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Oorlog in
Oekraïne geeft
Dodenherdenking
extra lading
Schinveld De Dodenherdenking in Schinveld op 4 mei vond plaats bij het herdenkingsmonument in het plantsoen aan de Beatrixstraat in aanwezigheid van ondermeer (zie foto) burgemeester Eric Geurts en wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam. De erewacht werd betrokken door
leden van Schutterij Sint Eligius-Juliana. Diezelfde avond waren er in Beekdaelen ook herdenkingsbijeenkomsten in Nuth, Hulsberg, Schinnen
en Wijnandsrade. De oorlog in Oekraïne gaf de Dodenherdenking dit jaar een extra lading. Foto Ermindo Armino

ACTUEEL

VERNIEUWINGSGROEP HEEFT ‘TE VEEL’ WETHOUDERSKANDIDATEN

Stoelendans om het pluche
Raadslid Levin de Koster van de
Vernieuwingsgroep (VG), met
zeven zetels de grootste fractie
in de gemeenteraad van Beekdaelen, heeft zich kandidaat gesteld voor het wethouderschap.
Dat bevestigt formateur Hugo
Schaffrath tegen de Beekdaeler.
“Levin heeft zich, net als vier
andere kandidaten, bij de Vernieuwingsgroep aangemeld.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De Koster (28), die Bestuurskunde studeerde, is de ‘coming
man’ bij de Vernieuwingsgroep.
In het dagelijks leven werkt hij
als wijkregisseur Leefbaarheid
& Veiligheid voor de gemeente
Roermond. Nu ook De Koster opteert voor het wethou-

derschap, heeft de VG maar
liefst drie kandidaten voor die
functie: de huidige wethouders Jan Hermans en Jeannette Quadvlieg-Van Dam, plus
de reeds genoemde De Koster.
Met de wethouderskandidaten
van Beekdaelen Lokaal (Henk
Reijnders) en CDA (Peter Janssen) komt het totaal op vijf.
Eén van de drie wethouderskandidaten van de VG zal in

de race om het pluche de eindstreep niet halen, want het is
ondermeer een harde eis van
het CDA dat er maximaal vier
wethouders komen. Levin de
Koster zei maandagavond desgevraagd tegen de Beekdaeler:
“Ik heb me niet zomaar kandidaat gesteld.”
Zie verder pagina 8/9

2

beekdaeler.nl

dinsdag 10 mei 2022

COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (18)
Maastricht koketteert met
Petit Café Moriaan in de
Stokstraat zijnde het kleinste
horeca-etablissement van
Nederland. Heerlen heeft,
zo ontdekten we recentelijk,
een geheimpje dat De Twee
Gezusters heet waar ze onder
het motto van Hollandse pot
tot culinair genot iedere dag
voor € 8,95 een driegangenmenu serveren. Ook
Beekdaelen heeft een ‘unique
selling point’: het kleinste
wandelcafé van de Benelux,
we zijn er vrijdagochtend bij
toeval voor anker gegaan, op
zoek naar een idyllisch plekje
voor een kop koffie of
hausgemachte soep. Het is
dat er af en toe een automobiel voorbij tuft, want
verder ruikt dit gehucht ook
in 2022 naar de ‘ansichtkaart
waarop een kerk een kar met
paard’ uit ‘Het Dorp’ van Wim
Sonneveld. Recht tegenover
het miniterras staat een
devotiekapel (er zou ook eens
iets anders staan dan een
kapel!), pal naast dikke oude
bomen waarlangs, ik verzin
het niet, op dat moment twee
wandelaars met malle Noorse
stokken en een amazone op
een zwart paard zich bewegen richting de steil omhoog
lopende tegenoverliggende

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in Puth
PUTH De Beekdaeler is met
spoed op zoek naar een
nieuwe bezorger voor een
krantenwijk in Puth. Het
gaat om een (kleine) wijk in
de omgeving van de Martin
Luther Kingstraat/Willem
Alexanderstraat. Wil jij
meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via 0642677006 of mail: info@
beekdaeler.nl.

veldweg. ‘Alsof we ergens ver
weg op vakantie zijn’, zeggen
we tegen elkaar. ‘En dat in
Beekdaelen hè?’ Peter runt in
z’n eentje dit wandelcafé met
b&b. “Ik ben vlak vóór corona
begonnen en ik kon meteen
weer dicht dóór corona.” Hij
maakt geen probleem van
vieze schoenen en honden zijn
welkom, je mag bij Peter zelfs
je eigen meegenomen brood
op zijn kraakheldere terrasje
nuttigen - al is het wel zo
netjes om een consumptie te
bestellen. Waar dit horecapareltje ligt? In het Beekdaelense gehucht waar voetbalmaestro Sef Vergoossen met
grote gretigheid het dolce far
niente praktiseert.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Ongeveer 300
kramen op
jaarmarkt
Meerssen
MEERSSEN Ongeveer 300
kramen staan donderdag
26 mei (Hemelvaartsdag)
op de Bartholomeüsmarkt
in het centrum van Meerssen. Naast veel koopwaar
is er ook ruimte voor entertainment en muziek. Ook
alle winkels in het centrum
van Meerssen zijn dan
open. De markt is van
10.00 tot 17.00 uur. De
toegang is gratis.

Hub en Mietz
Collaris-Hermans
60 jaar getrouwd
Schimmert Hub en Mietz Collaris-Hermans uit Schimmert
zijn 60 jaar getrouwd. Op 26 april 1962 gaf het stel elkaar het
ja-woord voor de wet, op 22 augustus voor de kerk. Reden voor
burgemeester Eric Geurts om het jubilerende bruidspaar in het
zonnetje te zetten. Uiteraard ging onze burgervader ook op de
foto met het diamanten bruidspaar. Eigen foto
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Repair Café
in Schinveld

Pro Musica huldigt jubilarissen
Schinveld Tijdens de jaarvergadering van vrouwenkoor Pro Musica in Schinveld zijn drie jubilarissen
in het zonnetje gezet. Dit werd gedaan omdat Annie Gebben, Beppie Nijholt en Kitty Cremers (op
de foto van links naar rechts) al vijfendertig jaar lid zijn bij het vrouwenkoor. Onder de jubilarissen
zitten ook Loes van Deenen, Astrid Peters en dirigent Jan Zaad die 12,5 jaar lid zijn. Zij werden eerder
dit jaar gehuldigd. Pro Musica laat weten bijzonder trots te zijn op haar jubilarissen. Eigen foto

Winnaar
Koningsdagprijsvraag
U bent welkom voor een deskundige oogmeting, het
aanmeten en controleren van uw contactlenzen.

Geldig t/m 21 mei

Maakt u wel even een afspraak
zodat wij alle tijd voor u kunnen nemen.
Marcel en Sonja

BEEKDAELEN Ruim
140 lezers hebben
meegedaan aan de
Koningsdagprijsvraag
van de Beekdaeler. De
enige juiste oplossing
van de woordzoeker was:
‘Met Koningsdag kleurt
heel Nederland oranje’.
Afgelopen weekend
werd de prijswinnaar
‘getrokken’ uit de grote
stapel met juiste inzendingen. De prijs, een
‘Coop’-boodschappenbox
ter waarde van 35 euro,
gaat naar: M. Marx-Jacobs uit Schinveld. De
winnaar krijgt de prijs
deze week thuisbezorgd.

Schinveld Het CMWW-gebouw
aan A ge Water 20A in Schinveld
is zaterdag 21 mei van 10.00 tot
13.00 uur toneel voor het Repair
Café. Zoals altijd op de derde
zaterdag van de maand staan
de reparateurs weer klaar om te
helpen bij het fiksen van kleine
electronica, slijpen van messen,
herstellen van haperende ritsen
of het aan de praat krijgen van
uitgetikte klokken. Tevens kunnen er boeken geruild worden.
De reparaties zijn gratis, een
vrijwillige bijdrage is gebruikelijk. Het Repair Café zoekt nog
extra vrijwilligers.

Inloopmiddag in
Wijnandsrade
Wijnandsrade Onder de noemer
‘Os Gemeinschaps(t)hoes’ vindt
dinsdag 17 mei weer de maandelijkse inloopmiddag plaats in het
gemeenschapshuis in Wijnandsrade. Wie een spelletje wil spelen
of gewoon een praatje 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. Meer informatie via 0455241703 of corrysteinshamers@
home.nl.

Janssenmolen
Oirsbeek open
in weekend
Molendag
OIRSBEEK De Janssenmolen
in Oirsbeek is open tijdens
Nationale Molendag op 14
en 15 mei. Van 11.00 uur tot
16.00 draaien (bij voldoende
wind) de molenwieken en
kunnen bezoekers die de
molen bezichtigen, uitleg
krijgen over werking en
historie van de molen. Meel
is te koop en voor kinderen
is gratis een kleurplaat op te
halen. De Janssenmolen is
gelegen aan de Molenweg.
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Komende zaterdag
weer Repair café
Nuth De vrijwilligers van het
Repair Café Nuth staan zaterdag 14 mei weer klaar voor iedereen met defecte producten. Van
09.30 tot 12.00 uur wordt er in
het kantinegebouw van het voormalige tenniscomplex aan de
Voorsterstraat weer geschroefd
en gesleuteld aan bijvoorbeeld
kapotte dvd-spelers, defecte
koffiezetapparaten en stakende
stofzuigers. Alle reparaties zijn
gratis net als de koffie.

Kienen met
KBO-Nuth
Nuth KBO Nuth verzorgt op
de woensdagen 18 mei en 1 en
15 juni een kienmiddag in het
Trefcentrum. 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.

JEAN-KE

HET IS LENTE
o wat voel ik toch
mijn ziel en lichaam stomen
komt dat door jou liefste
door jou
of leef ik toch in dromen?
Je kwam voor mij
precies op tijd
maakte mijn leven blij
ik word verrukt
‘t is geen verwijt
als ik met je vrij...!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

Twee Beekdaelense fanfares
in Schimmert
SCHIMMERT Fanfare
St. Caecilia Schimmert
geeft op zondag 15 mei
een lenteconcert met als
gast fanfare St. Caecilia
uit Puth. Beide fanfares
zijn te horen in ’t Gemeinsjapshoes. Fanfare
St. Caecilia uit Puth bijt
de spits af, daarna treedt
fanfare St. Caecilia Schimmert op. De Schimmertse

fanfare is volop bezig
met voorbereiding voor
deelname aan het WMC
in Kerkrade op 24 juli. In
Schimmert komen diverse
concourswerken aan bod
waaronder A Brussels
Requiem. Het concert in
‘t Gemeinsjapshoes begint
om 18.00 uur en de zaal is
geopend vanaf 17.00 uur.
De toegang is gratis.

KBO wandelt
naar Hulsberg
Nuth KBO afdeling Limburg
verzorgt in samenwerking met
KBO Nuth op donderdag 12 mei
een wandeltocht waaraan iedereen kan deelnemen. De wandeling start om 10.45 uur vanaf de
parkeerplaats van Gitek Sport en
gaat via een 10 kilometer lange
tocht naar Hulsberg. Onderweg
is er koffie met vlaai, aanmelden
is daarom verplicht en kan via
t.vonken@ziggo.nl. De kosten
voor de wandelaars bedragen 7
euro per persoon.
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VLIEGMOGELIJKHEDEN VIA ACHT NABIJ GELEGEN LUCHTHAVENS

Beekdaelenaar laat
Schiphol links liggen
Er wordt alom geklaagd
over ‘de chaos op
Schiphol’, vooral op de
social media. Al twee
weekenden lang moest
Schiphol tientallen vluchten schrappen doordat
het praktisch onmogelijk
was deze uit te voeren. Er
heersen chaotische taferelen op de luchthaven,
met lange wachtrijen, en
het wordt deze zomer naar
verwachting nog erger.
Danielle Offermans, zelfstandig reisadviseur van
The Travel Club in Merkelbeek, verwacht dat de
ergernis voor de vakantiegangers uit Beekdaelen
reuze meevalt. “Want
zij reizen vrijwel niet via
Schiphol.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De reiswereld heeft voor haar
geen geheimen meer want ze is
al sinds 1994 werkzaam in deze
branche. Stedentrips, auto- en
vliegvakanties, op maat samengestelde (rond)reizen, cruises, ze
heeft ze allemaal zelf beleefd en
georganiseerd. “Voor m’n werk
en ook privé ben ik in vele landen
geweest, ik ben zogezegd wereldwijd thuis.”
Keuze in drie landen
Een van de manieren om de situatie op Schiphol beheersbaar
te houden, is door vluchten vanaf
andere vliegvelden te laten vertrekken. Daarmee hoopt Schiphol te voorkomen dat er opnieuw
vluchten geschrapt moeten worden. En dus komen andere luchthavens, waaronder Maastricht
Aachen Airport (MAA), nog
meer op de radar. Inwoners van

Voor m’n werk en ook
privé ben ik in vele
landen geweest, ik
ben zogezegd
wereldwijd thuis.
-Danielle Offermans

Danielle Offermans (Merkelbeek): “Inwoners van Beekdaelen reizen bijna nooit via Schiphol.” Foto The Travel Club

Beekdaelen reizen niet vaak via
Schiphol, zegt Offermans, tenzij het gaat om een transitvlucht
(een passagier die de luchthaven niet verlaat maar overstapt
op een ander vliegtuig om zijn
reisweg te vervolgen). Wie in
Beekdaelen woont heeft immers
de keuze uit acht nabij gelegen
luchthavens: Maastricht Aachen
Airport/MAA, Eindhoven, Brussel, Düsseldorf, Keulen-Bonn,
Luik, Charleroi en Weeze. “Als je
zoveel mogelijkheden hebt, dan

ligt het bepaald niet voor de hand
dat je voor Schiphol kiest.” Zelf
heeft ze ook maar weinig klanten
die daarvoor kiezen. En wat het
transitverkeer via Schiphol betreft: “Dat is pas sinds kort weer
op gang gekomen want door corona waren er veel minder vluchten.”
Keuze aan
boekingsmogelijkheden
Volgens de website ‘koopinbeekdaelen.nl’, ‘aanbevolen door de

gemeente Beekdaelen’ staat erbij vermeld, zijn er relatief veel
kleine ondernemers, veelal éénpitters, die in onze gemeente actief zijn in de reissector. Naast de
reeds genoemde Travel Club van
Danielle Offermans, aangesloten
bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en IATA, zijn er - volgens
koopinbeekdaelen.nl- ondermeer
boekingsmogelijkheden in Doenrade (Sean Vinclair, Q-Travel,
Brazilië op Maat), Hulsberg (Globus aan Huis) en Schinveld (TUI).
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KERKDIENSTEN

Parochie St. Remigius
Schimmert

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 14 mei. 19.00 uur: H.
Mis; opgeluisterd door de jeugdfanfare. Zondag 15 mei. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door
de Gregoriaanse Schola. Intenties: Hub en Jeanne van Oppen-Swelsen en Fien Swelsen.

Zondag 15 mei. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties:
jaardienst Jan en Wiel Wijers;
levende en overleden vereerders
van Mariakapel Hellebroek.
Maandag 16 mei. 09.00 uur: H.
Mis. Intenties: ouders FrijnsEichhorst. Vrijdag 20 mei. 09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. Elke werkdag in mei is
er om 18.30 uur rozenkransgebed in de kapel Terziepe en om
19.00 uur rozenkransgebed in
Hellebroek.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 14 mei. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: jaardienst ouders
Hub Heugen en Anna HeugenKickken. Zondag 15 mei. 12.30
uur: doopviering. 19.00 uur: Gebedsviering bij de Isidoruskapel
in Swier. Dinsdag 17 mei. 9.00
uur: H. Mis (Antoniusnoveen)
Intenties: voor vrede in de wereld.

Parochie St. Servatius
Vaesrade

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 14 mei. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. het Gelegenheids-

een
persoonlijke
uitvaart
voor elk
budget

Naamdag
Heilige Isidorus
gevierd in
‘zijn’ kapel
SWIER Bij de Isidoruskapel
in Swier wordt komende
zondag de naamdag
van de Heilige Isidoris
gevierd. Dat gebeurt
met een gebedsdienst
die om 19.00 begint. De
Stichting tot behoud van
de Isidoruskapel nodigt
belangstellenden uit voor
deze jaarlijkse dienst. Na
afloop is er koffie of thee,
cake en klinkt er muziek.

koor. Intenties: jaardienst Gerardine Starmans; jaardienst
ouders Mommers-Crutzen; 1e
jaardienst Gerrit Triepels. Zondag 15 mei. 11.00 uur: Hoogmis
m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Intenties: 6e jaardienst Alfons Eijkenboom. Woensdag 18
mei. 19.00 uur: H. Mis in het
klooster. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman. Donderdag
19 mei. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het
klooster. Vrijdag 20 mei. 16.00
uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zondag 15 mei. 09.30 uur: H.
Mis. Intenties: voor alle overledenen van de parochie

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

dinsdag 10 mei 2022

Oud-pastoor John
van Oss benoemd
tot Erevoorzitter
GKZ Sint Remigius

Oud-pastoor John van Oss. Foto
Ron Strouken

SCHIMMERT Oud-pastoor
John van Oss (84) is
benoemd tot Erevoorzitter
van Gemengd Kerkelijk
Zangkoor Sint Remigius.
Dat gebeurde onlangs bij
de jaarvergadering van
het koor, waar hij ‘heel
wat jaren’ voorzitter en
geestelijk adviseur van
was. “Een volslagen
verrassing”, aldus Van Oss
in zijn dankwoord in het
plaatselijke parochieblad.
“Ik zal proberen om het
Erevoorzitterschap van
ons Gemengd Kerkelijk
Zangkoor waardig te
dragen. Heel veel dank voor
het gegeven vertrouwen, ik
ben zeer vereerd!” De oudpastoor van Schimmert (én
Genhout) ging in 2021
met emeritaat.

Wilfred en Patricia van den Hout

Praten lucht op!

045-5212004

Bel

088 0767 000
of chat via deluisterlijn.nl

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

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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HELE JAAR ACTIVITEITEN JUBILEREND ZANGKOOR

Gemengd Koor Crescendo
viert 75-jarig jubileum

© Zangkoor Crescendo.

Gemengd Koor Crescendo
in Doenrade bestaat 75 jaar
en dit albasten jubileum
wordt met een aantal
activiteiten gevierd.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Zondag 15 mei beginnen de jubileumfestiviteiten met het huldigen van de jubilarissen, de presentatie van het jubileumboek
‘75 jaar vocale glans’, een fototentoonstelling en een receptie. Dat alles vanaf 13.00 uur
in gasterie Dobbelsteyn aan de
Kerkstraat in Doenrade. En op

zondag 12 juni wordt het 75-jarig bestaan hier gevierd met de
bekendmaking van de winnaars
van de door Gemengd Koor Crescendo georganiseerde kunstwedstrijd. Die dag zijn ook alle ingediende ontwerpen te zien. Verder
staat op zondag 16 oktober een
groot Beekdaelens (profaan) korenproject op het programma.
Het jubileumjaar van Gemengd
Koor Crescendo wordt afgesloten met twee concerten. Het
eerste jubileumconcert is zondag
9 oktober in de Sint-Laurentiuskerk in Spaubeek. Het tweede concert is op zondag 20 november in de Sint-Dionysiuskerk
in Schinnen.

Twee ereleden voor Levenlust
Schinveld Sjaak van de Mortel en Al Renneberg zijn vorige week
door Gemengd Zangkoor Levenslust uit Schinveld benoemd tot
erelid. Van de Mortel was 30 jaar penningmeester/secretaris en
Renneberg hanteerde 28 jaar de voorzittershamer. Reden genoeg
voor het bestuur van Levenlust om het erelidmaatschap aan beide heren toe te kennen. Daarbovenop werden de kersverse ereleden toegezongen en toegesproken. “Sjaak en Al, enorm bedankt
voor jullie decennialange inzet”, aldus namens het koor. Eigen
foto

Avond4daagse Beekdaelen
in Schinnen
SCHINNEN Het JIS (Jongeren Initiatief Schinnen)
houdt van 31 mei tot en met
3 juni de 17e editie van de
jaarlijkse Avond4daagse.
De start is elke avond vanaf het JIS gebouw aan de
Burgemeester Pijlsstraat
in Schinnen. Er zijn drie
afstanden 6, 10 en 13 kilometer. Deelnemers aan de 6
en 10 kilometer kunnen van
18.00 tot 20.00 uur starten. Die aan de 13 kilometer
starten tussen 18.00 en
19.00 uur. Meedoen kost 5
euro. Inschrijven kan via de
website www.hetjis.nl.
Eén avond meelopen
behoort ook tot de mogelijkheden. Een dagkaart is
2 euro en alleen op de dag
zelf verkrijgbaar. Op de

slotavond lopen ook
basisschoolleerlingen mee.
Daarom heeft de organisatie het thema ‘goud en glitters’ bedacht. De kinderen
mogen invulling geven aan
dat thema. Net als altijd is
er een prijs aan verbonden.
De vierdaagse wordt na de
laatste tocht, op vrijdag 3
juni, afgesloten met diverse
activiteiten. Zo zal er een
smoothie-fiets aanwezig
zijn waarop de deelnemers
hun eigen gezonde drankje
bij elkaar kunnen fietsen.
Verder reikt viervoudig
Sterkste Man van Nederland Alex Moonen de
prijzen uit. Bovendien geeft
hij een demonstratie. DJ
Will Leurs zorgt voor de
muziek.
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(In)formateur Hugo Schaffrath afgelopen zaterdag bij het gemeentehuis in Nuth. “Naar verwachting is er op maandag 23 mei een extra raadsvergadering waarin de wethouders
benoemd en het coalitieakkoord wordt gepresenteerd. Foto Branding In Motion
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ACTUEEL
VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

SCHAFFRATH: ‘HET IS NIET VERPLICHT MAAR WIJ VINDEN HET VERSTANDIG’

Integriteitsbureau
screent wethouders
Dat ‘zorgvuldigheid boven snelheid’
gaat staat buiten kijf. Waarom duurt
het niettemin zo lang eer de politieke
kogel door de kerk is? Ziedaar één van
de vragen van de Beekdaeler aan
(in)formateur Hugo Schaffrath
(Vernieuwingsgroep).

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“Het opstellen van een coalitieprogramma is
als het ware het beleid opstellen - voor een
periode van vier jaar - van de grootste onderneming in Beekdaelen”, zegt Schaffrath. “Dat
moet zorgvuldig gebeuren. De inbreng en
wensen van de drie beoogde coalitiepartijen
(Vernieuwingsgroep, Beekdaelen Lokaal,
CDA, red.) is als eerste verwoord en onderling afgestemd in meerdere bijeenkomsten.
Vervolgens is er weer in meerdere bijeenkomsten ambtelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid. Op
dit moment ligt het concept-coalitieakkoord
bij de vier beoogde oppositiepartijen (GroenLinks, VVD, D66, PvdA, red.) om hier een
reactie op te geven. De reacties worden
uiteraard serieus genomen en in overweging
genomen. Ook daar is tijd voor nodig. Naar
verwachting is er op maandag 23 mei een
extra raadsvergadering waarin de wethouders worden benoemd en het coalitieakkoord
wordt gepresenteerd.”

worden

Het opstellen van een
coalitieprogramma is als
het ware het beleid
opstellen van de
grootste onderneming
in Beekdaelen.
- Hugo Schaffrath

Heeft de duur van de formatie mede te
maken met de keuze voor de wethouders
c.q. de portefeuilleverdeling?
“Nee, dat heeft daar niets mee te maken. Op
dit moment worden de beoogde wethouders
gescreend door een integriteitsbureau. Dit
is niet verplicht en nog niet alle gemeenten
doen dat. Wij vinden dit echter wel verstandig. Ook dit proces moet in een korte
tijd verlopen. Dat deze bureaus het op dit
moment extra druk hebben moge voor iedereen duidelijk zijn. Zodra ook hier de lichten
op groen staan, willen we de namen van de
beoogde wethouders kenbaar maken.”

Zodra de lichten op
groen staan, willen
we de namen van de
beoogde wethouders
kenbaar maken.
- Hugo Schaffrath

Klopt het dat Levin de Koster van de
Vernieuwingsgroep één van de wethouderskandidaten is? Dat bevestigen ons bronnen
uit zowel de (beoogde) coalitiepartijen
alsook oppositiepartijen.
“Levin heeft zich - net als vier andere
kandidaten - bij de Vernieuwingsgroep
aangemeld. De vraag blijft of hij ook een
van de beoogde wethouders is zoals
‘bronnen bij jullie’ bevestigd hebben.”
Wat is de zwaarste krachtproef waar volgens u - de gemeente Beekdaelen de
komende raadsperiode voor staat?
“Als eerste de financiën. Dat komt mede
doordat we van het Rijk geen zekerheid
krijgen en de bijdrage constant verandert
of anders berekend wordt. Daarnaast gaat
het om onderwerpen zoals de wooncrisis,
klimaatcrisis, gevolgen van coronacrisis

op de maatschappij en de stijgende prijzen
van grondstoffen en energie. Samen moeten
we aan de slag met begrip en respect voor
elkaar.”
De wereld is op drift: oorlog, inflatie,
energiekosten, et cetera. Kún je als
gemeente überhaupt een begroting
maken met zoveel onzekere factoren?
“Dat kan zeker, sterker nog, elke gemeente is
dat verplicht. Het is inderdaad niet makkelijk en daarom moet je ook zorgvuldig te
werk gaan. Ook voor een gemeente als Beekdaelen zijn het soms ‘dagkoersen’. Daarom
zijn de ambities in het coalitieakkoord zodanig verwoord dat de financiële situatie bij de
te nemen besluitvorming telkens bepaalt of
het wél of níét uitgevoerd kan worden.”
Hoe ‘hard’ is de ‘maximaal 1 jaar termijn’
wat betreft de COA-noodopvang in
Schinnen?
“De opvang is hooguit voor één jaar, dat
heeft de gemeenteraad zo bepaald. Alleen
een dwangbevel van de overheid kan hier
hooguit nog verandering in brengen. Eigenlijk had ik persoonlijk al verwacht dat andere
gemeente in ons land voortvarend naar opvang zouden zoeken zodat deze mensen niet
in deze erbarmelijke tijdelijke noodopvang
in Schinnen hoeven te verblijven. Er is dus
nog genoeg werk aan de winkel bij de andere
gemeenten in Nederland.”
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Kavel 16 Beekerpark bouwen van een
keerwand
Romenkamp 2A in
het bouwen van een
Oirsbeek
woonhuis
Groenenborgstraat het verbouwen van
27 in Schinnen
een woning

DATUM VERLEEND
26-04-2022
03-05-2022
02-05-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Grasveld t.h.v. In
Evenementen02-05-2022
de pollack 2 te
vergunning voor
Oirsbeek
Koningsvogelschieten Oirsbeek d.d.
26 mei 2022
Verkeersbesluiten
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Putweg-Heihofweg, Instellen 30km/u-zone 02-05-2022
Hulsberg
– Putweg-Heihofweg,
Hulsberg
Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op
www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u
momenteel niet inzien in het gemeentehuis in Schinveld, omdat deze
locatie is gesloten voor burgers i.v.m. het coronavirus. U kunt hiervoor
een telefonische afspraak maken via het algemene nummer van de
gemeente 088 – 450 20 00.

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

Inloopbijeenkomsten
over de Leisure Lane
Om omwonenden, omliggende bedrijven en overige
geïnteresseerden te informeren over de Leisure Lane
worden er in mei en juni inloopbijeenkomsten georganiseerd
in alle betrokken gemeenten. Het tracé van deze
langzaamverkeersverbinding is zo’n 34 kilometer lang en loopt
van Beekdaelen via Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade
naar Simpelveld. In deze gemeenten worden één of meerdere
bijeenkomsten georganiseerd. Iedereen met vragen over de
Leisure Lane is van harte uitgenodigd om langs te komen.
Omwonenden en omliggende bedrijven worden via een huisaan-huisbrief geïnformeerd. Alle actuele informatie over de
bijeenkomsten waaronder de data en locaties is te vinden op
www.leisurelaneparkstad.nl/
>>

>> Inloopbijeenkomst Beekdaelen
Datum: maandag 23 mei 2022
Tijdstip: vrije inloop tussen 19.00-20.30 uur
Locatie: Alfa Brouwerij, Thull 15, 6365 AC Schinnen
Om rekening te kunnen houden met het aantal bezoekers, graag
aanmelden via een e-mail naar leisurelane@prvlimburg.nl met
uw naam en de datum van deze bijeenkomst. Ook voor vragen
is dit e-mailadres te gebruiken.
Leisure Lane
De Leisure Lane is een aantrekkelijke langzaamverkeersverbinding en méér dan een gewoon fiets- en wandelpad.
Onderweg kan iedereen genieten van het landschap en de
cultuur in de regio. De Provincie Limburg, IBA Parkstad, de zes
deelnemende gemeenten en Heijmans Infra werken samen in
een projectteam. Dat team heeft samen een detailontwerp
opgeleverd, waarin onder andere het ontwerp staat van de
verhardingen, de kruispunten, inrichting van de bermen en de
fietsviaducten. De financiering van het voorliggende ontwerp
ligt de komende weken in gemeenteraden ter akkoord. Volgens
planning wordt er in het najaar van 2022 gestart met de
werkzaamheden buiten en is het streven om het werk eind 2023
af te ronden.

erfgoed, en hoe erfgoed de verbinding kan vormen met onder
andere cultuur, duurzaamheid, economie en landschap.
Aanmelden kan via deze de gemeentelijke website. Hier vindt
u ook meer informatie over het programma, inclusief een
toelichting op de verschillende deelsessies.
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van dit bericht geïnteresseerd zijn om
deel te nemen of vragen hebben, neem dan contact op met
de gemeente 088-450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.
Zij zullen uw vragen doorzetten naar een van onze
gemeentelijke erfgoedadviseurs. Graag tot ziens op 18 mei!

Werkbezoek voorzitter Commissie
AWACS Limburg
Dit jaar viert de AWACS-basis in Geilenkirchen het 40-jarig
bestaan, voor veel inwoners van Brunssum en Beekdaelen
geen reden voor een feestje. Wel een mooie aanleiding om de
voorzitter van de Commissie AWACS Limburg, gedeputeerde
Geert Gabriëls, uit te nodigen voor een werkbezoek.

Samenwerking
De Leisure Lane is een IBA-sleutelproject en wordt gerealiseerd
door IBA Parkstad, Provincie Limburg en de gemeenten
Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en
Simpelveld.

Erfgoed in de focus - Uitnodiging
Tweede Erfgoedavond
U bent van harte welkom op de tweede erfgoedavond van
Gemeente Beekdaelen op woensdag 18 mei, 18.00-22.00
uur op kasteel en landgoed Amstenrade (Hagendorenweg
1, 6436 CR Amstenrade). Deze avond is bedoeld voor alle
belangstellenden, zoals erfgoedeigenaren, erfgoedinstellingen
en overheden. Als gemeente horen wij graag van u wat uw
wensen zijn op het gebied van erfgoed.
Erfgoed in Beekdaelen
De gemeente Beekdaelen hecht veel waarde aan haar
erfgoed – zoals monumentale panden, dorpsgezichten en
landgoederen – en wil dit daarom blijvend in een goede
staat houden en (nog verborgen) verhalen zichtbaar maken.
Dit klinkt vaak makkelijker dan het in werkelijkheid is. Het
behouden, benutten, tonen, maar ook het herbestemmen van
erfgoed is in de praktijk vaak maatwerk en hier liggen dan ook
uitdagingen die de gemeente gezamenlijk met andere partijen
wil aanvliegen.
Op deze tweede erfgoedavond gaan we verder met u in
gesprek om te horen wat uw erfgoedwensen zijn, waar u
wellicht kansen of knelpunten ziet. Deze avond is een vervolg
op de eerste erfgoedavond van januari waar we elkaar digitaal
hebben ontmoet. Bij deze tweede avond ontmoeten we elkaar
op locatie bij kasteel Amstenrade en gaan we in verschillende
deelsessies een aantal onderwerpen verder uitdiepen maar ook
nieuwe thema’s bespreken. Samen met u gaan we als gemeente
kijken hoe we kunnen werken aan de instandhouding van ons

Wethouder Quadvlieg en burgemeester Geurts overhandigden gedeputeerde
Gabriëls een bijzondere AWACS-taart om 40 jaar overlast te markeren.

Op 29 april bracht hij samen
met de secretaris van de
commissie een bezoek aan
Brunssum en Beekdaelen en
sprak daar met bestuurders
en enkele inwoners over de
overlast die de verouderde
toestellen veroorzaken en
hoe dit het dagelijks leven
van de mensen beïnvloedt.
De vele oefenvluchten die
geluidspieken van ruim 110 dB
veroorzaken, hebben grote
impact.
De vliegoperaties vanaf de
basis begonnen in 1982, nu 40
jaar geleden dus. Dat betekent
40 jaar overlast. Om nog maar
eens de nadruk op dit wrange
jubileum te leggen, boden
Brunssum en Beekdaelen de
gedeputeerde als ludieke actie
een taart aan.
Blik op de toekomst
Het daadwerkelijke onderwerp
van de besprekingen was
minder luchtig. Op dit

moment is de toekomst
van de basis vanaf 2035 een
belangrijk thema. NAVOlanden hebben de intentie
om de huidige E-3A (AWACS)
vliegtuigen in ieder geval tot
2035 in bedrijf te houden.
Hoe de AWACS-taken na 2035
worden ingevuld en wat dit
betekent voor de vliegbasis
Geilenkirchen is nu nog
niet duidelijk. Wel hebben
de gemeentebestuurders
er bij de gedeputeerde op
aangedrongen samen op te
trekken in dit traject zodat
de belangen van de inwoners
van Beekdaelen en Brunssum
kunnen worden betrokken en
meegewogen bij toekomstige
beslissingen hierover.
De bestuurders en de
vertegenwoordiging van de
inwoners kijken terug op een
open en constructief gesprek
en bedanken gedeputeerde
Gabriëls voor zijn betrokken
houding.

Start werkzaamheden Provincialeweg in Oirsbeek
In de loop van week 19 (de week van 9 mei) en week 20 (de
week van 16 mei) wordt gestart met de werkzaamheden
rondom de herinrichting van de Provincialeweg en de
Altaarstraat in Oirsbeek. De werkzaamheden vinden plaats
op de Provincialeweg Zuid tussen huisnummer 90 en 148.
Ook worden de aansluiting met de Altaarstraat en de
Hulterweg meegenomen.
Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn opgedeeld in 2 fasen. Als eerste
wordt er een regenwaterbuffer aangelegd in het openbare
gebied tussen de Provincialeweg Zuid, Altaarstraat en
Romenkamp. De verwachting is dat deze werkzaamheden
ongeveer 7 tot 8 weken in beslag nemen. We starten hier nu
al mee omdat deze fase uitgevoerd kan worden buiten het
verkeer om. Er zijn dus geen afsluitingen en er zal weinig tot
geen hinder zijn in de verkeersdoorstroming.
De tweede fase is de reconstructie van de rijbanen en de
aanleg van de riolering. Bij deze werkzaamheden zal er wel
sprake zijn van verkeershinder en afsluitingen. Dit deel zal
dan ook gefaseerd uitgevoerd worden. De exacte planning en
fasering van deze werkzaamheden volgen nog.
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NOODOPVANG
SCHINNEN

Open dag
U BENT VAN HARTE UITGENODIGD OM OP 11
JUNI 2022 TUSSEN 13.00 - 16.00 KENNIS TE
KOMEN MAKEN MET ONZE BEWONERS!
ZIJ LATEN U GRAAG ZIEN WAAR ZE
VANDAAN KOMEN EN HOE HUN DAGEN IN DE
NOODOPVANG ERUIT ZIEN.
DE MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS VAN
HET COA VERTELLEN U GRAAG OVER HUN
WERKZAAMHEDEN OP DE OPVANGLOCATIE.
ER ZULLEN HAPJES EN DRANKJES ZIJN EN
OOK AAN DE KINDEREN IS GEDACHT.

Te veel toeslag ontvangen? Toeslagen helpt u om terug te betalen
Hebt u in de afgelopen jaren van Toeslagen gehoord dat u te veel huurtoeslag,
zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag hebt gekregen?
En bent u nog niet gestart met terugbetalen, of hebt u één of meer betalingen
gemist? Dan gaat Toeslagen u weer vragen om te beginnen met terugbetalen.
Dat hoeft niet in één keer. Toeslagen biedt extra tijd en hulp. Zo kunt u kiezen
wat het beste bij u past.
Coronacrisis
Door de coronacrisis was het voor sommige mensen een onzekere tijd.
Daarom heeft Toeslagen mensen er niet aan herinnerd dat zij toeslag moeten
terugbetalen. Nu alle coronamaatregelen zijn afgebouwd, vraagt ook
Toeslagen mensen weer te beginnen met terugbetalen.
Herinnering om terug te betalen
U krijgt twee brieven. Moet u alleen nog toeslag vanaf 2020 of later
terugbetalen? Dan krijgt u de eerste brief tussen half april en begin juni.
Hierin staat welk bedrag u moet terugbetalen. Tussen half mei en begin juli
krijgt u een tweede brief. In de tweede brief staat hoe u kunt terugbetalen.

Moest u in 2019 of eerder al toeslag terugbetalen? En hebt u dat nog niet
gedaan? Dan krijgt u later een brief. Mensen die zich hebben gemeld bij de
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen als gedupeerde ouder ontvangen
deze brieven niet.
Kies de manier die bij u past
Om te voorkomen dat mensen niet meer kunnen rondkomen,
biedt Toeslagen extra tijd en hulp om toeslag terug te betalen.
Terugbetalen kan:
• In één keer
• In maximaal 24 maanden, met elke maand een vast bedrag
• Via een persoonlijke betalingsregeling
We helpen u
Op toeslagen.nl/teveelontvangen staat per manier van terugbetalen hoe het
werkt. Hebt u hulp nodig? Bel gratis naar de BelastingTelefoon op 0800-0543.
Dan kijken we samen naar een oplossing.
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SUPPORTERS WOANDER FOREST ZATERDAG MET DE BUS NAAR BUNDESLIGA

Ook in Merkelbeek
doet energienota pijn
René Cobben, voorzitter van voetbalvierdeklasser Woander Forest: “Niet meer na een training kunnen douchen? Dat gaat mij toch echt te ver.” Foto Branding In Motion

“We moeten tegen hekkensluiter SVE hoe dan
ook drie punten pakken,
anders dreigt de gevarenzone.” Dat zei voorzitter
René Cobben van voetbalclub Woander Forest
uit Merkelbeek vóór
aanvang van wedstrijd
tegen de hekkensluiter
uit Einighausen. Cobbens
bede werd verhoord: een
0-2 uitzege dankzij goals
van Jan Gorissen en Roel
Knibbeler.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Met 26 punten uit 21 wedstrijden
staat Woander Forest op een veilige plek in de middenmoot van
de vierde klasse C. “Het gaat best
goed met onze vereniging”, zegt
Cobben. Ook hij had er een hard

hoofd in dat ‘dóór corona’ het ledenaantal zou dalen. “Dat is gelukkig niet gebeurd, we zitten op
zo’n 380 à 390 leden. Niet alleen
met dat aantal zijn we heel blij
maar evenzeer met onze leden die
onze vereniging in de coronatijd
trouw zijn gebleven.” Wat niet
wegneemt dat in heel Nederland
een toenemend aantal jongeren
individueel sport in plaats van
in clubverband. Cobben, werkzaam in het onderwijs: “Je moet
de realiteit onder ogen durven
zien.” Dat geldt ook voor de fors
gestegen energiekosten. Bij voetbalclub SV Blerick zien ze zich
zelfs genoodzaakt om het douchen op de club doordeweeks af
te schaffen om de kosten te drukken. Cobben: “Niet meer kunnen
douchen? Dat gaat mij toch echt
te ver.”

complex in Merkelbeek is vernieuwd. ‘Zeer hoog rendement
en zeer laag gasverbruik’, stond
in de glanzende brochure. Totdat de energierekening in de bus
viel. “We betalen nu 30 à 40 procent méér aan energie.” Hoe dat
kan? Dat is ook Cobben vooralsnog een raadsel. “We zijn erover
in gesprek met de gemeente.” In
2019 fuseerden RKDFC (1933)
uit Merkelbeek en RKVV Doenrade (1942) tot Woander Forest,
vernoemd naar Woander, een
stuk bos tussen de twee dorpen
en Bingelrade.

Gestegen energiekosten
De CV-installatie op het sport-

Busreis naar Bundesliga
Zaterdag 14 mei heeft de club

Het gaat best
goed met onze
vereniging.
-René Cobben

een busreis georganiseerd naar
de Bundesligawedstrijd Bayer
Leverkusen tegen Freiburg. In
de goal van Freiburg staat de in
Bocholtz geboren Mark Flekken,
sinds enige tijd een van de goalies van het Nederlands Elftal.
Cobben: “De bus was in een mum
van tijd volgeboekt, er kunnen 50
gelukkigen mee.” Die betalen 55
euro p.p. voor de busreis inclusief
toegangsbewijs.
Zeemcup op zaterdag 25 juni
Op zaterdag 25 juni organiseert
Woander Forest de zogeheten
Zeem Cup. “Eindelijk”, zegt Cobben, “want door corona kon dit
toernooi twee keer op rij niet
doorgaan.” De Zeem Cup is het
grootste recreatieve minivoetbaltoernooi in de regio Parkstad/
deel Westelijke Mijnstreek. “We
maken er die dag in Merkelbeek
een heerlijke happening van, reken maar!”
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PRIJS-PUZZEL

Voetbalweek
‘all inclusive’
bij SV Hulsberg

Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon

Hulsberg Voetbalclub SV Hulsberg
houdt in de zomervakantie (29 augustus-2 september) voor de eerste keer een zogenaamde Kick-off
voetbalweek. Kinderen geboren in
de jaren 2010 tot en met 2014, kunnen hier aan meedoen. Ze hoeven
geen lid van SV Hulsberg te zijn.
In vijf dagen tijd krijgen kinderen
een profvoetbalbeleving. De dagen
zijn gevuld met training, maar ook
spel en wedstrijdjes. Dit alles onder
leiding van professionele jeugdtrainers. Kosten voor deelname zijn 145
euro (leden van SV Hulsberg betalen
125 euro), inclusief een voetbaltenue
(met eigen naam en rugnummer),
certificaat, lunch, fruit en drinken.
Ook komt er een heuse mysterie
Guest langs. Aanmelden kan via
svhulsberg.nl/voetbalweek.

4 juni: Voetbaltoernooi
voor buurtverenigingen
in Schimmert
Schimmert VV Schimmert houdt
zaterdag 4 juni een 7x7 voetbaltoernooi voor Schimmertse buurtverenigingen. Teams, ook gemengd,
kunnen zich hiervoor nog inschrijven tot 14 mei bij Eric Hennekens
(045-4041763). Een team bestaat uit
minimaal zeven personen, leeftijd
vanaf 16 jaar. Zij moeten wel allemaal
woonachtig zijn in dezelfde buurt.
Het toernooi wordt om 16.00 uur afgetrapt. Er wordt gestreden om de
felbegeerde Buurtcup.

Excelsior viert
uitgesteld eeuwfeest
SCHIMMERT Met de presentatie van een jubileumboek,
het huldigen van de jubilarissen en een feestavond vieren
de leden van turnvereniging
Excelsior in Schimmert
zaterdag 21 mei het 100-jarig
bestaan van de club. Weliswaar twee jaar later dan de
bedoeling was, maar dat
mag de pret niet drukken.
Van 20.00 tot 21.00 uur is er
een receptie bij café-zaal 't
Weverke die voor iedereen
toegankelijk is.

€10,-

Wie deze puzzel goed weet in te vullen maakt kans op
et
een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij een BeekGefeliciteerd m
n!
bo
au
jouw cade
daelense onderneming. Stuur het juiste antwoord voor
maandag a.s. naar de Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 |
6361 EA Nuth. Vergeet je naam, adres en woonplaats
niet te vermelden. De naam van de winnaar wordt in de volgende uitgave
gepubliceerd. De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
Oplossing van de vorige editie:
VOORJAAR
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De winnaar is:
Huub Vankan (Nuth)
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Oplossing:
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HORIZONTAAL:

1 eenstemmig 7 draagdoek 13 jong dier 14 machinemens 15 opening 17 eerste kwartier
(afk.)
19 bekeuring 20 baal 21 motorschip (afk.) 22 al 25 metaal 26 tanden en kiezen
Oplossing:
28 ergo 29 brandstof 31 kerkgebruik 33 vertrager 34 hijstoestel 35 parasiet 36 recht
vaarwater 37 speeltuintoestel 39 vuil 42 onbuigzaam 46 afgemat 48 droogvloer 49
ambtsgewaad 50 loterijbriefje 52 harde buitenlaag 54 omlijsting 55 vis 57 bijwoord 58
succesnummer 59 huid 60 dat is (afk.) 61 vochtig 63 keukengerei 64 roeipen 66 narede
67 viking.
VERTICAAL:
2 namelijk (afk.) 3 karakter 4 namiddag (afk.) 5 uitholling door stromend water 6 opgewekt 7 componist 8 Europees land 9 landbouwwerktuig 10 bergplaats 11 luitenant (afk.)
12 rangtelwoord 16 longkwaal 18 biljartstok 21 Chinese deegwaar 23 smaldeel 24 zangnoot 26 zot 27 blindenschrift 30 evenaar 32 retour 38 bijenhouder 39 voedingsstof 40
poolbewoner 41 deftig 42 deel v.e. schip 43 stierenvechter 44 brandstof 45 lus 47 handvat 51 bejaard 53 eentonig 56 leidsel 61 normaal profiel (afk.) 62 buisverlichting (afk.)
64 doctor (afk.) 65 bergplaats.
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Madeira Medical Center
Eind april waren wij elf dagen op Madeira. Het was voor de achttiende keer, omdat wij ons daar altijd erg op ons gemak hebben
gevoeld. Feitelijk is het door de bloemen in het voorjaar een paradijs
op aarde. Toch was het dit jaar minder, niet alleen omdat er nog volop mondkapjes werden vereist, ook omdat je aan alles kon merken
dat corona er twee jaar flink had huisgehouden. Men krabbelde
voorzichtig op en veel cruisesschepen wisten de haven van Funchal
weer te vinden. Nogal wat Madeirezen zijn werkzaam in de toeristenbranche, toch voelde het nog onwennig aan. Vanaf het balkon
van onze hotelkamer hadden we goed zicht op alle bedrijvigheid.
Op 26 april kreeg ik het lelijk in mijn rug en benen. De pijn werd
steeds erger en daardoor werd lopen nagenoeg onmogelijk. Ik wilde
een arts raadplegen en daarvoor moet je in een centro de saude zijn,
een kliniek. Niet ver van ons hotel bevond zich het Madeira Medical
Center en daar gingen we per taxi heen. Wij meldden ons bij de afdeling serviço de urgencia en moesten een nummertje trekken. Toen
we aan de beurt kwamen, vroegen we om een Engelssprekende arts.
Na inschrijving betaalden we 90 Euro en moesten wachten op een
intakegesprek. Een witjas met haarstaart ondervroeg mij over mijn
medisch verleden vanaf mijn vroegste jeugd, wat in het Engels nog
niet zo eenvoudig was, omdat ik de medische termen niet allemaal
paraat had. Bovendien was de pijn bijna ondragelijk geworden. Ik
wees hem daar fijntjes op, maar hij werkte onverstoorbaar het hele
protocol af en daarna moest ik in een potje een plas produceren.
Aangezien ik nog pas was geweest, lukte dat niet en daar ben ik tevergeefs drie kwartier mee bezig geweest. Ik had inmiddels begrepen,
dat de stoïcijnse intaker geen arts was maar een verpleger. Eindelijk
werd ik de spreekkamer van een vrouwelijke arts binnengeleid. Dra.
Carolina Nobrega had haar opleiding genoten aan de Universiteit
van Coimbra op het vasteland. Zij vroeg of ik corona had. Toen ik
ontkennend antwoordde en met het internationaal bewijs aantoonde
viermaal te zijn gevaccineerd, deed ze het hele intakegesprek nog
eens over. Ik zuchtte van de pijn, maar Portugezen zijn zorgvuldig
in hun administratie. Wat ze allemaal intypte, ben ik nooit te weten
gekomen, maar eindelijk mocht ik op een bed gaan liggen en heeft
ze minutieus onderzocht waar de pijn zich voordeed. Toen mocht
ik weer naar de witjas die mij per infuus de pijnstiller Tramadol
toediende. Na een uur werd gevraagd hoe ik mij voelde en tot grote
opluchting kon ik melden dat de pijn afgenomen was.
Daarna begon het grote wachten - op ongemakkelijk zitmeubilair
- totdat de arts weer tijd voor mij had. Toen kwam ze mij omstandig uitleggen welke medicijnen ze allemaal voorgeschreven had en
zowaar stond op het recept ook een summiere Engelse vertaling.
Na nog wat betalingen gedaan te hebben, verlieten we na ruim vijf
uur het Medisch centrum. Nu kwam het erop aan een apotheek te
vinden en dat lukte niet lang daarna. Ofschoon we snel aan de beurt
kwamen, duurde het toch nog ongeveer een halfuur voordat alle
medicijnen van het recept compleet, gecontroleerd, geïnventariseerd, opnieuw gecontroleerd, uitgelegd, overhandigd en betaald
waren. De pijn was inmiddels teruggekomen. Met een taxi snel terug
naar het hotel. Wat een avontuur! De vakantie viel behoorlijk in
duigen door de steeds terugkerende pijn, maar we hebben ervan
gemaakt wat er onder die omstandigheden van te
maken viel. Gelukkig hadden we alles al vaak gezien,
dus hebben we er vooral onze rust van genomen.
Met de medicijnen ben ik na twee dagen
gestopt. Paracetamol leek mij veiliger en
afdoende. Toch een hele ervaring om eens te
ervaren hoe de gezondheidszorg elders
werkt. Op Madeira was dat een en al
onverzettelijke vriendelijkheid en dat
hoort bij een paradijs op aarde.
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

Vraag en aanbod
JONG GEZIN IN SCHIMMERT
ZOEKT SCHOONMAAKSTER.
Interesse? 06-11454464
E-BIKE SPARTA ION RXS+
maat 57, € 700,- 06-31539561.

Vacatures & personeel
AUTOTAALGLAS
MAASTRICHT/KERKRADE
ZOEKT AUTORUITMONTEUR.
Ben jij technisch, flexibel en heb
je een rijbewijs B? Dan zoeken wij
jou! Voor meer info: 06-51811716.
Zaterdaghulp wordt ook gezocht!

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
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook
bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan
na het lezen bij het oud papier, zodat

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl
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Claessens Media
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Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 12 t/m zondag 15 mei 2022

Hagedoren
Harde Wener
Aardbeienvlaai

Van De Sjlechter
Koude schotel

middelgroot

bakje 400 gram
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per 100 gram
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Trots van Coop
droge worsten

per stuk 90-250 gram
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BBQ vlees,
vis en vega

Birra Moretti,
Leffe of Bud

3 pakken
combineren mogelijk

per stuk
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Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml

Bud pils

krat 24 flesjes à 300 ml

17.65
17.99

13.24
13.50

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

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

Knols Schimmert
Weidestraat 3

