de
koffie of thee staat voor je
klaar. Aanmelden is verplicht. Meld je aan door te
bellen naar 088-4552590 of
mail naar info@beweegdaelen.nl en laat ons weten aan
welke Ontmoetingsdag(en)
je wilt deelnemen. Dat alles
onder het motto: Samen
bouwen aan een gezonde en
vitale leefstijl.
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HONDERDEN LEZERS DEDEN MEE AAN PRIJSVRAAG VAN DE BEEKDAELER OVER

And the winners are… Livia
Livia Peltrera uit Hulsberg
en Valerie Vankan uit
Schimmert zijn de winnaars van ‘de Beekdaeler
Olympische Winterspellen’.
Livia won de ‘Olympische
Winterspel Quiz’, terwijl
Valerie als winnaar van de
‘Olympische Winterspel
Woordzoeker’ uit de bus
kwam. Dat wees de loting
uit. Beide wonnen ‘een
leuk weekendje weg met
partner, vriend of vriendin’.
De prijs is zondagmiddag
uitgereikt in hotel-restaurant Hof van Hulsberg.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Exact 318 lezers stuurden veertien dagen achtereen de antwoorden in van ‘de Olympische Winterspel Quiz’ en de ‘Olympische
Winterspelen Woordzoeker’. De
meeste vragen van de quiz waren
‘goed te doen’, zo bleek uit de vele
goede antwoorden. Een breinbreker voor velen bleek vraag 6 (‘Wie
zijn er voor Nederland aangewezen om in Beijing deel te nemen
aan de ploegenachtervolging en
de mass start?’). Veel sportliefhebbers hadden daar de grootste
moeite mee. Livia Peltrera gaf het
juiste antwoord: ‘Sven Kramer en
Irene Schouten zijn aangewezen
voor beide onderdelen, als jullie
de vraag zo bedoelen’, voegde ze
er zekerheidshalve aan toe (en
zo was het inderdaad bedoeld).
Slechts zeven deelnemers, onder
wie Livia dus, hadden deze vraag

goed beantwoord. Loting wees
uit dat zij de gelukkige was.
Oei, strikvraag!
Vraag 6 was een strikvraag. Bijna alle inzenders dachten dat
het ging om álle Nederlandse
schaats(st)ers die waren aangewezen voor de ploegenachtervolging of de mass start. “Ik kreeg
het antwoord op vraag 6 niet in
de hokjes van het deelnameformulier, zie bijlage”, schreef iemand erbij. Uiteindelijk werd het
nog een hele klus 'omdat er nogal
wat bijlagen bij zaten'. De woordzoeker vormde daarentegen geen
enkel probleem voor de deelnemers, zo bleek uit de vele goede
oplossingen.

Sven Kramer en
Irene Schouten zijn
aangewezen voor
beide onderdelen,
als jullie de vraag
zo bedoelen.
- Livia Peltrera

Alle antwoorden op een rij
Voor de goede orde hier de juiste antwoorden van ‘De Beekdaeler Olympische Winterspel
Quiz 2022. Vraag 1: Welke zeven
onderdelen maken hun debuut
in Beijing? Antwoord: Monobob vrouwen, Freestyle skiën
big air mannen, Freestyle skiën big air vrouwen, Gemengd
teamonderdeel freestyle skiën
aerials, Gemengd teamonderdeel schansspringen, Gemengd
teamonderdeel
snowboarden,
Gemengd teamonderdeel short-

Livia Peltrera uit Hulsberg (links) en Valerie Vankan uit Schimmert hebben alle reden om te
Foto Rob Oostwegel

track. Vraag 2: Waar begonnen in 1924 de eerste Olympische Winterspelen? Antwoord:
(Parijs) Chamonix. Vraag 3:
Hoeveel medailles behaalde Nederland tijdens de Winterspelen
in 2018? Antwoord: 20. Vraag
4: Hoeveel Nederlandse langebaanschaatsers doen er in totaal
mee aan de Olympische Win-

terspelen? Antwoord: 18. Vraag
5: Wie zijn de vlagdragers voor
Nederland? Antwoord: Lindsay
van Zundert en Kjeld Nuis. Vraag
6: Wie zijn voor Nederland aangewezen om in Beijing deel te
nemen aan de ploegenachtervolging en de mass start? Antwoord:
Sven Kramer en Marcel Bosker.
Vraag 7: Wie heeft zich voor
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OLYMPISCHE WINTERSPELEN

en Valerie!

HOCKEYCLUB NUTH
ZOEKT NIEUWE
GASTHEER/GASTVROUW
Ben jij of zijn jullie die enthousiaste gastheer/gastvrouw die
het in zich heeft/hebben om onze leden en gasten tijdens
wedstrijden in het weekend en trainingsavonden het naar de
zin te maken?
In deze functie heb jij de verantwoordelijkheid voor het op adequate en professionele wijze laten functioneren van de kantine.
Dit doe je samen met enkele vrijwilligers die jou ondersteunen
op drukke dagen (en piekmomenten). Aantal te werken uren is in
overleg!
Werkzaamheden zijn onder andere:
- Algemeen aanspreekpunt van de kantine en werkzaamheden
achter de bar en in de keuken
- Contacten onderhouden met de leveranciers
t.b.v. bestellingen
- Faciliteren tijdens bijeenkomsten, zoals (club)activiteiten
die plaatsvinden in de kantine
- Toezien op naleving voorschriften op gebied van o.a.
HACCP, Nix-18, milieuzorg en sociale hygiëne
- Zorgen voor representatieve uitstraling van de kantine
(in samenspraak met het bestuur)
Functie-eisen:
- Gastvrij, representatief, een goed humeur en enthousiasme
waarbij ervaring in de horeca een pre is
- Oplossingsgericht en dienstverlenend ingesteld
- Stressbestendig en verantwoordelijkheidsgevoel
Opleidingen:
Sociale Hygiëne of bereid zijn deze te halen (op kosten van de
vereniging) BHV of bereid deze te halen (op kosten van de
vereniging).
Vergoeding:
De vergoeding is een juiste mix van salaris en vrijwilligerswerk.
De beheerder legt verantwoordelijkheid af aan het algemeen
bestuur van de vereniging.

glunderen. Beiden wonnen ‘een leuk weekendje weg met partner, vriend of vriendin’.

Nederland gekwalificeerd voor
het kunstschaatsen? Antwoord:
Lindsay van Zundert. ‘De Beekdaeler Olympische Winterspelen
woordzoeker’: Antwoord: Olympische vlam.
Bedankt voor jullie deelname
Tot zover het Olympisch
Winterspel van de Beekdaeler.

Iedereen bedankt voor het meedoen. Wij hebben met bijzonder
veel plezier het Winterspel voor
jullie bedacht. Hopelijk hebben
jullie er net zoveel plezier aan
beleefd. Tot in 2026, dan zijn de
Olympische Winterspelen in de
Italiaanse steden Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Ben je nieuwsgierig, heb je vragen, wil je eens vrijblijvend een
gesprekje, neem dan contact op met Sandra Kool 06-23872936
of via sandra@hcnuth.nl

Kijk hoe jij je hart kunt laten spreken
voor vluchtelingen!

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl
of scan de QR-code.
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KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Remigius
Schimmert

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Zaterdag 12 maart. 19.00 uur:
H. Mis m.m.v. zangkoor Laudate.Intenties: zielendienst Piet
Meij-er; zeswekendienst Nico
Willems; Els Ackermans-Mommers. Zondag 13 maart. 11.00
uur: Hoogmis m.m.v. Gregoriaans koor. Intenties: Jan Schiffelers en Tineke Offermans;
jaardienst ouders Dolmans-Orbons en zoon Victor; jaardienst
Sef Moonen en ouders MoonenSoons; 1e jaardienst Tiny
Meijers-Veldman,
jaardienst
Thei Meijers; 1e jaardienst Annie Ubaghs-Janssen; 2e jaardienst Jeanne Sleijpen-Bormans.
Woensdag 16 maart. 19.00 uur:
H. Mis in het klooster. Intenties:
Tiny en Thei Meijers-Veldman;
ouders Heijnen-Packbiers. Donderdag 17 maart. 10.00 uur: H.
Mis in het klooster. 16.00 uur:
Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster. Vrijdag 18 maart.
16.00 uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zaterdag 12 maart. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: overleden ouders Raeven-Voncken (gestichte jaardienst); Jan Muitjens (1e
jaardienst); Hubert Roks en Maria Roks-Speetjens. Zondag 13
maart. 11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk Zangkoor. Intenties: Frans
Speetjens (gestichte jaardienst);
Marieke en Serv Timmers-Sassen
(gestichte
jaardienst);
Marleen Thewessen (gestichte
jaardienst); overleden ouders
Damoiseaux-Smitsmans; overleden ouders Kubben-Boosten
(gestichte jaardienst); MariaMoonen-Quadakkers;
ouders
Soons-Pijls (jaardienst); Odiel
Schneiders-Provaas.

Zaterdag 5 maart. 18.30 uur:
H. Mis. Zondag 13 maart. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
onder leiding van Steven van
Kempen Intenties: jaardienst
Leo Van Wetten; jaardienst Gerrit Driessens; 2e jaardienst Jo
Vromen; jaardienst ouders Joseph Snijders en Clara Keybets;
zeswekendienst Jeanny Hendrix- Habets. Dinsdag 15 maart.
09.00 uur: H. Mis. Intenties: tot
heil van de kerk, voor alle zieke
en eenzame parochianen.

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

Parochie St. Lambertus
Oirsbeek
Woensdag 9 maart. 09.30 uur:
H. Mis.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 13 maart. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: jaardienst Louise Beckers, tevens
voor overledenen familie. Maandag 14 maart. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 18 maart. 09.00 uur: H.
Mis. Intenties: ouders FrijnsEichhorst. 15.00 uur: uitstelling
en aanbidding van het Allerheiligste.

Workshop
Babygebaren
voor baby’s
van 6 tot 24
maanden
Door: Esther Sluijsmans, logopediste, babycoach en babygebarendocent van ‘Babycoaching Esther’.
Lezen, spelen en zingen met je
baby en dreumes is leuk, maar kan
nog leuker en actiever. Hoe? Maak
gebruik van babygebaren. Tijdens
deze gezellige gebarenworkshop
‘vertellen met je handjes’ leert u hier
meer over. U ziet en ervaart hoe
makkelijk babygebaren te leren en
toe te passen zijn in de communicatie met uw kind.
Tijdens deze interactieve en muzikale workshop zullen ouder en kind
- Ervaren hoe leuk en gemakkelijk
babygebaren toegepast kunnen
worden bij het voorlezen, spelen
en zingen.
- Tijdens zingen, spelen en
voorlezen babygebaren leren.
- Ontdekken hoe interactief samen
lezen, zingen en spelen kan zijn.
- Meer leren over babygebaren
en de positieve effecten op de
spraak-taalontwikkeling.
Wat: Babygebaren
Voor: Baby’s van 6 tot 24 mnd
Door: Esther Sluijsmans
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: Wo 13 apr. van
09.30 - ±10.15u
Aanmelden: Deelname gratis.
Aanmelden vóór 6 apr. in de bieb,
tel. 045-524 4000 of contact@
bibliotheeknuth.nl

JEAN-KE

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

Het weer
is er altijd weer
met elke keer
weer ander weer
zo weert ‘t ongeveer!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl
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Een laatste rustplaats
midden in de natuur
Op een zonnige plek in de bloemenweide, stil in de
schaduw onder een beuk in het beukenbos of midden
tussen de verschillende fruitbomen in de fruitgaard.

Landschaps
begraafplaats
Ulestraten

Op onze nieuwe landschapsbegraafplaats in Ulestraten kiest u
een rustplaats, voor eeuwig, op een plek door uzelf gekozen.
Een plek waar het mogelijk is om rust en troost te vinden in
de geborgenheid van de natuur. Een plek waar een groene,
gevarieerde omgeving u volledig en vredig omarmt.

Open dagen
Maak kennis met het landschap, de natuur en onze plannen
voor de landschapsbegraafplaats. U bent welkom voor
meer informatie, een wandeling en een kop koffie.

Bezoek onze
open dagen op
26 & 27 maart
van 11.00 tot 16.00

www.walpot.net/landschapsbegraafplaats

Langs de gewannen 20, Ulestraten

De Beekdaeler
zoekt twee
nieuwe bezorgers
in Schinveld

ACTUEEL

3744 euro voor De Zonnebloem
Amstenrade De Zonnebloem afdeling Amstenrade heeft een cheque van 3.744 euro ontvangen van
de lokale Jan Linders. Het geld werd bijeengebracht door de statiegeldactie van de supermarkt en de
lotenverkoop van de Zonnebloem zelf. Dat leverde maar liefst 1872 euro op. En omdat Jan Linders het
bedrag verdubbelt gaat 3744 euro naar De Zonnebloem afdeling Amstenrade. Bestuurslid Henny Huisman nam de cheque in ontvangst. “Héél hartelijk dank beste mensen van Jan Linders Amstenrade”, aldus
Huisman. “We zullen het geld besteden aan mooie activiteiten voor onze gasten.” De actie wordt mogelijk
gemaakt door het op sociale doelen gerichte Jan Linders Fonds. Iedere lokale supermarkt, kiest jaarlijks
één lokaal goed doel dat zij steunen. Eigen foto

SCHINVELD De Beekdaeler is op zoek naar twee
nieuwe bezorgers voor een
krantenwijk in Schinveld.
Het gaat om een wijk in
de omgeving van de Ter
Hallen/Jabeekerstraat/
Kievit/Merkelbeekerstraat. En een wijk in de
omgeving A ge Water/
Pastoor Greijmansstraat/
In de Kweddel/Kannunik
van Nuijsstraat/President Rooseveltstraat. Wil
jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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Op vakantie? Het kan weer!
Sean Vinclair is uw reisagent
Geboren en getogen in de
gemeente Beekdaelen en
op dit moment woonachtig
in Doenrade, timmer ik
- Sean Vinclair - aan de
weg om mensen te ondersteunen met het plannen
van een droomvakantie.
Begin vorig jaar heb ik
mij aangesloten bij Travel
Counsellors in Den Haag,
een onafhankelijke, internationale reisorganisatie
die al 25 jaar bestaat en
aangesloten is bij ANVR,
SGR en Calamiteitenfonds. Daardoor kunnen
wij onze klanten zekerheid
bieden.
Met een gerust hart op reis
Als reisagent bied ik mijn klanten de zekerheid dat ze met een
gerust hart op vakantie kunnen
gaan. Hoe? Door naar ze te luis-

teren en een goed, persoonlijk
contact te onderhouden. Het is
belangrijk dat we met z’n allen
weer terug kunnen naar het normale leven om daar volop van te
genieten.
Alle soorten reizen zijn mogelijk
U kunt mij benaderen via telefoon, e-mail of sociale media.
Een gesprek kan via telefoon of
bij u thuis, allemaal geen probleem aangezien ik ook buiten
kantooruren beschikbaar ben.
Alle soorten reizen zijn mogelijk,
van stedentrips en all-inclusive
vakanties tot complete rondreizen. We bekijken dan samen uw
interesses en specifieke wensen,
vervolgens kiezen we samen een
bestemming en ga ik ervoor zorgen dat alles tot in de puntjes
geregeld wordt. Eenmaal op uw
bestemming kunt u me altijd bereiken voor vragen of eventuele
problemen.

Sean Vinclair Eigen foto

Contactgegevens
Heeft u interesse? Aarzel dan niet,
en neem contact met me op.
sean.vinclair@travelcounsellors.nl
M 06 - 14 819288
Of kijk op
www.travelcounsellors.nl/sean.vinclair

IN HET KORT

Wandelen
met KBO

ACTUEEL

Historie en toekomst Clemensdomein belicht
Merkelbeek Als voorbereiding op de opening van het Clemenspark in Merkelbeek start donderdag 10
maart een serie van drie lezingen over de historie én de toekomst van het Clemenspark. De lezingen zijn
op donderdag 10 maart, 17 maart en 10 april om 19.30 uur in het Clemenskerkje. De toegang is gratis,
maar een vrije gift wordt op prijs gesteld. De opbrengst is bestemd voor de ontwikkeling van een Clemensdomein-app. Eigen foto

Nuth KBO afdeling Limburg
houdt, in samenwerking met
KBO Nuth, op donderdag 17
maart een wandeling waaraan iedereen kan deelnemen. Er wordt
gewandeld van Oirsbeek naar
kasteel Terborgh. De tocht start
om 10.45 uur vanaf de parkeerplaats van het sportpark in Oirsbeek. Onderweg is er koffie met
vlaai, aanmelden is verplicht en
kan via t.vonken@ ziggo.nl. De
kosten voor de wandelaars bedragen 6 euro per persoon. Voor
deelnemers uit Nuth is er gelegenheid om te carpoolen vanaf
de parkeerplaats bij sporthal Gitek. Carpoolers kunnen zich opgeven bij Thei Vonken via 0455242200. Vertrek naar Oirsbeek
is stipt om 10.15 uur.
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HOE IS HET OM CAMPAGNE TE VOEREN TERWIJL ER OORLOG IN EUROPA IS?

Zeven lijsttrekkers
zitten in een spagaat
Het is oorlog in Europa.
Tegelijkertijd gaan we
volgende week naar de
stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.
De redactie van de
Beekdaeler vroeg aan
de zeven lijsttrekkers in
Beekdaelen hoe het is om
campagne te voeren terwijl een deel van Europa
letterlijk en figuurlijk in
brand staat.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

HUGO SCHAFFRATH (VERNIEUWINGSGROEP):

RODNEY SWELSEN (D66):

‘Campagne voeren
op ingetogen manier’

‘Wij voeren

“De Russische inval in Oekraïne is een daad van ongekende
agressie en heeft mij diep geschokt”, zegt Hugo Schaffrath
(Vernieuwingsgroep). “De hartverscheurende beelden over de
Oekraïense bevolking zijn afschuwelijk en onbegrijpelijk. De
zware coronapandemie die we
de afgelopen jaren hebben doorstaan staat in schril contrast met
de nucleaire dreiging vanuit Rusland. Mijn campagneactiviteiten
ben ik dan ook op een ingetogen
manier aan het voortzetten.”
Nederland is gelukkig een democratisch land waar we vrij zijn en

Hugo Schaffrath. Eigen foto

waar we nog een stem hebben,
voegt hij er aan toe. “Dus maak
gebruik van je stemrecht en ga
ook daadwerkelijk stemmen op
een partij naar jouw keuze.”

HENK REIJNDERS (BEEKDAELEN LOKAAL):

‘Hulp bieden via tijdelijke opvang’
Heeft de vrede in Europa wellicht
al ‘te lang’ geduurd? Die vraag
houdt Beekdaelen Lokaal bezig”,
zegt lijsttrekker Henk Reijnders.
“De huidige wereldleiders zijn,
op VS-president Joe Biden na,
immers na WO II geboren, zij weten nauwelijks wat een ernstige
oorlog voor de bevolking betekent. Onze gedachten gaan uit
naar alle Oekraïners die geweld
meemaken of het geweld zijn
ontvlucht. Deze mensen, die

geen asielzoekers zijn, moeten
geholpen worden in een tijdelijke opvang - mocht zich dat
voordoen.” Oorlog in Europa en
tegelijkertijd een verkiezingscampagne… dat is een dubbel
gevoel, zegt Reijnders, ‘ook voor
Beekdaelen Lokaal. Gemeentelijke politiek en campagne voeren terwijl een oorlog in Europa
woedt… ze lijken ver van elkaar
te staan, maar het is heel dichtbij.”

geen frivole
campagne’

Henk Reijnders. Foto Katja Waltmans

Rodney Swelsen. Foto de Beekdaeler

“De brutale poging van Rusland om Oekraïne te bezetten
toont eens te meer aan dat vrijheid en democratische waarden
niet vanzelfsprekend zijn”, zegt
Rodney Swelsen (D66). “We
zien ook in Nederland te veel
signalen van anti-democratische krachten. Onder deze oorlogsdreiging voelt D66 groot
ongemak om frivool campagne te voeren. Dat doen we dus
ook niet. Maar het is wel van
belang om onze democratische
boodschap voor het voetlicht
te brengen, zakelijk en feitelijk.
Juist nu. Want het is van belang
om onze democratie te versterken. Dat geldt in Den Haag
en in Maastricht. Maar ook in
Beekdaelen.”

Verkiezingsbijlage

LARS KOCKELKOREN (PVDA):

CLASINA DEBETS (GROENLINKS):

‘Gevluchte
Oekraïners
moeten we
opvangen’

‘Wat kan
ik doen om
te helpen?’

“De oorlog die dictator Poetin
heeft ontketend tegen Oekraïne is verschrikkelijk en raakt de
wereld”, zegt Lars Kockelkoren
(PvdA). “Onschuldige mensen
verliezen hun bestaanszekerheid, hun thuis en hun geliefden.
Dit zullen wij nooit toestaan!
Daarom willen wij ook klaarstaan om vluchtelingen uit de
Oekraïne, mede-Europeanen,
op te vangen op een humane wijze. Deze onzinnige oorlog geeft
een dubbel gevoel. In Beekdaelen mochten we eindelijk weer
carnaval vieren, we mogen ons
weer vrij bewegen zonder corona-restricties en wij, de politici,
mogen weer campagne voeren.
We mógen dat, maar we móéten
ook campagne voeren.” Omdat,
zegt Kockelkoren, democratie

Lars Kockelkoren. Foto Katja Waltmans

& vrijheid het hoogste goed is in
onze wereldwijde samenleving.
“Dat hoogste goed mag nooit,
maar dan ook nooit worden vernacheld door een dolgedraaide,
machtsbeluste en totaal ontoerekeningsvatbare Rus. Alleen al
daarom roep ik iedereen op om
volgende week te gaan stemmen.”

MARCO STURMANS (VVD):

‘NATO-vliegbasis
in m’n achtertuin’
“Het voelt heel dubbel om campagne te voeren terwijl 2000
kilometer verderop de wereld
in brand staat en oorlog wordt
gevoerd.” Dat zegt Marco Sturmans (VVD). “De dreiging om
kernwapens in te zetten maakt
het nog gecompliceerder. Als
inwoner van Schinveld heb
ik een NATO-vliegbasis in de
achtertuin en het operationele
hoofdkantoor van de interventiemacht bijna in mijn voortuin.
Ik hoop dat het gezonde verstand het snel wint van het ego

Marco Sturmans. Foto de Beekdaeler

van een perverse president opdat de vrede in Europa terugkeert.”

“Het voelt ontzettend vreemd
om campagne te voeren terwijl
er op 2.000 kilometer afstand in
Europa oorlog is”, zegt Clasina
Debets (GroenLinks). “Ik beeld
me in hoe dat is: vrouwen die samen met hun kind(eren) de grens
over vluchten terwijl hun mannen achterblijven om te gaan
vechten. Wat kan ik doen om te
helpen?” Ze denkt daarbij aan
de zogeheten Ubuntu-gedachte:
het idee dat een mens alleen gelukkig kan zijn als anderen dat
ook zijn, en dat een mens zelf
lijdt op het moment dat deze een
ander ziet lijden. “Ik ben, omdat
wij zijn. Het maakt me strijdbaar en ben dankbaar dat we in
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Clasina Debets. Eigen foto

een democratisch land wonen en
leven.” Je bent het misschien niet
altijd met de ander eens, voegt
ze er aan toe, ‘maar er is altijd
ruimte voor debat en discussie
in Beekdaelen. Dat moeten we
gezamenlijk koesteren.’

TWAN SCHEVERS (CDA):

‘Je merkt
angst en
onzekerheid’
“Het is vreselijk wat er op dit
moment, niet ver bij ons vandaan, plaatsvindt”, zegt Twan
Schevers (CDA). “Het belang
van eenheid blijkt niet alleen
op wereldniveau onder druk
te staan. Mensen accepteren
steeds minder van elkaar. Luisteren, respect voor elkaar en
omzien naar een ander, is helaas
op een steeds lager pitje komen
te staan. Om juist in deze tijd
campagne te moeten voeren, is
vreemd en onwerkelijk omdat je
ook wel de angst merkt binnen
onze gemeenschappen. Angst en
onzekerheid… we hopen dat het
snel tot een einde mag komen en

Twan Schevers. Foto de Beekdaeler

dat de wereldleiders de eenheid
weer kunnen herstellen. Al ben
ik bang dat het nog wel even zal
duren, voordat we weer een zorgeloze toekomst tegemoet kunnen zien.”

Stem sociaal.
Kies PvdA.

Beekdaelen
blijft goed
wordt beter.

Het moet socialer in Beekdaelen, zodat iedereen zich thuis voelt.
Want wat is nu echt belangrijk? Dat we de woningnood oplossen
én dat er een betaalbaar huis is voor iedereen. In een fijne buurt.
Waar minder verdeeldheid is en waar we naar elkaar omzien. Samen gaat ons dat lukken!
De PvdA heeft er een plan voor:
in Beekdaelen bouwen, verduurzamen én renoveren wij sociale
huurwoningen;
in Beekdaelen bouwen we geen gemeentehuis van 15 miljoen,
maar investeren wij in onze wijken;
in Beekdaelen blijven bieb en gemeenschapshuis open
Zo maken we van Beekdaelen een plek waar we allemaal fijn kunnen wonen. Waar we ons thuis voelen.

kies

LIJST 3
Kijk op:
www.beekdaelen.pvda.nl
2 Harry van de Laar
Heb je een vraag?

1 Henk Reijnders

3 Harrie Geurten

4 Annie Goossens

#24

Ga dan naar:
Bel 045-5230500
of
Mail larskockelkoren@hotmail.com

1 Henk
Reijnders
6 Sem
Janssen

2 Harry
van de Laar
7 Bert
Kannegieter

3 Harrie
Geurten
8 Charles
Martens

Ed Slangen

LIJST"Sociaal,
3
Lokaal en Liberaal!
Stem Lijst 4 - Plek 24!"

4 Annie
Goossens10 Wilfred
5 Funs
Pluijmaekers
9 Jeanny
Simons
van
den Hout

Uw stem in de raad!

Beekdaelen Lokaal stelt voor:
3 kandidaten uit de kern Schimmert
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6 Sem
Janssen
12 Margriet
Timmers

4
Annie
Goossens
3 Harrie Geurten

5 Funs Pluijmaekers

4 Annie Goossens

Bert
Kannegieter 14 Jack
8 Charles
Martens
13 7
Roy
Blijlevens
van Donselaar

12 3
LIJST
Margriet

10 17
Wilfred
van den Hout
Paul Bliek

22
Jan
Smeets

Timmers

5 Funs Pluijmaekers1812
Margriet
Timmers 19 Herman
13 RoyPalm
Blijlevens
Harry
Bakker

Zij staan voor:

9 Jeanny
Simons
16 Joep
Limpens

Jack
van Donselaar
16 Joep
Limpens
2214Jan
Smeets
23 Raymond
Brouwers

17Heuts
Paul Bliek
24 Fons

Wonen:

- Een aangenaam woonklimaat in de gemeente Beekdaelen.
- Meer kansen voor starters en meer flexibiliteit op de woningmarkt.

Veiligheid:

8 Charles Martens

- 9Inwoners
moeten
zich veilig kunnen voelen
in Beekdaelen,
19 Herman Palm
22 Jan Smeets
Jeanny Simons
10 Wilfred van den Hout 18 Harry Bakker
ook in buitengebieden.

23 Raymond Brouwers

Gemeenschapsvoorzieningen:

- Verenigingen, cultuur en tradities houden wij in ere.
- Burger Initiatief Tafel uitbreiden en faciliteren

Inspraak:

4 Jack van Donselaar

- Niemand staat bij ons in de kou.
16 Joep Limpens
17 Paul Bliek
- Meer
inspraak voor
inwoners bij besluitvorming.
- Burgers tijdig informeren en wij gaan het gesprek aan met onze burgers.

Jeugd en Ouderen in de gemeente Beekdaelen.

- Beekdaelen lokaal is van ons allemaal.
- Jeugd en Senioren staan bij ons centraal.
- Uw probleem is ons probleem
22 Jan Smeets

Fons Heuts
Uw stem gaat24niet
verloren, de burger staat centraal
Stem op 14, 15 of 16 maart 2022 lijst nr. 3 Beekdaelen Lokaal

23 Raymond Brouwers

Alvast bedankt voor jullie stem !
Henk Reijnders
Lijsttrekker
Beekdaelen Lokaal
1 Henk Reijnders

2 Harry van de Laar

3 Harrie Geurten

Beekdaelen Lokaal: dé partij voor de jeugd,
de ouderen en natuurlijk onze verenigingen.

LIJST 3
4 Annie Goossens

5 Funs Pluijmaekers

Stem
sociaal.
Kies
PvdA.
24 Fons Heuts

LIJST 3
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LOUIS CORDEWENER UIT WIJNANDSRADE:

‘Beekdaelen is
veel te groot voor
één gemeente’

Louis Cordewener: “Ik hou de lokale politieke ontwikkelingen zoveel mogelijk bij.
Uiteraard ga ik volgende week stemmen.” Eigen foto

Hij woont al bijna 22 jaar
in Wijnandsrade. “Maar ik
ben ‘enne jong van Gebrook’. Toen ik destijds naar
Wijnandsrade verhuisde
dacht ik: als dat maar goed
gaat, wonen in zo’n dorpje…
Nu zeg ik: het was de beste
investering ooit!” Louis
Cordewener, in z’n jonge
jaren een voetbaltopper, is
als verkoopmanager actief
in de duurzaamheidsector
bij de firma’s Bionova/Biomix. En hij is politiek zeer
geïnteresseerd. “Ik hou de
lokale politieke ontwikkelingen zoveel mogelijk bij.
Uiteraard ga ik volgende
week stemmen.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Hij is een dorpskenner, lid van de

Verkiezingsbijlage

‘Vrienden van Wijnandsrade’, betrokken bij de plaatselijke jeu de
boules, de vastelaovend, waarbij
eigenlijk níét? Louis: “Sinds ik hier
woon heb ik bij menige vereniging
in het dorp mijn neus laten zien.
En dan komt van het één het ander
hè?” Eenenzeventig jaar en ‘still in
business’. Met een gulle lach: “Dat
houdt een mens jong!”
‘Schinveld is ver weg’
Prachtige gemeente, dat Beekdaelen. “Maar eigenlijk veel te groot
voor één gemeente. Kijk, als je aan
deze kant van de gemeente woont,
en dan heb ik het over Wijnandsrade, Nuth, Hulsberg en Schimmert,
dan is Jabeek, Schinveld, Bingelrade en Merkelbeek hartstikke
ver weg. Het zal er best mooi zijn
hoor, maar ikzelf heb er niks mee
op. Laat mij maar genieten van
Wijnandsrade en van de Beekdaeler, ik lees ‘m elke week zowat van
a tot z.”

BURGEMEESTER ERIC GEURTS

‘Mocht u alsnog
twijfelen, denk dan
aan de Oekraïners’
Als er één thema actueel is, de
afgelopen periode (tijdens corona
maar ook nu weer met een oorlog op
ons eigen continent), dan is het wel
Maatschappelijke Betrokkenheid.
Iets willen doen, iets betekenen, het
verschil maken! En als ik het over
maatschappelijke betrokkenheid
heb, dan moet ik ook onvermijdelijk denken aan onze raadsleden in
Beekdaelen. Mensen die middenin
©Kajtja Waltmans
de lokale samenleving staan en zich
inzetten voor de belangen van de inwoners en de ondernemers. Die daar samen soms stevig over discussiëren maar
uiteindelijk wel tot gezamenlijk beleid komen. Een gemeenteraad en de samenstelling ervan is heel belangrijk om te
bepalen welke weg de gemeente inslaat en waar prioriteiten
gelegd worden. Op 14, 15 en 16 maart bent u als inwoner
weer aan zet om de samenstelling van onze gemeenteraad
te bepalen. En als één ding de afgelopen periode duidelijk
is geworden, dan is het wel dat politieke bestuurders en
hun keuzes grote invloed op uw leven kunnen hebben. Dat
lijkt mij een mooie motivatie om te gaan stemmen en aan te
geven wie volgens u, het bestuw belangen zal behartigen.
En mocht u alsnog twijfelen, of denken ‘wat doet één
stem ertoe’, denk dan aan de Oekraïners die, op het
moment dat ik dit schrijf, het recht op democratie en
vrijheid verdedigen met alles wat zij hebben. Stemrecht is
een verworvenheid die niet vanzelfsprekend is en die we
moeten koesteren en benutten.
Eric Geurts
Burgemeester van Beekdaelen
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‘’Meer inspraak voor inwoners bij besluitvorming:
tijdige communicatie en informatie''

''Geen nieuwbouw gemeentehuis''

Stem op een vrouw!

‘‘Armoedebeleid’’

‘’Gemeentelijke belastingen en rioolheffing:
eerlijk betalen naar gebruik’’

‘’Streven naar behoud van verenigingen en identiteit’’

''Oud voorzitter KBO
St. Paulus Schimmert''
''Mantelzorger''
''43 jaar lid toneelvereniging
Crescendo Schimmert''

06-20423310
045-4041271
annie.goossens@home.nl

‘’Veilige voetpaden in natuurgebieden’’
‘’Aandacht betrokkenheid jeugd:
actieve deelname in gemeenschap en politiek’’
''Zorgdragen voor veiligheid’’
''Uw probleem, ons probleem: samen oplossen''

De burger staat centraal, dus stem Beekdaelen lokaal!
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ADVERTORIAL

SAMEN OP CAMPAGNE IN BEEKDAELEN

‘Kies voor Karin stem op Bart’
voorbeeld de lokale belastingen.
Die zijn in Beekdaelen 14% hoger dan gemiddeld bij gemeenten. Dat kan echt niet! Ik heb al
meerdere keren gevraagd om die
belastingen te verlagen tot het
landelijk gemiddelde. Ook het
bouwen van een nieuw gemeentehuis zie ik niet zitten. We hebben
er al 3. We hebben dat niet nodig.
De gemeenteraad kan prima vergaderen in de gemeenschapshuizen. Daar voel ik me meer thuis
dan in zo’n raadszaal. En je bent
tenminste onder de mensen. En
die miljoenen die we overhouden
kunnen we investeren in onze
dorpen.”

In elke verkiezingscampagne
valt wel iets of iemand op. Afgelopen week verschenen er in
Nuth opeens verkiezingsborden
van Bart Suers en Karin SuersOssenblok. Op de poster van
Karin een opvallende slogan.
Alle reden om dat eens uit te
zoeken.
Kies Karin maar stem op Bart,
hoe zit dat nu precies?
“Ja, precies zoals het er staat”,
lacht Karin. “Duidelijk toch? Bart
is voor mij en heel veel anderen
een échte stem in de gemeenteraad van Beekdaelen. Hij is bijna
elke avond en weekend met Beekdaelen bezig en verdiept zich in
wat er speelt”.

En Bart, wat heb je dan bereikt
de afgelopen 3 jaar?
“Heel goed geluisterd naar wat er
speelt in Beekdaelen”, zegt Bart.

Bart Suers en Karin Suers-Ossenblok. Eigen foto

“Bij inwoners, scholen, verenigingen en ondernemers. Ik heb
de gemeenteraad kunnen overtuigen met een aantal voorstellen die ik heb gedaan. Zo krijgen
eigen inwoners voorrang bij het
huren of kopen van een woning in
Beekdaelen. De 3 servicebalies in
Nuth, Schinnen én Schinveld blij-

ven open. En op school krijgen
kinderen ook les in onze eigen
cultuur en taal.”
Op jouw poster staat “een
gemeente die minder praat
en meer presteert” wat bedoel
je daar mee?
“Er wordt niet doorgepakt. Bij-

NUTH

Heb je zelf geen politieke
ambities?
“Ik zou graag willen”, zegt Karin.
“Maar luisteren en debatteren
zijn voor mij heel moeilijk vanwege mijn medische geschiedenis.
Ik ben niet aan de kant blijven
staan toen het leven tegenzat. Ik
doe veel vrijwilligerswerk. Bart
helpt mij waar en wanneer hij
kan. Nu help ik hem.”

Tot slot even over Nuth, want
daar wonen jullie. Wat wil je
voor Nuth doen de komende
jaren?
“De Dorpstraat en de Stationstraat moeten snel worden aangepakt” zegt Bart. “De schop
moet weer de grond in zoals de
raad van Nuth in 2018 nog heeft
besloten. Mijn voorstellen worden door de Vernieuwingsgroep,
CDA, PvdA en GroenLinks al
jaren tegengehouden. Intussen
zijn in Schinnen de straat en de
kerkmuur hersteld. In Nuth is
zijn beide straten en de kerkmuur
er heel slecht aan toe. Daar ga ik
voor.”

STEM

LOKAAL
STEM

LIJST 2 NR 12
NIENKE VAN KORDENOORDT

STEM

LIJST 2 NR 1
HUGO SCHAFFRATH

WIJ MAKEN HET VERSCHIL
Beekdaelen

Jabeek

9

Beekdaelen

Beekdaelen

2

MIA LAMERICHS
Mit uch, Veur uch

06 5421 2786 | mlamerichs@planet.nl

Wijnandsrade

Amstenrade

ALEXANDRA DE LA ROY
Mit uch, veur uch

14

06 4064 6209 | adelaroy14@gmail.com

MARIA PAULISSEN
Mit uch, veur uch

06 3707 3034 | mapa1@ziggo.nl

Mit Uch, Veur Uch
Beekdaelen is
jong, de raad zou
moeten volgen!

Beekdaelen Lokaal stelt voor:

De gezamenlijke aanpak van kern Vaesrade en
Amstenrade met ieder hun eigen specialiteiten.

LIJST 3

Amstenrade:

3 Harrie Geurten
“Beekdaelen zint vier allemoal.
3 Harrie Geurten
4 Annie Goossens
5 Funs Pluijmaekers
Dus
same planne
maken en
oetveure”.
Is samen met Harry vd Laar de grote aanjager geweest
voor
geen ontgrinding
groeve L’Ortye Vaesrade.
4 Annie Goossens
5 Funs Pluijmaekers

LIJST 3

1 Henk Reijnders

2 Harry van de Laar

2 Harry van de Laar

3 Harrie Geurten

Vaesrade:

LIJST 3

6 Sem Janssen
4 Annie Goossens
7 Bert Kannegieter
1 Henk Reijnders

12 Margriet Timmers
9 Jeanny Simons
13 Roy Blijlevens
6 Sem Janssen

18 Harry Bakker
16 Joep Limpens
19 Herman Palm
12 Margriet Timmers

7 Bert Kannegieter
5 Funs Pluijmaekers
8 Charles Martens
2 Harry van de Laar

13 Roy Blijlevens

LIJST 3

2 Harry vd Laar
Ondernemer,
met
8 Charles Martens
9 Jeannysociale
Simons
10instelling
Wilfred van den Hout
en oog en oor voor de inwoners.
Groot aandeel aan het niet ontgrinden van groeve L’Ortye.
9 Jeanny Simons
3 Harrie Geurten

10 Wilfred van den Hout
4 Annie Goossens

18 Harry Bakker

Komende periode maak ik mij hard voor de basis:

5 Funs Pluijmaekers

-

10 Wilfred vd Hout
Ondernemer, gevoel voor de mens en heeft zitting
in meerdere (buurt) overleggen en commissiewerk
14 Jack van Donselaar
16 Joep Limpens
17 Paul Bliek
en is klaar voor de volgende stap van raadslid.

10 Wilfred van den Hout
14 Jack van Donselaar
7 Bert Kannegieter

19 Herman Palm

16 Joep Limpens

22 Jan Smeets

17 Paul Bliek

23 Raymond Brouwers

Veiligheid in en rond kernen en buitengebieden
Woningen, voor jong en oud
Duurzaamheid, haalbaar en betaalbaar
zonder luchtkastelen

Tijd voor een frisse blik
en een beter Beekdaelen!

8 Charles Martens
9 Jeanny Simons
10 Wilfred van den Hout
11
Marjo Bachaus
Staat voor veiligheid en ongelijkheid, meer
burgerparticipatie en zeggenschap voor inwoners.

24 Fons Heuts

Onze kandidaten uit Vaesrade en Amstenrade weten wat ze willen.

Samen bouwen aan Beekdaelen. Aandacht voor alle 15 kernen, ook de kleine.
17 Paul Bliek

22 Jan Smeets

23 Raymond Brouwers

24 Fons Heuts

13 Roy Blijlevens
14 Jack van
Donselaar80%16van
Joep Limpens
17 Paul
BliekVaesrade naar deze mensen.
Vorige
verkiezingen
gingen
de stemmen
uit
Dit zegt genoeg

Stem nu weer Beekdaelen Lokaal - Lijst 3

23 Raymond Brouwers

Lokaal bestuur gaat om meer dan 2 straten
of een bepaalde kern. Lokaal gaat over
Beekdaelen in zijn geheel, van Schinveld
tot Schimmert en alles ertussen.

24 Fons Heuts
19 Herman Palm

22 Jan Smeets

LIJST 3

Henk Reijnders
Lijsttrekker
23 Raymond Brouwers
24 Fons Heuts
Beekdaelen
Lokaal

Beekdaelen Lokaal: dé partij voor de jeugd,
de ouderen en natuurlijk onze verenigingen.
1 Henk Reijnders

2 Harry van de Laar

3 Harrie Geurten

4 Annie Goossens

6 Sem Janssen

7 Bert Kannegieter

8 Charles Martens

9 Jeanny Simons

LIJST 3
5 Funs Pluijmaekers

10 Wilfred van den Hout

7

Roy Walraven
#7
Schinnen
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VERKIEZINGEN

WIM HAAN, VOORZITTER STEMBUREAU IN BINGELRADE:

‘Niet politiek actief,
wél geëngageerd’
maar wel nog steeds een basisschool = Bingelrade dus!”

“Midden jaren 90 ben ik in
Bingelrade komen wonen.
De rust en ruimte van een
BEEKDAELEN
dorp
metVERSLAGGEVER
op wandelVAN
ONZE
afstand mijn geboorteplaats
‘Zitterd’ spraken mij zeer
aan. Want Sittard is de stad
met de vele faciliteiten en
‘Bèngelder’ het dorp waar
steeds meer voorzieningen
verdwijnen.” Aan het woord
is Wim Haan (1955), werkzaam als Partner bij RSM
(audit/taks/consulting) en
verantwoordelijk voor Interim management, Special
Search en Managementtrainingen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Wim Haan: “In Bèngelder verdwijnen steeds meer voorzieningen.” Eigen foto

Stemmen werven aan de deur
Tijdens zijn eerste jaren in Bingelrade kwam er nog wel eens iemand
persoonlijk aan de deur om ‘stemmen te werven’. Wim: “Nu ontvang
ik van een enkeling een mail. Gelukkig zorgen de wekelijkse berichtgevingen in de huis-aan-huiskranten voor een realistisch beeld
welke partijen, en vooral welke
personen, door de jaren heen actief
zijn voor het welzijn in de samengevoegde gemeente Beekdaelen. Ik

neem dan kennis van de initiatieven en inzet om het belang van de
kiezers/inwoners waar te maken.
Dan prijs ik mij gelukkig dat ik in
een gemeente woon waar de onderlinge politieke verstandhouding op
orde is. De gemeenteraadsverkiezing is en blijft mensenwerk. Dus
dit jaar bestaat mijn bijdrage uit
het voorzitterschap van het stembureau in Bèngelder en…het uitbrengen van mijn stem!”

NUTH

Wim: “Omdat ik veel en vaak in het
hele land werk en frequent wordt
gevraagd waar ik woon, heb ik mij
aangeleerd om een en ander maar
eens te framen: ‘Ik woon in een
dorpje in de buurt van Sittard, met
zo’n 888 inwoners. Geen enkele
winkel, wel ooit twee diamantairs

Stapels stemformulieren tellen
Hij is politiek niet actief, maar wel
geëngageerd. “Dus hoe kan ik een
kleine persoonlijke bijdrage leveren om het typisch dorpse in stand
te houden? Vorig jaar als vrijwilliger om stemmen te tellen bij de
Tweede Kamerverkiezingen. Een
bijzondere ervaring om stapels
stemformulieren te tellen voor een
partij waar ik vaker moeite mee
heb. Maar wel een partij waar vele
dorpsgenoten hun vertrouwen aan
schenken!”

STEM

LOKAAL
STEM

LIJST 2 NR 4
LEVIN DE KOSTER

STEM

LIJST 2 NR 2
JAENNETTE QUADVLIEG

Ik prijs mij
gelukkig dat ik
in een gemeente
woon waar de
onderlinge politieke
verstandhouding
op orde is.
- Wim Haan

1 Henk Reijnders

2 Harry van de Laar

6 Sem Janssen

7 Bert Kannegieter

1 HenkReijnders
Reijnders
1 Henk
Hulsberg

Stem daarom
Beekdaelen
Lokaal. Lijst 3

12 Margriet Timmers

7 Bert Kannegieter

13 Roy Blijlevens

1 Henk
Reijnders
1 Henk
Reijnders
3 Harrie Geurten
12 Margriet Timmers

18 Harry Bakker

19 Herman Palm

Bingelrade

Schinnen

7 Bert
Kannegieter
8 Charles
Martens
7 Bert
Kannegieter
8 Charles
Martens
9 Jeanny Simons
10 Wilfred van den Hout

1Jeanny
Henk
Reijnders
9Harrie
Simons
23Harry
van
de Laar
Geurten

2 Harry van de Laar

3 Harrie Geurten

1313
Roy
Blijlevens
Roy
Blijlevens

Joep
Limpens
1616
Limpens
18Joep
Harry
Bakker
Hulsberg

1919
Herman
Palm
Herman
Palm
21
Dorine
Penris
23 Raymond
Brouwers

Nuth

Nuth

2222
Jan
Smeets
Jan
Smeets
Jan
Smeets
2422
Fons
Heuts

Schimmert

23Harry
de Laar
Harrievan
Geurten

Harrie
Geurten
43
Annie
Goossens

LIJST
LIJST 33

LIJST 3

4 Annie
Goossens
4 Annie
Goossens
6 Sem Janssen

7Charles
Bert
Kannegieter
16 Joep
Limpens
Martens
8 8Charles
Martens
Merkelbeek

9 Jeanny
Simons
9 Jeanny
Simons

1414
Jack
van
Donselaar
Jack
van
Donselaar
17
Paul Bliek
18
Harry
Bakker
Paul
Bliek
1917
Herman
Palm

1 Henk
Reijnders
Harry
van
de
10 2
Wilfred
van
denLaar
Hout

3Annie
Harrie
Geurten
47 Annie
Goossens
5 Funs
Pluijmaekers
Goossens
55Funs
Pluijmaekers
6 Sem
Janssen
Bert
Kannegieter
8 Charles
Martens
3 Harrie Geurten 4 4Annie
Funs
Pluijmaekers
Goossens
Amstenrade
Hulsberg
Schimmert

12
Margriet
Timmers
Herman
Palm
22Roy
JanBlijlevens
Smeets
Raymond
Brouwers
Margriet
Timmers
13
Roy
Blijlevens
11
Marjo
Bachaus
13
Roy
Blijlevens
12 19
Margriet
Timmers
13
14
Jack
van
Donselaar
12 12
Margriet
Timmers 23
Vaesrade
Hulsberg
Schimmert

12 12
Margriet
Timmers
Margriet
Timmers
14 Jack van Donselaar

1818
Harry
Bakker
Harry
Bakker
22 Jan Smeets

8 Charles Martens

1 Henk
Reijnders
Harry
van
dede
Laar
22Harry
van
Laar
Vaesrade

2 Harry
van
dede
Laar
3 Harrie
Geurten
2 Harry
van
Laar
3 Harrie
Geurten
4 Annie Goossens
5 Funs Pluijmaekers
6 Sem
Janssen
13Sem
RoyJanssen
Blijlevens
14Bert
Jack
van
Donselaar
7
Kannegieter
7 Bert
Kannegieter
6 6Sem
Janssen

6 Sem
Janssen
6 Sem
Janssen
8 Charles
Martens
18 Harry
Bakker

Beekdaelen Lokaal:
dé partij voor de jeugd,
de ouderen en natuurlijk
onze verenigingen.

5 Funs Pluijmaekers
1 Henk Reijnders

1616
Joep
Limpens
Joep
Limpens

18
HarryBakker
Bakker
19
Herman
Palm
18
22Harry
Jan Smeets
Nuth

5 Funs
Pluijmaekers
5 Funs
Pluijmaekers
617Sem
Janssen
Bert Kannegieter
Charles
Martens
7Charles
Bert
Kannegieter
Charles
Martens 10 Wilfred
98Jeanny
Martens
987Jeanny
Simons
vanSimons
den
Hout
Paul
Bliek
Jeanny
Simons
10 Wilfred
van
den den
Hout Hout14 Jack van
Margriet
Timmers
13 Roy
Blijlevens
Donselaa
10
Wilfred
van
99812
Jeanny
Simons

Nuth

Vaesrade

1010
Wilfred
van
den
Hout
Wilfred
van
den
Hout
13
Roy
Blijlevens
12
Margriet
Timmers
24
Fons
Heuts
1416
Jack
van
Donselaar
18
Harry
Bakker
14
Jack
Donselaar
Joep
Limpens

1419
Jack
van
Donselaar
13
Roy
Blijlevens
16
Joep
Limpens
Palm
17Herman
PaulMoonen
Bliek
15
Jan

Hulsberg

1717
Paul
Bliek
Paul
Bliek
19
Herman
Palm
18
Harry
Bakker
22
Jan
Smeets
Herman
Palm
23 19
Raymond
Brouwers

2323
Raymond
Brouwers
Raymond
Brouwers
23
Raymond
Brouwers
Schinnen

16
Joep
Limpens
1422
Jack
van
Donsela
17
Paul
Bliek
Jan
Smeets

Nuth

22
Jan Smeets
23 Raymond
Brouwers
19 Herman
Palm
JanHeuts
Smeets
23 Raymond
Brouwers
2422
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Miranda
Doorschot
24
Fons Heuts
Jabeek

Nuth

2424
Fons
Heuts
24
Fons
Heuts
Fons
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Nuth

NUTH

6 Sem Janssen

2 Harry van de Laar

4 Annie Goossens

LIJST

Lokale partijen hebben de
voorkeur bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen

1 Henk Reijnders

3 Harrie Geurten

STEM

LOKAAL
STEM

STEM

LIJST 2 NR 3

LIJST 2 NR 8

LEON RIJKX

TON KOLLÉE
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ADVERTORIAL

WIE IS DE LIJSTTREKKER VOOR DE VVD BEEKDAELEN?

‘Nieuw’ gezicht in de gemeentepolitiek
Zes van de zeven lijsttrekkers in
Beekdaelen zijn ‘oude bekenden’, in die zin dat zij sinds 2019
lid zijn van onze gemeenteraad. Dat geldt niet voor Marco
Sturmans. De lijsttrekker voor
de VVD is een nieuw gezicht in
de gemeentepolitiek, althans
in Beekdaelen. Tijd voor een
kennismaking.
Wie is Marco Sturmans?
“Ik ben 56 jaar, trotse vader van
twee zonen en ik woon in Schinveld. Voor de inwoners van de
voormalige gemeenten Nuth en
Schinnen ben ik een nieuw gezicht in de gemeentepolitiek.
Voor de inwoners van de voormalige gemeente Onderbanken ben
ik een oude bekende.”
Wat doe je voor de kost?
“Ik werk als juridisch adviseur bij
de Directie Juridische Zaken van
de Sociale Verzekeringsbank. In
mijn vrije tijd ben ik actief bij en
voor voetbalvereniging Olympia
Schinveld. Ik voetbal wekelijks in
een gezellig veteranenteam, doe
regelmatig wat voor de jeugdafdeling en ben bijna 35 jaar actief
als bestuurslid van deze prachti-

ge vereniging. Ik vier carnaval,
ben lid van carnavalsclub ‘De
Vrunj’ en loop al meer dan 35 jaar
mee in de optocht. In 2019 was ik
zelfs Prins Carnaval in mijn eigen
dorp Schinveld! – een ervaring
om nooit te vergeten.”
Wat heb je met de lokale politiek?
“Ik wil iets terugdoen vóór en
teruggeven áán de samenleving,
dat is mijn belangrijkste drijfveer. Meedenken, meedoen en
verantwoordelijkheid
nemen
voor hetgeen er in je omgeving
gebeurt zijn belangrijke thema’s
in mijn raadswerk. Dat heb ik
twaalf jaar in en voor Schinveld
en Onderbanken gedaan, en
straks voor Beekdaelen.”
Wat voeg je toe aan de
gemeenteraad van Beekdaelen?
“Ik ben in het politieke debat hard
op de inhoud maar zacht op de relatie. Ik ben een bruggenbouwer
en prima in staat tegenstellingen
tussen mensen en partijen te verkleinen. Het helpt daarbij enorm
dat ik politiek bedrijf op basis
van inhoud en me niet laat leiden
door persoonlijke sentimenten.
Goede ideeën steun ik en persoonlijke relaties koester ik.”

VVD-lijsttrekker Marco Sturmans: “In het politieke debat ben ik hard op de inhoud
maar zacht op de relatie.” Eigen foto

Waar zet je als lokaal politicus
de komende jaren op in?
“In mijn raadswerk vind ik het
belangrijk dat kinderen te allen
tijde mee moeten kunnen doen
in onze samenleving. Met sporten, met sociale activiteiten en
met onderwijs. Die zaken moeten

goed zijn geregeld en ten volle
worden ondersteund. Ik doe mijn
raadswerk met een gezonde portie humor en luister graag naar
wat er speelt in de samenleving.
‘Samen voor een Beter Beekdaelen’. Dat is mijn motto.”

Beekdaelen
blijft goed
wordt beter.
Op 14, 15 en 16 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen.
Het zijn belangrijke verkiezingen
omdat ze gaan over de toekomst
van onze gemeente.
De komende vier jaar moeten
belangrijke keuzes gemaakt
worden voor de leefbaarheid van
onze dorpen. Behouden we onze
verenigingen? Bouwen we
voldoende woningen voor onze
jeugd? Gaan we de
verkeersveiligheid aanpakken?

Stem
sociaal.
Kies
PvdA.

Het is nu tijd voor een bestuur
dat keuzes durft te maken en
aan de slag gaat met
onderwerpen die onze dorpen
leefbaar moeten houden voor de
toekomst.
Stem lijst 4, plek 4.

Leon Pansters
07/12/2021 11:11

Stem sociaal.
Kies PvdA.

NUTH

Flyer - POD.indd 1

De PvdA is fel tegen een nieuwe
gemeentehuis van ? 15 miljoen.

STEM

LOKAAL
STEM

STEM

LIJST 2 NR 6

LIJST 2 NR 5

HUGO RAES

JOS PIEPER

Wij kiezen er voor:
om te bouwen, verduurzamen én renoveren wij sociale huurwoningen;
om te te investeren wij in onze wijken;
om onze bieb en gemeenschapshuis
open te houden

Heb je een vraag?
Neem contact op met onze
lijsttrekker:
Lars Kockelkoren
06-53842001
larskockelkoren@hotmail.com
www.beekdaelen.pvda.nl
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VERKIEZINGEN

SUSANNE FRINTS UIT SWEIKHUIZEN:

‘Jongeren betrekken
bij de verkiezingen’
“Ik volg de lokale politiek
niet echt. Ook omdat ik
denk dat het in Beekdaelen
BEEKDAELEN
over het algemeen best
VAN ONZE VERSLAGGEVER
goed geregeld is. Nu pas, zo
vlak voordat ik ga stemmen,
ga ik me in de lokale politiek verdiepen. Deze krant
is daarbij erg handig.” Aldus
Susanne Frints, grafisch
vormgever/eigenaar van
barrakuda.nl en woonachtig
in ‘ons mooie Sweikhuizen’,
zoals ze zelf zegt.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Met name vanwege de coronagevolgen vindt Susanne de Wmo, de
Wet maatschappelijke ondersteu-

ning, belangrijk. ‘De Wmo is voor
sommige mensen hard nodig om
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zorg er als gemeente voor dat
de wachttijden voor hulpverlening
dan ook niet te hoog oplopen.”
Gratis huiswerkbegeleiding
Zij vindt het belangrijk dat ook
‘de jeugd’ erbij betrokken wordt.
“Er is van alles te doen voor jonge
kinderen, maar de jeugd lijkt wel
een beetje te worden vergeten. Terwijl jeugdigen het zwaar hebben
gehad door het vele thuiszitten,
minder beweging, minder contact
met vrienden - en waarbij ze ook
nog een leerachterstand op school
hebben opgelopen. En trouwens,
waarom betrekken we de jongeren
ook niet bij de gemeenteraadsverkiezingen? In ons dorp mis ik een

Susanne Frints: “In ons dorp mis ik een leuke plek waar de jeugd lekker kan
basketballen.” Eigen foto

leuke plek waar ze lekker met elkaar kunnen basketballen, want
daarvoor gaan ze dan toch weer
naar Geleen. Ook denk ik aan gra-

tis huiswerkbegeleiding. Dat is
niet voor iedereen betaalbaar en
op school wordt er toch weinig aan
gedaan.”

VERKIEZINGEN

TESSA JONGEN (26) UIT HULSBERG:

‘Ik ga zeker stemmen!’
Ze woont nu vijf jaar in
Hulsberg, op een prima
BEEKDAELEN
locatie in een keurige huurVAN
ONZEvan
VERSLAGGEVER
woning
een wooncorporatie, niks mis mee. “We
wonen er met veel plezier.”
En als het even kan, blíjft
ze ook in ‘Beekdaelen’. Een
eigen woning? Dolgraag!
“Maar ja, wáár?”
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het tekort aan woningen in onze
gemeente is hét onderwerp waar
veel leeftijdgenoten het over hebben, zegt ze. “We zitten allemaal

in hetzelfde schuitje.” En áls er al
iets te koop is of gaat komen, dan
wordt daar een belachelijk hoge
prijs voor gevraagd, nog afgezien
van het feit dat je meestal ook nog
moet overbieden. “Ik hoop dat de
nieuwe gemeenteraad serieus werk
gaat maken van de woningproblematiek”, zegt Tessa die werkzaam
is als sociaal medisch verpleegkundige.
Veel verkiezingsposters
“Of ik ga stemmen? Jazeker! Maar
ik weet op dit moment nog niet
op welke partij.” In Hulsberg hangen anders héél veel verkiezingsposters. “Zeg dat wel! - zowat op
elke straathoek. Eigenlijk best

Tessa Jongen: ‘Een eigen woning? Dolgraag! Maar ja, wáár?’ Eigen foto

wel grappig dat zoveel mannen en
vrouwen in de politiek één keer per
vier jaar azen op je stem.”

Stembiljetten
tellen
BEEKDAELEN Het tellen
van de vervroegd uitgebrachte stemmen op 14
en 15 maart gebeurt op
woensdag 16 maart. Het
tijdstip van tellen is nog
niet bekend. Dit wordt
bepaald door het college van B&W. Het tellen
van de uitgebrachte
stemmen op 16 maart,
gebeurt op woensdag 16
maart na 21.00 uur. De
tussenstand en voorlopige eindstand worden
gepresenteerd tijdens
de uitslagenavond op
16 maart. De definitieve
uitslag volgt maandag 21
maart om 10.00 uur.

www.beekdaelen.pvda.nl
045-5230500

Eerlijk werk voor iedereen!
De OZB en rioolheffing moeten naar draagkracht: De sterkste schouders
dragen de zwaarste lasten. De variabele lasten van riool en reiniging
volgens het principe de vervuiler betaald.
De druk moet af van de woningmarkt in Beekdaelen. Starters en mensen
met lage- en middeninkomens krijgen meer kansen op een woning.
Dus: streven wij om op gemeentegrond 1.000 nieuwe betaalbare
woningen te bouwen binnen 10 jaar. We koppelen dit aan een
zelfbewoningsplicht.
Onze jeugd heeft de toekomst. Corona heeft voor mentale problemen en
isolement bij de jeugd gezorgd. Dus: willen wij een speciaal
jongerenprogramma voor de leeftijdsgroep van 12 tot 23 jaar, om deze
groep weer (mentaal) fit te krijgen.
Binnen het sociaal domein blijven wij aandacht vragen voor maatwerk en
de menselijke maat. Onze ambtenaren gaan naast onze inwoners zitten
en niet ertegenover.
De lagere inkomens moeten ook de mogelijkheid krijgen mee te doen aan
verduurzaming en energietransitie.
Gelijke kansen voor kinderen uit laaggeschoolde gezinnen. Daarom
hebben wij het lef om ongelijk te investeren.
Dit alles moeten wij ook kunnen betalen.

Daarom zeggen wij NEE tegen een nieuw
gemeentehuis van 15 miljoen euro!

Briefpapier v2.indd 1
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ZETELVERDELING

VERKIEZINGSSPEL

CDA
Vernieuwingsgroep

VOORSPEL EN WIN!

Beekdaelen Lokaal
VVD

De Beekdaeler wil graag weten welke lezer het best in de glazen bol kijkt met
betrekking tot de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022
in Beekdaelen. Onder de naam ‘de Beekdaeler Verkiezingsspel’ is een spelletje
opgezet waarbij het aantal zetels van alle deelnemende partijen wordt voorspeld.

GroenLinks
PvdA

In de gemeente Beekdaelen zijn vijfentwintig zetels beschikbaar. Er doen
zeven partijen mee aan de verkiezingen: CDA, Vernieuwingsgroep, Beekdaelen
Lokaal, VVD, GroenLinks, PvdA, D66.
Vraag: hoeveel leden van welke partijen gaan die vijfentwintig raadszetels
innemen ná de verkiezingen?
Denk jij het te weten? Doe mee en maak kans op een leuke prijs!

D66
25 TOTAAL
NAAM:

Voorspel met het deelnameformulier de juiste zetelverdeling van de
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De deelnemende partijen
staan op volgorde van lijstnummer. Meedoen kan tot en met 13 maart 2022.
De winnaar ontvangt automatisch bericht. Bij meerdere juiste inzendingen
beslist het lot.
Stuur uw voorspelling door middel van
bijgaand formulier naar:
info@beekdaeler.nl of per post:
Valkenburgerweg 3, 6361 EA Nuth

ADRES:

PC/PLAATS:

beekdaeler.nl
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EEN PAAR VAN ONZE SPEERPUNTEN
VOOR DE KOMENDE VIER JAREN:
• Meer mogelijkheden om te bouwen in de dorpskernen
• Beter beheer van onze groene omgeving
• Het verbeteren van onze wegen, trottoirs en ﬁetspaden
• Realisatie van toekomstbestendige voorzieningen voor ontmoeting, sport of onderwijs
• Het doelmatiger oppakken van de wateroverlast
• Veiligere verkeerssituatie in en om de dorpen
• Duurzaamheid hoog op de agenda
• Onze verenigingen tegemoetkomen, zeker na deze lastige periode

Beekdaelen

• De ondernemer dient ondersteuning te krijgen waar nodig
• Een ﬁnancieel solide meerjarenbegroting

Mit uch, veur uch

Midden in de gemeenschap
KIJK VOOR MEER INFORMATIE WWW.CDABEEKDAELEN.NL OF
BEKIJK ONS OP FACEBOOK OF INSTAGRAM.

beekdaeler.nl
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Wij willen mee-regeren, en niet
meer aan de kant worden gezet.
Beste Beekdaelers,
Volgende week is het zover. Dan
gaan we al of niet naar de stembus en wordt bepaald welke partijen gaan regeren (coalitie) en
wie in de oppositie terecht komt.
In de vorige afleveringen heb ik
uitgelegd waarom Beekdaelen
Lokaal uw stem nodig heeft.
Wij willen mee-regeren, en niet
meer aan de kant worden gezet.
Onze kandidaat-raadsleden,
onder leiding van teamcaptain
Henk Reijnders, hebben ruime
ervaring en staan klaar om jullie
lokale belangen in Beekdaelen te behartigen. Daarnaast
worden zij met raad en daad
belangeloos bijgestaan door
bestuursleden die bewezen hebben de gemeente Beekdaelen
een warm hart toe te dragen.

Woningnood in Beekdaelen
De woningnood is nog nooit zo
groot geweest als de laatste jaren. De ministeries roepen provincies en gemeentes op hier
werk van te maken. Op 2 maart
2022 staat in (dagblad) De Limburger de krantenkop: ‘GROOT
DEEL BOUWPLANNEN IN
BEEKDAELEN AFGEWEZEN’.
Reactie van de gemeente:
‘ER ZIJN NOG BEPERKTE
BOUWMOGELIJKHEDEN IN
DOENRADE, WIJNANDSRADE, MERKELBEEK, JABEEK
EN BINGELRADE’. Waar zijn
de ruim 80 woningen van het
uitbreidingplan Centrum 3 in
Schimmert gebleven?
Gemaakte afspraken moeten
worden nagekomen!
Omdat wij er op stonden dat gemaakte afspraken nagekomen
dienen te worden werden wij, ondanks een ruim mandaat van de
kiezers, in 2019 buiten het college
gehouden. Als u het met mij eens
bent dat dit, ook in de politiek,

Fons Heuts, voorzitter Beekdaelen Lokaal en lijstduwer Lijst 3, plek 24. Foto Ruud
Koek

niet past, dat vooral in deze tijd
meer aandacht moet zijn voor
armoedebestrijding, dat ambtenaren dienstbaar moeten zijn aan
de burgers en niet andersom, dat
de kernen veel meer hun eigen
beleid moeten kunnen bepalen,
dat de gemeente ook initiatieven
voor woningbouw moet nemen,
en dat er meer respect moet zijn

voor het verenigingsleven waar
vrijwilligers belangeloos hun
vrije tijd in steken:
STEM DAN
LIJST 3 NUMMER 24
FONS HEUTS,
VOORZITTER
BEEKDAELEN LOKAAL

Installatie
nieuwe
raad op
30 maart

Ed Slangen
#24
Nuth

Bart Suers
#3
Nuth

Leon Pansters
#4
Nuth

LIJST 4

BEEKDAELEN De
gemeenteraad in de
nieuwe samenstelling
komt voor de eerste keer
in vergadering bijeen op
woensdag 30 maart, dan
is ook de installatie van
de nieuwe raad.

.

Beekdaelenblijft
blijftgoed,
goed, wordt
wordt beter!
Beekdaelen
beter.
Beekdaelen heeft veel moois te bieden aan haar inwoners.

Beekdaelen heeft veel moois te bieden aan haar inwoners.

Van de landelijke omgeving en mooie natuur die onze gemeente rijk is, tot aan de
gezellige
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metErhet
we soms
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verenigingsleven.

Als lokale VVD afdeling zijn wij vertegenwoordigd in vrijwel alle kernen van onze gemeente.
WaarBeekdaelen
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in teBeekdaelen
wonen. als geheel.
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Aan
slag
voor
een
nóg beter
Beekdaelen!
Zode
staan
wij voor
meer
veiligheid,
van in de
kern Schinveld tot in de
buitengebieden
enBeekdaelen
alles ertussen.
Beekdaelen
blijftVVD
goed,
wordt beter.
Stem
14, 15 of van
16 Arengenhout
maart
Daarnaast zien wij onze inwoners niet als pinautomaat voor de
gemeente, maar mag de gemeente wel zorgen voor pinautomaten
voor onze inwoners en ondernemers.
Wij willen bouwen, niet alleen huizen voor jong en oud, maar aan
een duurzamer en betaalbaar Beekdaelen voor alle inwoners.

Aan de slag voor een nóg beter Beekdaelen!
Stem 14, 15 of 16 maart VVD Beekdaelen

Meer weten of contact?
Scan de QR-code of ga naar:
Meer
weteneen
of contact?
Scan de QR-code
Voor
#beterbeekdaelen
https://beekdaelen.vvd.nl

of ga naar: https://beekdaelen.vvd.nl

Voor een #beterbeekdaelen

kies

kies

beekdaeler.nl
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ANDRÉ KÖPPEN, EXPLOITANT DE REUSCH IN SCHIMMERT:

‘Het draait om goeie
mensen in Den Haag’
André Köppen is exploitant
van de Reusch in Schimmert, de iconische watertoren waar je heel ver kunt
BEEKDAELEN
kijken,
eten,
drinken en nog
VAN
ONZE
VERSLAGGEVER
veel meer. Köppen kruist
als ondernemer regelmatig
de degens met het politieke
veld.

‘MKB onevenredig zwaar
getroffen’
Het midden- en kleinbedrijf (mkb)
is tijdens de coronacrisis onevenredig zwaar getroffen, stelt hij.
“Niet alleen de horeca maar ook
de evenementensector, de cultuur en de zelfstandige winkels.”

Beekdaelen Lokaal
CDA
VVD
GroenLinks
PvdA
D66
Vernieuwingsgroep

2963
4194
1677
1524
774
756
3274

Aantal stemmen
in 2018
voor huidige
raadsleden

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Köppen: “Mark Rutte en Hugo de
Jonge zeiden tijdens de coronacrisis ‘dat we het samen moeten doen’.
Stel dát we het inderdaad samen
hadden gedaan, dan waren Rutte
en De Jonge én een groot deel van
het ambtenarenapparaat gestart
met het inleveren van 40% van hun
eigen salaris.”

Aantal stemmen
per partij in
november 2018

André Köppen: “De Maastrichtse Ondernemerspartij is een mooi voorbeeld van
een lokaal initiatief.” Eigen foto

In het verleden heeft Köppen
als professioneel marketeer, in
samenwerking met de firma FB4,
diverse politici proberen te helpen
met hun ‘marketing’. “Dat is redelijk goed gelukt, dunkt me, als je
iemand een datastick kunt overhandigen met 12.000 doelgerichte
contacten.”
Opkomen voor
ondernemersbelangen
Wat volgens hem voor Limburg

Overzicht en
openingstijden
stembureaus
in Beekdaelen
BEEKDAELEN Op maandag 14 en dinsdag
15 maart zijn vier stembureaus geopend:
Sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2 in Nuth;
Gemeenschapshuis Noeber Beemden,
Burgemeester Pijlsstraat 5 in Schinnen; Gemeenschapshuis Lange Berg, Schoolstraat 9

belangrijk is? “Het draait om goeie
mensen in Den Haag, anders gezegd: Tweede Kamerleden die aan
de juiste knoppen kunnen draaien
om Limburg waardegericht en economisch te versterken.” Een mooi
voorbeeld van een lokaal initiatief
is de Maastrichtse Ondernemerspartij (MOP). “Die partij gaat,
als ze in de gemeenteraad komt,
daadwerkelijk opkomen voor de
ondernemersbelangen.”

in Hulsberg en Biej de Tant, Jabeekerstraat
12 in Schinveld. Ze zijn alle vier toegankelijk voor mindervaliden. Het stembureau
in Kasteel Amstenrade is op woensdag
niet toegankelijk voor mindervaliden. Alle
overige stembureaus zijn wel toegankelijk
voor mindervaliden. Op woensdag 16 maart
zijn alle stembureaus geopend. Op ‘www.
beekdaelen.nl/stembureaus-in-beekdaelen’
staat een overzicht met alle stembureaus in
Beekdaelen. Op 14, 15 en 16 maart kan worden gestemd tussen 7.30 en 21.00 uur.

Beekdaelen Lokaal
Henk Reijnders
Harry v.d. Laar
Annie Goossens
Harrie Geurten
Funs Pluijmaekers

354
215
216
190
175

CDA
Twan Schevers
Kay Bemelen
Mia Lamerichs
Huub Franssen
Lisa Laumen
John Kevers

566
171
266
351
273
298

VVD
Bart Suers
Bert Heggen
Ed Slangen

184
251
291

GroenLinks
Clasina Debets
Louis de Rijk

716
124

PvdA
Lars Kockelkoren

187

D66
Rodney Swelsen

326

Vernieuwingsgroep
Hugo Schaffrath
Ber van den Heuvel
Levin de Koster
Hugo Raes
John Marissen
Jos Pieper
Leon Rijkx
(toen nog voor CDA)

468
188
497
267
294
266
326

GROENLINKS BEEKDAELEN
GROEN EN SOCIAAL.
JUIST
NU! 1:
HOOFDSTUK
IEDEREEN DOET MEE!

Een passende en duurzame woning voor al onze inwoners, mogen zijn wie je bent, mee kunnen doen. Als je
moeite hebt met leren of lezen, als je leeft of opgroeit in armoede, als je een beperking hebt: GroenLinks gaat
op alle vlakken voor inclusiviteit. Bij GroenLinks doet iedereen mee!

HOOFDSTUK 3:
DE MENS STAAT CENTRAAL

GroenLinks Beekdaelen zet de persoon centraal; niet het geld, de structuren of organisatie. GroenLinks heeft
vertrouwen in de burger; geen wantrouwen.

GELUK: GROEN EN LEEFOMGEVING
GELUK: GROEN EN LEEFOMGEVING
GroenLinks Beekdaelen is van mening dat een mooie, groene en veilige leefomgeving en een rijk
verenigingsleven voor geluk en welzijn zorgt. Het zorgt ook voor een betere gezondheid, voor een veilig
gevoel en voor rust en ontspanning.

HOOFDSTUK 4:
KLIMAAT & DUURZAAMHEID

Verduurzaming kost geld, maar levert ook veel geld op. Ook hierbij geldt: GroenLinks Beekdaelen wil dat
iedereen mee kan doen en kan profiteren van duurzaamheid. Goed voor de natuur en voor uw beurs.

1. Clasina Debets
Schimmert

2. Dick Poelsma
Jabeek

3. Yvonne Dreessen
Hulsberg

4. Susanne Voncken
Schinnen

19. John Essers
Nuth
beekdaelen.groenlinks.nl

Wilt u meer informatie of ons uitgebreide
verkiezingsprogramma lezen, heeft u een
vraag, wilt u ons volgen op social media of wilt
u misschien zelf politiek actief worden binnen
GroenLinks Beekdaelen, neem dan contact op.

beekdaelengroenlinks
glbeekdaelen
clasinadebets@gmail.com
06-15596812

beekdaeler.nl
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ANJA BOS-MOS WINNAAR BIJ EINZELGÄNGERS

Vreug d’r Bie
wint optocht
Nuth

OP ZATERDAG 26
MAART IN HULSBERG

‘Limburgs
Dialekkers’
met duo De
Geliënde

Duo De Geliënde . Eigen foto

‘Limburgs Dialekkers’.
Zo heet het ludieke idee
van het duo De Geliënde uit Hulsberg om een
avond vol Limburgs
entertainment te
combineren met lekkere
Limburgse gerechtjes.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE
Anja Bos-Mos won met ‘Waal geprikt, Gein QR’ de eerste prijs in de categorie Einzelgänger. Foto Rob Oostwegel

Vriendengroep Vreug
d’r Bie is in de categorie
‘Grote groep volwassenen’
winnaar geworden van de
optocht in Nuth. De groep
verdiende de hoofdprijs
met een creatie rond het
thema ‘Bonter kinne veer
ut neet maake’. Bij de einzelgängers ging de eerste
prijs naar Anja Bos-Moss
met ‘ Waal geprikt, Gein
QR’. Hieronder de volledige uitslag.

NUTH
VAN ONZE REDACTIE

Kinderen Groepen: 1. Vier pakke de droad weer op (Katinka
Bemelmans); 2. Veer geave gaas
(Alexa Linssen); 3. Poezen Power
(Emma Suers). Volwassen Enkel
(Einzelgänger): 1. Waal geprikt,
Gein QR (Anja Bos-Mos); 2. Ich
wil bie dich onderduuke (Patrick
Lambrichts); 3. Gaas, duur? Ich
maak mien eige gaas (Wim Essers); Volwassen Groepen Klein:
1. Saame make veer de Vasteloavend bijzonjer (CV de Nar,

Monica Spinder); 2. Ut woord
weer ins tied (5 veur 12, Daniel
Ograjensek); 3. Veer hubbe de
tuut d’r van vol (Duo Valentino,
Ed en Josta Slangen). Volwassen
Groepen Groot: 1. Bonter kinne
veer ut neet maake (Vreug d’r
Bie, Louis Collaris); 2. Vasteloavend weurt truuk gegeave (CV
AL-AAF, Wendy Oomen); 3. Dit
zooitje onGereiGeld lup auch
weer mit! (ZV de Sjnakuh, Rob
Engelen); 4. Pronkstuk van de
optocht: Gensoverschrijdend gedrag - (Veer hubbe zin drin, Hen
Snackers).

In het weekend van halfvasten
(zaterdag 26 maart) gaat het
gebeuren in café-zaal Op de
Trepkes in Hulsberg, aanvang
20.00 uur. Met medewerking
van buuttereedner Gilbert Petit,
de humoristische act ‘Sjonnie
d'r Postbül’ en zanger/entertainer Jack Vinders, en uiteraard
De Geliënde met liedjes uit hun
bekende LVK-repertoire. Entreekaarten zijn uitsluitend in
voorverkoop verkrijgbaar. Hetzij bij café-zaal Op de Trepkes,
hetzij vooraf te bestellen via de
website www.degeliende.nl. De
kaarten kosten € 36,-. (totaalprijs voor het programma plus 5
Limburgse gerechtjes).

SAMEN
IN ACTIE
VOOR
OEKRAÏNE
GEEF NU
GIRO555.NL
NL08 INGB 0000 0005 55
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SPORT

THUISNEDERLAAG VV AMSTENRADE * VEEL AFGELASTINGEN DOOR CORONA

Minor kansloos in derby

Spelmoment uit het hoofdklasseduel Meerssen-Minor (2-0). De groen-witten uit Nuth staan met 7 punten uit 12 duels voorlaatste. Foto Rob Oostwegel

Veel optimisme was er
vooraf toch al niet, en dat
was terecht, zo bleek zondag
toen RKSV Minor kansloos
verloor in en tegen Meerssen. In de enige Limburgse
derby in de hoofdklasse
B ging het team uit Nuth
(na rust) met 2-0 onderuit in Sportpark Marsana.
Feitelijk was het zelfs een
derby tussen twee buurgemeenten, want buurtschap
Oensel (gemeente Beekdaelen) grenst aan Ulestraten
(gemeente Meerssen).

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Dat laatste was voor Minor een
schrale troost: de spelers waren
na deze uit-nederlaag binnen
twintig minuten weer thuis in
Nuth, waar ze anders soms twee
uur of zelfs langer in de bus zitten na duels in Noord-Brabant en
Gelderland. Minor staat nu met
7 punten uit 12 duels voorlaatste, zondag komt het hooggeklasseerde Halsteren op bezoek.
Degraderen uit de hoofdklasse,

en die kans is zeer reëel, zal in
Nuth overigens niet leiden tot
veel verdriet. ‘Want hoofdklasse
spelen is ook niet alles’, zo valt
bij Minor alom te horen.
VV Amstenrade thuis onderuit
Wie wél verrassend verloor: vijfdeklasser VV Amstenrade, nota
bene op eigen veld met 1-2 tegen
FC Bemelen, waardoor Amstenrade nu de koppositie moet delen
met Bemelen. De thuiswedstrijd
van Wijnandia uit Wijnandsrade werd afgelast vanwege corona- besmettingen bij de tegen-

stander, ook het thuisduel van
Woander Forest (Merkelbeek)
ging eruit, net als de topper tussen VV De Leeuw en Olympia
Schinveld. Bij de club uit Brunssum ontbraken teveel spelers
door het coronavirus. Schimmert (4e klasse A) verloor thuis
met 0-2 van koploper RKHSV.
Daar staat tegenover dat Romée
Leuchter in Amsterdam de eer
van Beekdaelen hoog hield. Het
vrouwenteam van Ajax won met
2-0 van AZ dankzij twee goals
van de Schinveldse superspits.
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Help je mee met de
gemeenteraadsverkiezingen
op 16 maart?
Lees op de volgende pagina hoe je je aan kunt melden!
Wij zoeken nog reserve-stembureauleden en tellers.

INFORMEERT

BEKENDMAKINGEN

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

Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Adam van NuttaWijzigen van gebruik
hof 1 in Nuth
Bovenste Heiweg
Het bouwen van een
ong. in Schinveld
stalletje

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.

DATUM VERLEEND
22-02-2022
23-02-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Servatiusstraat 10 A Exploitatievergunning
04-03-2022
in Nuth
horecabedrijf
Servatiusstraat 10 A Alcoholwetvergunning 04-03-2022
in Nuth
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Stationsstraat 23A
Het realiseren van een
in Schinnen
aanbouw (aangepast
plan)
Fabritiusstraat 14 in Bouwen vrijstaande
Sweikhuizen
woning
Einder Coolhoff 71, Plaatsen schutting
6155 JE in Puth
naast woning
Schoolstraat 17, 6336 Brandveilig gebruik
AN in Hulsberg
basisschool

DATUM INDIENING
28-12-2021

19-02-2022
17-02-2022
17-02-2022

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.

Ontmoetingsdagen – Vitaal oud worden in Beekdaelen
Beweegdaelen maakt van de gemeente Beekdaelen
een plek waar iedereen de kans krijgt om een
gezonde en vitale leefstijl te ontwikkelen. In maart
en april 2022 organiseert Beweegdaelen voor alle
65-plussers verschillende Ontmoetingsdagen in
gemeente Beekdaelen. Tijdens deze middag(en)
neemt u deel aan twee verschillende workshops
onder leiding van professionals uit het vak. Kom en
ontmoet! Deelname is gratis en de koffie of thee
staat voor u klaar. Aanmelden is verplicht.

Meld u aan door te bellen naar 088 455 2590 of mail
naar info@beweegdaelen.nl en benoem aan welke
Ontmoetingsdag(en) u wil deelnemen.
Graag verwelkomen wij u tijdens een
Ontmoetingsdag en bouwen we samen aan een
gezonde en vitale leefstijl.
Kijk voor data en locaties op www.beweegdaelen.nl
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Help je mee met de
gemeenteraadsverkiezingen op
16 maart?

Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart 2022

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!

• Heeft u nog geen stempas ontvangen?
Of bent u uw stempas kwijt of is deze beschadigd?
Vraag dan snel een nieuwe aan! Hiervoor maakt u een afspraak bij de gemeente via 088 – 450 2000 of dient u
een digitale aanvraag in via Digi-D. Uw aanvraag dient vóór
vrijdag 11 maart om 17 uur plaats te vinden. Daarna kan er
geen stempas meer worden aangevraagd.

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.

• Online verkiezingskrant is uit!
Wilt u meer weten over de verkiezingen en de partijen
die meedoen aan de verkiezingen in Beekdaelen? Lees
dan nu de online verkiezingskrant! Met hierin o.a. een
videoboodschap van burgemeester Geurts en filmpjes
waarin de fractievoorzitters van de 7 partijen zich aan u
voorstellen en u meenemen in de speerpunten van hun
partij. Ga naar www.beekdaelen.nl/verkiezingskrant.

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.

• Kunt u zelf niet gaan stemmen?
Regel tijdig de volmacht
Als u niet zelf kunt gaan stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen om namens u te gaan stemmen. Dit regelt u
via uw stempas óf via een schriftelijke volmacht. Let op! De
aanvraag voor een schriftelijke volmacht moet vóór vrijdag
11 maart om 17 door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen.
Op onze website vindt u het aanvraagformulier. U kunt ook
een aanvraag indienen via uw Digi-D.

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

De handen uit de mouwen
met Beekdaelen B(l)oeit
Heeft u groene vingers en komen er allerlei ideeën bij u op als
u eens rondkijkt in uw eigen omgeving? Wilt u bijvoorbeeld
een natuurspeelplek creëren in uw buurt, een insectenhotel
plaatsen bij uw bedrijf, gezamenlijk zwerfafval opruimen of
een moestuin realiseren in uw omgeving? Dan gaat gemeente
Beekdaelen graag het gesprek met u aan om te kijken naar de
mogelijkheden en de hulp die de gemeente hierin kan bieden.

• Stembureaus in Beekdaelen
Uiterlijk op 14 maart ontvangt u de lijst met stembureaus in
Beekdaelen per post. Deze lijst kan nog wijzigen, bijvoorbeeld door ziekte van stembureauleden. Op onze website
vindt u altijd de meest actuele lijst. Let op: op 14 en 15 maart
is maar een beperkt aantal stembureaus geopend.
Uitgebreide informatie over de verkiezingen leest u op
www.beekdaelen.nl/verkiezingen.
Heeft u vragen over de verkiezingen?
E-mail uw vraag dan naar: verkiezingen@beekdaelen.nl.
Of neem telefonisch contact op via 088 – 450 2000.

Beekdaelen B(l)oeit
Beekdaelen is een gemeente met een uniek, groen
landschap. ‘Een landschap dat we graag in stand
de juiste middelen geleverd. In Schinnen werkt buurtwillen houden, herstellen of zelfs groener willen
vereniging Veldjmuus aan de renovatie van de kapel
inrichten’, vertelt wethouder Peter Janssen.
aan de Altaarstraat en ook zij willen het groenonder‘Inwoners, ondernemers en organisaties in de
houd op deze plek zelf gaan doen. Dit doen zij in
gemeente Beekdaelen weten als geen ander
samenwerking met de aannemer die
wat hierin behouden moet blijven, maar ook
in Beekdaelen verantwoordelijk is voor
zeker wat er ontbreekt. Ook blijkt dat inwoWethouder Peter Janssen
het groen. Ze vertellen er meer over
ners graag zelf hiervoor de handen uit de mouin de video op www.beekdaelenbloeit.
wen willen steken, maar (financiële) middelen
nl. Via de qr-code gaat u rechtstreeks naar
vaak ontbreken. Met de visie Beekdaelen B(l)oeit
deze website.
ondersteunen we daarom grote en kleine initiatieven
die als doel hebben de omgeving groen te houden of groener
Idee aanmelden
te maken.’
Heeft u ook ideeën voor het vergroenen van uw omgeving?
Meld uw idee dan aan via www.beekdaelenbloeit.nl. Wij nemen
Inspiratie nodig?
contact met u op om uw idee te bespreken en kijken samen naar
Er zijn al een aantal initiatieven opgestart met de hulp van
de mogelijkheden voor het uitvoeren van uw plan binnen de beBeekdaelen B(l)oeit. Zo gaat visvereniging VIN zelf het groen onschikbare budgetten van Beekdaelen B(l)oeit.
derhouden rondom visvijver Nierhoven en krijgen ze hiervoor
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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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Sudoku
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kruiswoord
1

2

11

3

4

5

6

12

16

18

20
24

27

28

45

32

51

41

53

61

42

43
49

54

44
50

55

58
62

59
63
67

HORIZONTAAL:
1 deel van Gelderland 6 beweeglijk 11 slee 12 oevergewas 13 bijbelse
figuur 14 en omstreken 16 muziekinstrument 18 bloeiwijze 20 insect
22 verschoten 23 inkeping 25 vrouwelijk dier 26 grote bijl 27 olm 28
afgunst 30 jaartelling 31 familielid 33 muggenlarve 35 deo volente
36 boksterm 38 viervoeter 41 patiënt 45 profeet 47 pausennaam 48
lidwoord 49 naaldboom 51 droogvloer 53 leerling 55 echtgenoot 56
guit 58 bergpas 59 gereedschap 60 motorraces 61 contant 63 nobel 65
luitenant 66 binnenkomst 67 lid v.e. zwerfstam.
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48

57

66

40

47
52

60

30

36
39

56

15

25

33

38
46

10

21

29

35
37

9

14

19

23

22

31

8

13

17

26

7

64

65

VERTICAAL:
1 onbebouwd 2 soort kabouter 3 voorzetsel 4 pers. vnw. 5 dagmars 6
zeemacht 7 of dergelijke 8 speelgoed 9 hoofd v.e. moskee 10 inwendig
orgaan 11 huisvuil 15 Russisch gebergte 17 logé 19 reeds 21 schoorsteenzwart 23 tennisterm 24 keukenkruid 27 idee 29 beddengoed 32
gravin van Holland 34 haarkrul 37 spook 38 pl. in Italië 39 opschudding 40 stortbad 41 watersport 42 mager 43 pl. in Noord-Holland 44
traag 46 jaargetijde 50 man van adel 52 diplomatie 54 riv. in Italië 55
avondkleding 57 voertuig 59 pers. vnw. 62 selenium 64 zangnoot.
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PRIJS-PUZZEL

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.

op deze
wijze

uitroep
van afkeer

blaasinstrument

geneesmiddel

geldstraf

takje

boerenbezit

lichaamsdeel

profeet

water in
Friesland

klooster

angstig

opnieuw

pers. vnw.

harde slag

behoeftig
mens
tandglazuur

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.

in orde
dus

vogel

wees
gegroet

De winnaar is:
W.J. Bakker (Merkelbeek)

koordans
muziektempel

gebogen

riv. in
Frankrijk

bevel
lichaamsdeel

nobel

Europese
hoofdstad

Chinees
gerecht

voorzetsel

pl. in
Italië

Oplossing van de vorige editie:
32942

riv. in
Rusland
bovenste
dakrand
kamerplant
zangnoot
reusachtig

pleger

steen

Oplossing:

Wij zoeken
bezorghelden
in Schinveld
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
€

gebalsemd lijk

noodsein

Griekse
letter

zangnoot

€10,-d met

Gefeliciteer
n!
jouw cadeaubo

waterkering

Arabische
titel

Turks
bevelhebber

€

KNGF opent
werelden
Help mee, door ons
te steunen met uw
nalatenschap.

GOEDE VERDIENSTEN
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD
€

Interesse?
Bel 06-42677006 of mail info@beekdaeler.nl

geleidehond.nl/erfenis

Zlim Bodystyling Nuth
Alleen
deze
avond

18.00u
tot
21.00u

23 MAART

23 maart
2022

€ 100,Actie

ELIJK
D
N
IE
R
V
W
VROU
N
AFSLANKE

KORTING

Je bent van harte welkom op woensdag 23 maart 2022 vanaf
18:00 uur tot 21.00 uur. Alleen op onze Ladies Night krijg je
€100,- korting op de zlimme lentekuur! Laat je verrassen
dames, het wordt een informatieve en gezellige avond. Neem
gerust je vriendinnen, tantes, nichtjes, zusjes of collega’s mee
Ladies Only ;-)
Stationstraat 67a te Nuth | Tel: 045-524 5776 | Vlak aan afslag autoweg

beekdaeler.nl
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COLUMN

JACQUES

Vluchtelingen
Meer dan anderhalf miljoen mensen zijn inmiddels gevlucht als gevolg
van de oorlog in Oekraïne en de stroom vluchtelingen blijft aanzwellen.
Daarmee zorgt het conflict voor de snelst groeiende vluchtelingencrisis
in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. De beelden daarvan die ons
via de media bereiken, zijn schrijnend. Lange rijen mensen, jong en oud,
wachtend op vervoer naar de grens, doodmoe en de schrik nog in hun
ogen, op weg naar een veilig heenkomen, bepakt met wat ze inderhaast
konden meenemen. Het zijn schrikbeelden die ons diep raken, omdat
het zich nu eens niet in met het midden- of verre oosten afspeelt, maar
bij ons om de hoek in Oost-Europa.
Ik probeer me voor te stellen, wat je in zo’n situatie meeneemt. Feilloos weet ik wat dat is voor een vakantiereis van twee weken. Ik heb
mijn koffer al zo vaak ingepakt en het maximum op een vliegreis is
15 of 20 kg. Toiletspullen, ondergoed en sokken, poloshirts, makkelijke kledingstukken zoals trui en vest, zwemgoed en een handdoek,
extra schoenen, een verrekijker, tablet, klokje, zonnebrandolie en een
Zwitsers zakmes. Verder wat te lezen of te puzzelen, een flesje water,
reisbescheiden en medicijnen in de handbagage. Daar kom je een heel
eind mee. Maar de Oekraïense vluchtelingen staan voor een totaal
andere situatie. Ze moeten hun huis met inboedel achterlaten, niet voor
enkele weken, maar misschien wel voorgoed. Hoe zal dat er uit zien,
als ze ooit mogen terugkeren? Kapotgeschoten of leeggeroofd? Of er
wonen andere mensen in die alle achtergebleven spullen gewoon in gebruik hebben genomen. Mensen die er niet meer uit willen en ook niets
willen teruggeven. Wat neem je mee op de vlucht? Natuurlijk kleding en
leeftocht voor verschillende dagen, een warme deken, medicijnen en als
er tijd is om die in te pakken: enkele dierbare zaken zoals foto’s, een laptop en de familiejuwelen. Veel verder kom je niet, want het is de vraag
of je wel een koffer kunt meenemen, ook al zitten er wieltjes onder. Een
stevige rugzak is onder deze omstandigheden veel handiger, maar daar
kan minder in. De kans dat je tijdens de vlucht bagage moet achterlaten
is levensgroot en soms komen vluchtelingen op veilig gebied aan met
niets anders dat wat ze aan hebben. Ik zag een meisje met een gitaar, die
ze niet had willen achterlaten, maar verder had ze bijna niets. Kinderen
die speelgoed hadden meegenomen, misschien een lievelingsknuffel.
Huisdieren moesten ze achterlaten, want daar was op de vlucht geen
plaats voor. Gelukkig is er een Poolse instelling die deze dieren zoveel
mogelijk ophaalt om ze te redden van een wisse dood door verhongering
of geweld. Het achterlaten van een hond of kat is wreed.
Als je dit nooit hebt meegemaakt, is het niet voor te stellen. Joden
die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij een razzia werden opgepakt,
kwamen in Westerbork terecht met niets anders dan wat ze aan hadden.
De meesten van hen kwamen nooit meer terug. De tragiek van de
vluchtelingen uit Oekraïne gaat daar op lijken. Gezinnen worden wreed
uit elkaar gerukt, omdat de mannen het land niet mogen verlaten. Ze
worden geacht dienst te nemen om het tegen de Russen op te nemen
die hun land aan het inpikken zijn. Zonder verzet is het zeker dat de
vluchtelingen nooit meer zullen terugkeren. Het afscheid bij de grens is
hartverscheurend want niemand weet of hij het er levend vanaf brengen
zal. Ook westerse journalisten die zich vele tientallen jaren in Rusland
hadden gevestigd, moeten halsoverkop dit land verlaten.
Velen willen iets doen voor die mensen. De
vluchtelingenopvang is liefdevol en barmhartig,
ook in landen waar je dat niet van had verwacht.
Inzamelingsacties boeken kolossale successen en
er zijn zelfs mensen die kamers in hun huis
beschikbaar stellen. De vraag is wanneer de
volgende hype dit alles gaat verdringen. Dan
worden miljoenen vluchtelingen weer aan hun
lot overgelaten. Zo gaat het immers altijd.
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

TE HUUR
TE HUUR: KLEINE WERKUNITS,
modern, sfeervol, geschikt voor
ZZP'r, atelier, werkplaats,
workshops, creativiteit,
distributie, en/of hobbyruimte.
Oirsbeek, Dorpstraat 33A,
tel. 06-53941182

Vraag en aanbod
HUISHOUDELIJKE HULP
GEZOCHT IN BINGELRADE,
tel: 06-22006351.

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.

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.

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

Spaar nu voor glazen vacuüm bewaardozen
en luxe keukenmessen van ZWILLING

Zondag 20 maart van 14.00 – 17.00 uur in Café Zaal ’t Weverke Ruilmiddag
plaatjes verzamelalbum Sjömmert wie ’t waor.
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 10 t/m zondag 13 maart 2022

Molenbrood
vloerbroden

2 hele broden
combineren mogelijk

Hagendoren
Strooiselpuddingvlaai

13.

25

8.

2 STUKS

groot

95

5.38
5.78

Culinaire
varkenshaas

Alle Vivera
vleesvervangers

per 100 gram

per pak

0.

99

2.39
3.29

3.50

1.42

0.

99

Trots van Coop filet
americain

2 bakjes à 130/150 gram
combineren mogelijk

Trots van Coop
Authentieke
carpaccio

*

IS
1+1 GRAT
_
25 _

4.50

100 gram vers verpakt

5.58

2. 2.

Douwe Egberts aroma rood of décafé

snelfiltermaling, bonen, koffiepads of oploskoffie
2 pakken à 500 gram, zakken
à 54 stuks of potten à 200 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

8.

49

11.90
14.38
MAX 6

3.21

79
BIERTJES

WEEK
VA N DE

Brugse Zot,
Oedipus, Ter Dolen
of Straffe Hendrik

flesje 330 ml of multipack
4 flessen à 330 ml

*

RTING
25% KO
1.99

RTING
25% KO
Heineken pils

Brand pils

Birra Moretti

krat 24 flesjes à 300 ml

krat 24 flesjes à 300 ml

krat 24 flesjes à 300 ml

17.69

13.

27

17.99

13.

50

19.99

_

7.00

1. 5.25
50 _

OP=OP

T
PE R KL AN

2.49

Alle Desperados,
Apple Bandit of
Liefmans
per stuk

*

RTING
25% KO

15.-

1.69

_

12.35

1. 9.27
27 _

* 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

Noteer alvast in uw agenda: zondag 20 maart van 14.00 - 17.00 uuur in Cafe Zaal 't Weverke
Ruilmiddag plaatjes COOP verzamelabum Sjömmert wie ’t waor.

