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Schimmert krijgt wijkje met tien mini-huizen

Winnaar
prijsvraag
Koningsdag
bekend
Beekdaelen De winnaar
van de Koningsdagprijsvraag is bekend.
Onder de foutloze inzendingen hebben wij
een cadeaubon verloot
van Bakkerij Voncken ter
waarde van 25 euro. We
feliciteren: Riet Schiffelers uit Oirsbeek. De
cadeaubon is onderweg.

ODE AAN DE MOLEN
Oirsbeek De traditionele Nationale Molendag die afgelopen weekend werd gehouden verliep dit jaar vooral als een virtueel feestje, bezoek was niet of
nauwelijks mogelijk vanwege de corona maatregelen. De Janssen Meule in Oirsbeek hing wel de vlaggen aan de wieken, om zichzelf eens extra in the picture te zetten. Deze windmolen uit 1879, werd gebouwd als ronde stenen beltmolen, en deed dienst tot 1943. In 1970 werd de molen aangekocht door de
toenmalige gemeente Oirsbeek, waarna een grootscheepse renovatie volgde. Tussen 1978 en 2008 was de molen regelmatig op vrijwillige basis in bedrijf
om broodgraan te malen voor de twee bakkers uit het dorp. Eind 2011 werd de molen voor een symbolisch bedrag overgedragen aan Stichting het Limburgs
Landschap. Tekst & Beeld: Katja Waltmans

Wij kregen bij de redactie
ruim tweehonderd inzendingen binnen, waarvoor
dank. Het is voor ons een
teken dat de krant goed
wordt gelezen in heel
Beekdaelen! Voor de
goeie orde hieronder
de juiste antwoorden.
Verticaal 1. Bekend oranje
gebakje: Tompouce. 3.
De jongste dochter van
de koning: Ariane. 4. De
koningin voor Beatrix:
Juliana. 5. Dit jaar bezoekt
de koning de stad: Eindhoven. Horizontaal 2. Wat
is de kleur van Nederland:
Oranje 6. Moeilijk woord
voor “afstand doen van de
kroon”: Abdicatie. 7. Den
vaderland getrouwe blijf
ik tot in den dood.

FONS HEUTS, EREBURGER VAN BEEKDAELEN, ANALYSEERT HET POLITIEKE SPEELVELD

‘Fuseren? Niets is onmogelijk’
Fons Heuts, één van de kartrekkers
van de gemeentelijke fusie tussen
Nuth, Schinnen en Onderbanken die
in 2019 leidde tot Beekdaelen, verwacht in 2022 een verdere versnippering in het Beekdaelense politieke
landschap waarin op dit moment
7 partijen 25 raadszetels verdelen.
“We moeten niet vreemd opkijken
als in 2022 acht en mogelijk zelfs
negen partijen meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen.” Maar
voor hetzelfde geld, voegt hij er aan
toe, worden ‘het er juist minder
doordat partijen een lijstverbinding
met elkaar aangaan of fuseren’.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Meteen maar met de deur
in huis: klopt het dat de Vernieuwingsgroep (6 zetels) en
Beekdaelen Lokaal (5 zetels)
elkaar polsen over een mogelijke samenwerking of zelfs
een fusie overwegen? Heuts:
”Niets is onmogelijk. Op dit
moment is in Beekdaelen namelijk zowat iedereen met iedereen in gesprek. Dat is altijd
het geval als de verkiezingen
naderen, maar dit keer in verhevigde mate.” Heuts, ook op
z’n 78-ste kwiek en messcherp
van geest, werd in 2020 benoemd tot de eerste ereburger
van Beekdaelen omdat hij zich
ondermeer, aldus het ‘juryrap-

port’, als politicus op uitzonderlijke wijze heeft ingezet
voor de gemeente. Heuts kan
de actuele politieke ontwikkelingen in onze gemeente als
geen ander duiden aangezien
hij weet hoe de hazen in vele
circuits lopen. “Als partijvoorzitter van Beekdaelen Lokaal
bemoei ik me echter niet meer
met de actieve politiek, die
werkzaamheden zijn in goede
handen van de fractie onder
leiding van fractievoorzitter
Henk Reijnders.”
Kiezer is op drift
In het hele land is de kiezer
op drift, zegt Heuts, kijk naar
de Tweede Kamer en het Provinciehuis. “Mocht de PVV
in 2022 meedoen aan de ge-

”

Mocht de PVV meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in
Beekdaelen, dan komt die partij
gegarandeerd in de raad.
- Fons Heuts -

meenteraadsverkiezingen in
Beekdaelen, dan komt die partij gegarandeerd in de raad.”
Of dat JA21 ook zal lukken, de
partij van Hulsbergenaar Roy
Blijlevens, valt volgens hem
nog maar te bezien. Waarom
burgers anno 2021 zo ontevre-

den zijn? “Omdat”, zegt Heuts,
“politici meer dan ooit met
zichzelf bezig zijn in plaats
van met twee grote thema’s
van deze tijd: huisvesting en
ouderenzorg.”
Zie verder pagina 2
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Het is de vraag wanneer Bouw- en woningtoezicht
er het bordje ‘Onbewoonbaar verklaard’ plaatst.
Jacques

‘HET GAAT NIET ALLEEN OM MACHT MAAR OM WAT JE ERMEE WILT BEREIKEN’

Column Jacques

Gen Holt verrot

H

et buurtschap Arensgenhout heette heel vroeger “Gen Holt”
en dat is niet zo vreemd, omdat het vlakbij het Ravensbos
ligt. Er is vaak gedacht dat het voorvoegsel “Aren” te maken
heeft met koren, dat verbouwd werd op de vruchtbare grond die
vrij kwam na het rooien van bos. Maar omdat het gebied in de 14e
eeuw een leen van Valkenburg was en Arnold, zoon van Franke
Struver er in 1381 mee beleend werd, is het aannemelijker dat een
verbastering van de naam Arnold verbonden werd met het hout.
Op de splitsing met de Diepestraat begint de Kampstraat. De naam
Kamp komen we in vrijwel elk dorp tegen. Daar lag een gemeenschappelijke volkstuin, omgeven door een haag tegen de wind,
waar naar behoefte groente en zaden werden geplant en geoogst.
Die tuin noemde men een kamp. In de Kampstraat van Arensgenhout staan veel fraaie monumenten, waarvan tien inschrijvingen in
het rijksmonumentenregister, te weten op de huisnummers 9, 11,
13, 20 en 29. Er staat nu tussen de juweeltjes van oude boerenhoeven, waarvan sommige met klokgevel, een absolute wanklank. Op
perceel nummer 7 staat een verkrot woonhuis, dat een schandvlek
is voor het hele buurtschap. Het is de vraag wanneer Bouw- en
woningtoezicht er het bordje “Onbewoonbaar verklaard” plaatst.
Dat dit wordt nagelaten, wijst op ongebreidelde gedoogzucht. Of
nalatigheid, zoals vaak.

Fons Heuts: ‘De vraag
is: wat wil de kiezer?’

Reeds in een besluit van B&W van Nuth d.d. 10 januari 2017 wordt
geconstateerd dat de woning slooprijp is. Toch heeft het pand de
status van “beeldbepalend” vanwege de bouwmassa en de ligging.
Omdat het geen monument is, mag het afgebroken worden, maar
dan moet er op dezelfde plek een nieuwe woning met dezelfde
massa en hetzelfde bouwvlak komen. Op 5 oktober 2017 komt er
een koopovereenkomst tot stand, waarbij een koper voor 195.000
euro eigenaar wordt van het perceel van 82 meter diep en 28 meter
breedte inclusief krot. De gemeente Nuth wil wel meewerken
aan een zogenaamd postzegelplan, waarbij het bestemmingsplan
enigszins wordt aangepast met inachtneming van de adviezen van
de monumentencommissie.
Maar dan begint de ellende. De nieuwe eigenaar sluit een overeenkomst met de gemeente, waarbij de woning zal worden gesloopt
en de bouwmassa van een nieuw gebouw enorm wordt vergroot.
De eigenaar overweegt in zijn overmoed zelfs om een restaurant en
een parkeerplaats in het plan op te nemen. Hij dient een ontwerp
bij de gemeente in dat door de monumentencommissie meteen
wordt afgekeurd vanwege de massaliteit. Ook het restaurant zien
de ambtenaren en het college niet zitten. Een verschuiving van het
bouwvlak zou eventueel kunnen. Als de bewoners van Diepestraat
en Kampstraat horen wat er allemaal te gebeuren staat, lopen zij
te hoop en proberen met de eigenaar in gesprek te komen. Dat
loopt op niets uit. Daarom dienen zij zienswijzen in en lichten
die toe in het rondetafelgesprek van 19 juni 2018 bij de gemeente. Vanaf het begin wordt duidelijk dat de raad het voorstel van
B&W niet wil ondersteunen, want de hemelbestormende plannen
passen absoluut niet in dit fraaie buurtschap en de wijze waarop de
nieuwe eigenaar te werk gaat ook niet. Als zoveel mensen van een
buurtschap iets absoluut niet willen, moet de gemeente daar goed
naar luisteren. Vandaar dat de gemeenteraad het collegevoorstel
voor een bestemmingsplan op 3 juli 2018 unaniem verwerpt. De
eigenaar die inmiddels in een caravan op het perceel is gaan wonen, verricht vanaf dan geen onderhoud meer aan woning en tuin
en de boel verloedert steeds meer. Hij tekent beroep aan tegen het
raadsbesluit, dat op 8 mei 2019 in Den Haag dient. Op een ondergeschikt punt wint hij dat (de gemeente Nuth is slordig geweest),
maar de argumenten waarom de raad het bestemmingsplan niet
had willen vaststellen, blijven overeind. Wel is het vreemd dat een
ambtenaar er ter zitting op wijst, dat er na de herindeling van Nuth
naar Beekdaelen een nieuwe wethouder is gekomen, die zich zal
inspannen om ter plaatse een nieuwe woning naar de wens van
de eigenaar mogelijk te maken. Dit is volstrekt in strijd met de
afspraken bij de herindeling om de besluiten van de voormalige
gemeenten in stand te houden.
Maar het kwaad is dan al geschied. Dezelfde ambtenaren die in
Nuth het plan hadden uitgewerkt dat was verworpen, werken
nu samen met de eigenaar aan een bestemmingsplan waarin
het nieuwe gebouw nog groter en bovendien verplaatst wordt.
Wethouder Hermans weigert met de omwonenden te praten en
een van de ambtenaren zou tegen hun hebben gezegd: “Jullie doen
maar wat jullie willen, het plan gaat ditmaal wel door.” Dit lijkt als
twee druppels water op wat er momenteel in de politieke arena’s
van Rijk en Provincie gebeurt, de overheid tegen de burgers. Daar
klopt geen (Arensgen)hout van. Beekdaelen maken we samen,
maar als het erop aan komt, doen de ambtenaren het op hun eigen
(Arensgen)houtje. In gen Holt stinkt het naar verrot hout. Omwonenden maken zich ernstig zorgen straks opgezadeld te worden
met een kolossale bunker voorzien van schietgaten, van waaruit
de eigenaar de buurt bestookt. En wat doet de gemeenteraad van
Beekdaelen eraan?
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Fons Heuts: “We moeten niet vreemd opkijken als in 2022 acht en mogelijk zelfs negen partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen,
maar voor hetzelfde geld worden het er juist minder doordat partijen een lijstverbinding met elkaar aangaan of fuseren.” Foto Ruud Koek

Fons Heuts mag dan in
2019 afscheid genomen
hebben van de actieve
Beekdaelense politiek, hij
volgt op afstand - maar
wel met grote interesse
– wat er op het politieke
speelveld beweegt. “Ik
ken ambtenaren die doen
wat ze willen omdat hun
politieke bazen het laten
gebeuren, maar ik ken
ook ambtenaren die het
mandaat door de politici
is ontnomen. Bizar. Met
als gevolg: ontevreden
burgers én ontevreden
ambtenaren. Daarbovenop maar liefst zes wethouders die elkaar voor de
voeten lopen.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Sorry, dat moest er even uit,
zegt Heuts. Om diens visie
te horen hebben we hem
echter niet gebeld, wel om
aan deze oud-bestuurder
te vragen, zijnde de nestor
van het politieke spectrum,
welke kant het in Beekdaelen opgaat nu we exact tien
maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen staan
(16 maart 2022). Heuts:
“Het gaat om het antwoord
op de vraag: wat wil de kiezer? En niét om wat de politici en de ambtenaren graag
willen. De kiezer wil vooral
betere huisvesting en betere ouderenzorg. Zet daar
dan ook op in. Als je dat

namelijk níet doet, gaat de
kiezer naar een partij die in
ieder geval betere huisvesting en betere ouderenzorg
belóóft.”
Kansen pakken
Dus kijk niet raar op, zegt
Heuts, als bijvoorbeeld de
PVV en JA21 zich ook in
Beekdaelen melden. “Die
pakken dan de kansen die
anderen laten liggen. Dat
mag.” Over kans gesproken: stel dat de twee sterke
lokale partijen (Vernieuwingsgroep en Beekdaelen Lokaal) zich zouden
samenpakken... Heuts: “Ik
denk te weten wat u van mij
wilt horen. Ik heb zonet al
gezegd: niets is onmogelijk.
Ik voeg er aan toe: het gaat
niet alleen om de macht. De

vraag is: wat wil je ermee
bereiken? Daar wil ik het bij
laten.”

”

Het gaat niet
alleen om de
macht. De
vraag is: wat
wil je ermee
bereiken?
- Fons Heuts -
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‘Flits-actie’ toont aan: auto’s veel
te hard door Arensgenhout.
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Bestuurswissel
bij Olympia
Schinveld

VERDUURZAMINGSPROCES

Lagere energierekening
voor TC Oirsbeek
dankzij led-lampen
Oirsbeek Tennisvereniging TC Oirsbeek (TCO)
heeft haar accommodatie
voorzien van LED-verlichting. Met LED-verlichting
kan de club besparen op
de stroomrekening. De
vereniging krijgt voor de
verlichting subsidie van-

uit het rijk, maar moet ook
zelf een deel bekostigen.
Maar die investering verdienen ze snel terug dankzij een flink lagere energierekening. De komst van
de LED-verlichting is de
eerste stap in het verduurzamingsproces van TCO.

Erika Thoen. Eigen foto

Schinveld Twee nieuwe
namen in het bestuur
van Gymnastiekvereniging Olympia KFC uit
Schinveld. Naast Menno
Erens is dat Tom Hendrix. Ze zijn onlangs
tijdens de algemene ledenvergadering
gekozen. Erika Thoen trad af
als bestuurslid. Zij was
sinds 2005 actief voor de
vereniging. Voor haar inzet werd ze benoemd tot
erelid.

BouwCenter
Jan
Opreij
Nuth
is per
direct
op
BouwCenter
Jan
Opreij
Nuth
is per
direct
zoek
naar een
securesecure
en
op zoek
naargemotiveerde,
een gemotiveerde,
en
betrouwbare
POETSHULP
voor
2
x
2
uren
per
betrouwbare POETSHULP voor 2 x 2 uren
week
– locatie
Thermiekstraat
3 Nuth 3 Nuth.
per week
- locatie
Thermiekstraat
Reacties t.a.v. Personeelszaken / 043-4581541
Reacties t.a.v. Personeelszaken / 043-4581541
personeelszaken@opreij.nl
personeelszaken@opreij.nl

Ook uw ondernemer
in Beekdaelen!
Baanstraat 30
6372 AG Landgraaf
045 531 1557
info@venhovensuitvaart.nl
venhovensuitvaart.nl

(
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Gemeente Beekdaelen
informeert
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‘MET ÉÉN BEEN OP HET FLATGEBOUW’ VERTELT HET VERHAAL OVER DE TRANSFORMATIE VAN OVERLEVEN NAAR LEVEN

Aangrijpende autobiografie van
Dunja Mucha (41) uit Doenrade
Het is allesbehalve
een ‘gewoon’ boek
dat Dunja Mucha
(41) uit Doenrade
heeft geschreven.
‘Met één been op
het flatgebouw’ is
autobiografisch en
vertelt het verhaal
over de transformatie van overleven naar leven, in
haar geval: hoe je
na jarenlange depressies toch weer
plezier kunt krijgen in het aardse
bestaan.

DOENRADE
DOOR HUB BERTRAND

Linda, de hoofdpersoon in het
boek, lijkt goed in haar vel te
zitten, maar niets is minder
waar. Drie decennia lang lukte
het haar om - via allerlei overlevingsstrategieën - te voorkomen dat ze geconfronteerd
wordt met haar grootste verdriet. Het verschijnen van het
boek is een overwinning voor
haarzelf. Anderen, die net als
Dunja (Linda) de impact van
depressies kennen, hebben
een houvast aan de roman ‘Met
één been op het flatgebouw’.
Zij wil met haar boek duidelijk
maken hoe een lichaam kan
reageren op dramatische ervaringen. Ze maakt er ook geen
geheim van dat haar vader diverse keren probeerde om uit
het leven te stappen. Toen ze
op zekere dag op ziekenbezoek
was hoorde Dunja op haar zevende ‘mijnheer pastoor’ in de
lift tegen haar moeder zeggen
‘dat haar vader niet langer wilde leven’. Die woorden zetten
haar leventje finaal op de kop
en bevestigden een vermoeden
en een gevoel dat ze al langer
had, namelijk dat het thuis ‘allemaal niet klopte’.
Overleven
Vanaf dat moment in het ziekenhuis besluit Dunja Mucha
het verdriet dat ze voelt en de
onzichtbare schaamte over wie
ze is niet langer toe te laten.
“Mijn hart ging op slot. De pijn
daarover ben ik dertig lange
jaren uit de weg gegaan, al die
tijd heb ik strategieën bedacht
om toch te kunnen overleven.
Dat ging gepaard met eetstoornissen, zelfverminking, verlatingsangst, geen nee kunnen
zeggen als me iets gevraagd
werd, eenzaamheid en een
chronisch gebrek aan zelfvertrouwen. Op school werd ik
een mikpunt van pesterijen.”

Dunja Mucha met haar boek Met één been op het flatgebouw. Foto Katja Waltmans

Depressie
Als ze na haar middelbare
school en een vervolgopleiding een baan vindt, vlucht ze
in keihard en intensief werken.
Slim en intelligent als ze is
maakt ze gebruik van alle kansen die haar worden geboden.
Ondanks haar psychische problemen maakt ze pijlsnel carrière in het bedrijfsleven. “Tot
mijn zevenendertigste. Toen
brak het lijntje. Ik belandde
in een onmetelijk diepe geagiteerde depressie en besloot
me als laatste redmiddel en na
lang tegenspartelen vrijwillig
intern te laten opnemen bij
de GGZ. Ik stond op het punt
om er net als mijn vader en
opa een eind aan te maken. De
gedachte dat mijn dochtertje
verder zou moeten zonder haar
moeder was echter ondraaglijk.
Vooral daarom ben ik de confrontatie met mijn angsten en
mijn verleden aangegaan. Met
als uitkomst dat ik na vijf jaar
intensieve therapie eindelijk
heb geleerd mezelf te accepteren zoals ik ben en mezelf in
bescherming durf te nemen.”
Autobiografie
Dunja’s creativiteit komt tijdens de therapie opnieuw tot
leven. Die steekt ze nu niet
meer in het volgen van nóg
meer cursussen, workshops

en opleidingen voor haar werk.
Wel in schilderen en schrijven. Over haar ervaringen en
de ommekeer die zich in haar
leven voltrok heeft ze het boek
‘Met één been op het flatgebouw’ geschreven, een autobiografische roman. “Daarmee
wil ik de invloed van onzichtbare schaamte zichtbaar maken en het taboe op psychische

Knols Schimmert
Weidestraat 3

kwetsbaarheid en psychisch
lijden doorbreken. In het bijzonder voor alle vrouwen die
zich in mijn verhaal herkennen. Ik wil laten zien dat ze
er niet alleen voor staan, dat
ze juist sterk zijn als ze hun
zwaktes onder ogen durven te
zien en aan te pakken. Dat ze
het waard zijn om van zichzelf
te houden.”

Stichting Creatief Herstel
Om deze vrouwen tot steun te
zijn leidt Dunja Mucha naast
haar job als officemanager bij
een IT-bedrijf en haar werk
als kunstenares sinds oktober
2020 in Elsloo vrijwillig een
vestiging van de Stichting Creatief Herstel. . “Ik wil de wereld
een beetje mooier achterlaten
en daarom begeleid ik, samen

met mijn moeder, vrouwen
die mentaal kwetsbaar zijn
met een herstelprogramma
van twaalf weken. Ze komen
één dagdeel per week naar het
atelier in Elsloo en werken met
vragen en creatieve opdrachten aan meer zelfvertrouwen
en zingeving.” Meer info: www.
dunjacreates.com en www.
stichtingcreatiefherstel.nl.
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TIEN TINY HOUSES OP PLEK VAN
VOORMALIGE MAVO OP DE BIES

VEILIG VERKEER NEDERLAND EN BEEKDAELEN LOKAAL
LASERGUNNEN OP DIEPESTRAAT TEGEN TE HARD RIJDEN

Schimmert
krijgt wijkje
met tien
mini-huizen

‘Flits-actie’ toont aan:
auto’s veel te hard
door Arensgenhout

Schimmert krijgt
een wijkje met tien
‘tiny houses’. De
micro-woningen verrijzen op het terrein
van de voormalige
Mavo Op de Bies. De
gemeente verhuurt
tien percelen voor
een periode van
maximaal tien jaar.
SCHIMMERT
VAN ONZE REDACTIE

Het is alweer twee jaar geleden dat de gemeenteraad
een motie aannam om
de opties van tiny houses
te onderzoeken. Dat zou
interessant voor allerlei
doelgroepen kunnen zijn,
zo was de aanname van
een meerderheid van de

5

raad. Die kunnen ingezet
worden voor starters, alleenstaanden en statushouders. En wat blijkt. Er
is veel animo voor deze
vrij nieuwe manier van leven. Een kleine keuken,
een mini-kledingkast en
bar weinig ruimte om je
kont te keren: dat is leven
in een tiny house. Maar
ook: grote ramen, lekker
weinig spullen, duurzaam,
niet duur en veel ruimte
buiten. In totaal hebben
hondervijfendertig mensen belangstelling getoond
voor het bouwen van een
mini-huis. Tachtig van hen
krijgen de kans om zich in
te schrijven voor zo’n piepklein huisje op het terrein
van de voormalige mavo
Op de Bies. De inschrijving
start na de zomer. Daarna
trekt een notaris ‘lootjes’.

Bewoners van de Diepestraat in Arensgenhout klagen dat er veel te hard wordt gereden. Herman Palm (L) van VVN en Henk Reijnders,
fractievoorzitter van Beekdaelen Lokaal, namen vorige week de proef op de som. Met een lasergun. Foto De Beekdaeler

Ruim de helft van de
automobilisten die
door Arensgenhout
rijdt, houdt zich niet
aan de toegestane
snelheid van 50 kilometer per uur. Dat
meldt Veilig Verkeer Nederland, die
samen met de lokale
partij Beekdaelen
Lokaal en een aantal buurtbewoners
met een lasergun
metingen uitvoert
op de Diepestraat in
Arensgenhout.
ARENSGENHOUT
VAN ONZE REDACTIE

De Diepestraat in Arensgenhout is de doorgaande weg
door het dorp en er wordt
vaak te hard gereden. Tot
ongenoegen van dorpsbewoners. Na een bijna-ongeval
tussen een auto en een klein
kind was de maat vol. Reden

voor Beekdaelen Lokaal en
een aantal buurtbewoners
om samen met Veilig Verkeer
Nederland vorige week gewapend met laserguns flitsacties te houden. Conclusie:
‘Diepestraat in Arensgenhout
is Max Verstappenweg’.
Racebaan
Een schrikbarende vaststelling. ”De weg is één grote
racebaan. Je mag er 50, maar
menig coureur scheurt er met
meer dan 100 overheen”, zegt
Henk Reijnders, fractievoorzitter van Beekdaelen Lokaal.
Hij kan het weten, net als
Herman Palm van Veilig Verkeer Nederland en een aantal
buurtbewoners. Ze hebben
de afgelopen maand tot zes
keer toe, een lasergun ter
hand genomen.
108 kilometer per uur
Vorige week presenteerden
ze de eerste resultaten van
het onderzoek. En die liegen
er niet om. In totaal werden
481 weggebruikers gelaserd.
waarvan er 252 te hard reden.
De hoogste gemeten snelheid
was 108 kilometer per uur
terwijl maximaal 50 is toege-

staan. Wie te hard reed, komt
er overigens zonder sancties
vanaf.
Maatregelen
Zowel Beekdaelen Lokaal
als VVN willen met het rapport de ernst van de situatie
aantonen en hoopt dat de
gemeente met maatregelen
komt. Ze denken daarbij aan
extra
verkeersremmende
maatregelen en handhavend
optreden van de politie. Veilig Verkeer Nederland meent
dat nog het meest te bereiken valt met gezamenlijke
buurtacties, waarvoor zij
laserguns en andere middelen voor beschikbaar stelt.
Bewustwording creëren bij
alle betrokkenen is volgens
Herman Palm het allerbelangrijkst. “Want hoe je de
weg ook inricht, het is altijd
een persoon die het gaspedaal intrapt.’’
Fikse klachtenlijst
Overigens is de Diepestraat
in Arensgenhout niet de enige weg in deze gemeente
waarbij omwonenden constateren dat er te hard gereden wordt. Veilig Verkeer

Nederland ontving de afgelopen periode veel klachten
over hardrijders in Beekdaelen. “Het aantal meldingen is
opvallend veel”, aldus Palm.
Hij vindt dat het ‘huftergedrag’ in het verkeer alleen
maar toeneemt. Één van de
wegen in Beekdaelen waar
volgens omwonenden veel te
hard wordt gereden is de weg
door Swier. VVN overweegt
ook daar een gezamenlijke
buurtactie op te zetten.

”

Je mag er
50, maar
menig
coureur
scheurt er
met meer
dan 100
overheen.
- Henk Reijnders -
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Puzzels: kruiswoord,
suduko en woordzoeker
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HET OORLOGSVERHAAL VAN BINGELRAADSE COR (83):

‘Hardop werd er gebeden want God
moest het horen én meneer pastoor’
Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag roepen
bij Cor Geilen (83) uit
Bingelrade elk jaar weer
herinneringen op. Zeven
was hij toen de oorlog
tot zijn einde kwam. De
oorlogsjaren staan hem
als 83-jarige nog helder voor de geest en het
maakte grote indruk. Na
zijn pensionering zette
hij alles op papier. In De
Beekdaeler deelt hij deze
week één van zijn vele
verhalen, die hij als kind
meemaakte. Het verhaal
komt uit zijn bundel
‘Herinneringen’.
Hij vertelt: “Zo gebeurde het regelmatig dat we in de oorlog tijdens
bombardementen gingen schuilen
in de kelder van ons toenmalige
huis naast de Harmoniezaal. Ik
herinner me nog de steile trap naar
de kelder en de uit baksteen opgetrokken gewelven. De vloer was
van leem en elektrisch licht was er
niet. Ik herinner me de geur van
aardappelen die er lagen opgeslagen, van gezouten spek en ingelegde zuurkool. De glazen potten met
ingemaakte kersen en pruimen en
de vliegenkast met etenswaar die
op deze koele plek in huis dienst
deed als koelkast. Volgens mijn

vader was de kelder de meest
veilige plek in geval er een bom op
ons huis zou vallen. Als ik er nu
over nadenk was die veiligheid toch
maar betrekkelijk, het gewelf van
de kelder was weliswaar dik maar
of het bestand was tegen bominslagen? Vaders weten nou eenmaal
alles, dus was het er veilig. Maar
er was nog iets waardoor het gevoel
van deze veiligheid werd versterkt
namelijk bidden. Bidden was in die
tijd een belangrijke factor die wij
nu bij bedreiging of angst over het
hoofd zien. Nou, ik kan je vertellen
dat we tijdens de oorlogsjaren heel
wat hebben afgebeden in de kelder,
op de knieën op de zachte lemen
vloer. Op de plek waar ik altijd zat
waren kuiltjes ontstaan waar mijn
knieën precies in pasten. Hardop
werd er gebeden, want God moest
het horen, en,,, meneer pastoor. Rozenkrans na rozenkrans, en ik had
al zo’n afschuwelijke hekel aan bidden. Van onze pastoor was bekend
dat hij tijdens bombardementen
langs de huizen liep en alle gevaar
trotseerde om aan de keldergaten
van de huizen te luisteren of er wel
gebeden werd. Hij kon de volgende
dag op school tijdens de katechismusles precies vertellen in welk
gezin er niet gebeden was.
Moeder bad voor en de rest van de
familie bad na, bij het licht van een
kaars. Veel licht had je niet nodig
want de gebeden kon je van buiten
en de rozenkrans bidden deed je
op het gevoel. Vader was er in dat
soort situaties meestal niet bij, hij
was vaak op pad, voor z’n werk
maar ook op zoek naar eten, want
dat was schaars in die tijd. Tijdens
het bidden luisterde ik naar het geluid van de overvliegende vliegtui-

De oorlogsjaren staan de 83-jarige Cor Gielen uit Bingelrade nog helder voor de geest. Na zijn pensionering schreef hij het op
en bundelde zo’n 25 verhalen tot een boek. Foto De Beekdaeler.

gen. Aan het geluid kon je herkennen wat voor vliegtuigen het waren.
Er was een geluid waarbij er extra
gevaar dreigde en de angst dan ook
toenam. Dat was het naderende
geluid van de zogenaamde vliegende bom de V1. Dat er dan extra
gevaar dreigde was te horen aan het
met stemverheffing voorbidden van
moeder. Het was in de tijd dat de
Duitsers met V1 bommen Engeland
bestookten. Die bommen zagen er

uit als een vliegtuig met boven op
de romp de motor. Bij goed zicht
kon je ze zien overvliegen.
In de romp bevonden zich de
explosieve lading en de brandstof
voor de motor. De hoeveelheid
brandstof was zodanig afgesteld
dat hiermee Engeland kon worden
bereikt. Was de brandstof op dan
stortte de bom neer. Het monotone
geluid van de motor was goed hoorbaar. Het gebeurde dat geallieerd

afweergeschut de V1 onderschepte
en beschoot. Indien deze werd
getroffen dan explodeerde ze in
de lucht en er was verder niets aan
de hand, er vielen dan alleen wat
brokstukken naar beneden. Het
kon ook gebeuren dat door een
mankement aan de motor de bom
vroegtijdig neerstortte, ter plaatse
van de inslag gaf dat een enorme
ravage. Dat is in onze omgeving
meerdere malen gebeurd.”

Nog een verrassing: Gedecoreerde Marlou

Merkelbeek Nog een verrassing maandag 26 april voor Marlou van Tilburg-Vromen. Voor haar woning in Merkelbeek klo
Generation, voor wie zij zich al jaren vol overgave inzet, was uitgerukt om haar met een serenade te feliciteren met haar
bos bloemen uit handen van New Generation-voorzitter Marleen Schouten. Eigen foto
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Verwarring over
vlagprotocol
Werkzaamheden
Leisure Lane
tracé Beekdaelen
hervat

Komende week (10 mei 2021) worden de werkzaamheden aan het
tracé van de Leisure Lane ter hoogte van Beekdaelen hervat.
De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Gedurende
die tijd is het fietspad en ruiterpad tussen Kathagen en de
Stationsstraat in Schinnen (gedeeltelijk) afgesloten. Naast het
asfalteren van het fietspad wordt ook het ruiterpad aangepakt.
De bermen worden schoongemaakt en ingezaaid met een
zaadmengsel speciaal voor bermen. Naar verwachting wordt dit
gedeelte van de Leisure Lane medio juni (week 25) opgeleverd.
In het najaar wordt gestart met de aanplant van nieuwe bomen.
Meer informatie over de werkzaamheden of de Leisure Lane
vindt u op www.iba.nl en www.beekdaelen.nl

krijgt serenade

onk die avond livemuziek. Een afvaardiging van koor New
koninklijke onderscheiding. Ook kreeg Marlou een mooie

Beekdaelen Op 4
mei, de dag van de
Nationale Dodenherdenking, hing de vlag
met de Nederlandse
driekleur om vier uur
’s middags halfstok
bij het gemeentehuis in Schinnen
en Schinveld. Maar
in Nuth hing op
datzelfde tijdstip,
opmerkelijk genoeg,
niet de Nederlandse
driekleur halfstok
maar de gemeentevlag van Beekdaelen,
ook nog vol in top.
Hoe kan dat?
Zou de dienstdoende
‘vlaggenambtenaar’ in
Nuth wellicht vergeten zijn
dat het 4 mei is? Integendeel. Volgens het officiële
Vlagprotocol duurt de
periode waarin de vlag
op 4 mei halfstok hangt
van 18.00 uur tot zonsondergang. Op dat tijdstip
was dat óók in Nuth wel
degelijk het geval (zie foto
boven). Is men dan in
Schinnen en Schinveld ‘in
de fout’ gegaan? Niet echt,
want sinds vorig jaar roept
het ‘Nationaal Comité 4
en 5 mei’ de bevolking op
om de gehele dag de vlag
halfstok te hangen. De
Provincie Limburg zegt dat
voor overheidsgebouwen,
waaronder gemeentehuizen, wél degelijk vlagregels
gelden. Om die reden werd
op 4 mei dan ook ‘pas’ om
18.00 uur de Nederlandse
driekleur halfstok gehesen
bij het Gouvernement in
Maastricht.
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De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms snel. Daardoor
kan het voorkomen dat een deel van de gemeentelijke informatie in dit
weekblad al is ingehaald door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u
in dat geval de meest actuele informatie over het specifieke onderwerp.

BEKENDMAKINGEN

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 bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

Sluiting gemeentehuizen
De gemeentehuizen zijn gesloten op:
Hemelvaartsdag | donderdag 13 mei
Tweede Pinksterdag | 24 mei

Online informatie
bijeenkomst op 20 mei
over 2e fase aanpak
wateroverlast Oirsbeek

Verleende vergunningen
LOCATIE
Eindstraat 36 in
Schinveld
Heiberg 26 en 28 in
Amstenrade
Schatkisthof 2 in
Schinveld
Schatkisthof 2 in
Schinveld
Schatkisthof 14 in
Schinveld
Oude Markt 4 in
Schinnen
Jhr. v.d. Maesenstraat 8
en 10 in Hulsberg
Op de Bies 51 in
Schimmert
L’Ortyestraat 2 in
Wijnandsrade
Stationsstraat 54 in
Schinnen
Houtstraat 9 in
Merkelbeek
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Grachtstraat 7 in
Oirsbeek

OMSCHRIJVING
Het afbouwen van de woning

DATUM VERLEEND
30-04-2021

Het verstevigen van de fundering
van de woning
Het plaatsen van zonnepanelen

29-04-2021
30-04-2021

Het vernieuwen van ruiten

30-04-2021

Het plaatsen van zonnepanelen

30-04-2021

Het bouwen van een aanbouw

03-05-2021

Het realiseren van een carport op
beide locaties
Het realiseren van een schuilstal

04-05-2021
06-05-2021

Het plaatsen van kozijnen

04-05-2021

Het realiseren van een noodtrap

04-05-2021

Het plaatsen van een schutting

06-05-2021

OMSCHRIJVING
Het vervangen van enkel glas door
dubbel glas in een rijksmonument

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Schatkisthof 2 in
Het plaatsen van een buitenunit
Schinveld
warmtepomp
Hommerter Allee 2B in Het plaatsen van een schutting
Amstenrade
Nuinhofstraat 17 in Nuth Het splitsen van een woning
Molenveld 6 in Nuth
Het verbouwen van stallen tot
woonruimte en de bouw van een
schuur
Concept besluit
LOCATIE
Hommerter Allee in
Schinnen, sectie H,
nummer 182

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een woonhuis

Vergaderingen
gemeenteraad en
raadscommissies

In de tweede fase gaat het waterschap nog eens twee regenwaterbuffers vergroten
(aan de Limietweg en bij manege Daalderhof) en komt er een geheel nieuwe
regenwaterbuffer aan de Hagendoornweg. Ook wordt de situatie aan de Beijlkensweg
verbeterd.

Hieronder vindt u een overzicht van de
aankomende openbare vergaderingen van
de gemeenteraad en de raadscommissies.

Online informatieavond

De gemeenteraad van Beekdaelen
vergadert op dinsdag 18 mei 2021 om
19.00 uur.

Meer weten?
Uitgebreide informatie (waaronder de aangepaste
ontwerpen) en het aanmeldformulier voor de bijeenkomst
van 20 mei vindt u op https://metelkaar.waterschaplimburg.
nl/home/default.aspx. U kunt ook bijgaande QR-code
gebruiken.

DATUM INDIENING
28-04-2021
20-04-2021
22-04-2021
30-04-2021

DATUM INZAGE
TERMIJN
10-05-2021 tot
21-06-2021

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.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.

Waterschap Limburg heeft de eerste fase in de aanpak van de
wateroverlast in Oirsbeek afgerond. Intussen zijn de voorbereidingen
voor de tweede fase in volle gang. Op donderdag 20 mei om 19.00 uur
organiseren Waterschap Limburg en gemeente Beekdaelen een online
informatiebijeenkomst over fase 2 voor direct betrokkenen.

Inwoners hebben in januari in een eerste informatieavond input kunnen geven op het
conceptontwerp voor deze buffers. Een aantal inwoners heeft opmerkingen gemaakt
over de ontwerpen, bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid bij de Hagendoornweg.
Het waterschap heeft hier naar gekeken en de ontwerpen op een aantal punten
aangepast. Tijdens de informatieavond op donderdag 20 mei a.s. komen de definitieve
ontwerpen aan bod.

DATUM BESLUIT
04-05-2021

Gemeenteraadsvergadering op 18 mei

Door de maatregelen in verband met het
coronavirus vinden deze vergaderingen
zonder publiek plaats. Streekomroep
ZO-NWS zendt de vergaderingen
rechtstreeks uit op televisie en internet
(www.zo-nws.nl).

Raadscommissievergaderingen
op 1 en 3 juni
Door de maatregelen in verband met
het coronavirus vinden de commissie-

vergaderingen zonder publiek via
videoconference plaats, op dinsdag 1 juni
2021 (cluster Sociaal & Bedrijfsvoering) en
op donderdag 3 juni 2021 (cluster Ruimte)
om 19.00 uur.
U kunt tijdens de raadscommissie
gebruik maken van het spreekrecht
voor burgers over de onderwerpen
op de agenda. Hiervoor moet u zich
aanmelden. Indien u zelf niet over de
benodigde digitale middelen beschikt,
is er in het gemeentehuis te Nuth een
ruimte met iPad beschikbaar. S.v.p. uiterlijk
op de zondag voor de betreffende
commissievergadering aanmelden via
griffie@beekdaelen.nl.

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

Subsidie Duurzaamheidstafel helpt Beekdaelense
energiecoöperatie ImpulZ doorgroeien
Energiecoöperatie ImpulZ wil samen met de
inwoners van Beekdaelen een bijdrage leveren
aan de duurzaamheid binnen de gemeente. Met
subsidie van de Duurzaamheidstafel van de
gemeente Beekdaelen wil ImpulZ de komende jaren
doorgroeien.

In 2019 riep de gemeente inwoners op om samen te
komen en na te denken over de oprichting van een
energiecoöperatie. De mensen die daarop reageerden
hebben in een verkennende fase samen nagedacht over hoe
je een dergelijke coöperatie in Beekdaelen kunt vormgeven
en wat je kunt betekenen. Uiteindelijk werd in november
2020 de handtekening onder de oprichtingsakte van ImpulZ
gezet.

ImpulZ is opgezet door inwoners van Beekdaelen en
heeft als doel het energiegebruik in Beekdaelen te helpen
verduurzamen. Bijvoorbeeld door minder energie te gaan
gebruiken en door zelf, lokaal hernieuwbare energie op
te gaan wekken. Dat past ook bij de energietransitie waar
we allemaal mee te maken krijgen de komende jaren. Elke
inwoner, vereniging en ondernemer in Beekdaelen kan zich
aansluiten bij ImpulZ.

ImpulZ is een coöperatieve vereniging, wat betekent dat
het een bedrijf is in eigendom van de leden. Inwoners van
Beekdaelen kunnen lid worden, evenals verenigingen en
bedrijven binnen de gemeente. Zij betalen een gering bedrag
aan lidgeld en bepalen samen de koers van ImpulZ. Zo
kunnen zij in de algemene ledenvergadering meebeslissen
over de projecten die worden opgezet.

ImpulZ richt zich op vier aandachtspunten: energiebesparing,
het opwekken van schone energie, innovatie en milieu.
“Op deze manier proberen we een brug te slaan tussen de
noodzakelijke energietransitie, de technische mogelijkheden
die we hiervoor beschikbaar hebben en de individuele
bijdragen die onze leden willen en kunnen leveren.
Bewustwording over het eigen energieverbruik is daarbij
van groot belang”, legt Mathieu Bronneberg van ImpulZ uit.
“Ook hebben we daarbij oog voor de biodiversiteit en een
groenere leefomgeving. Dit komt de leefbaarheid in onze
gemeente ten goede.”

Bekendheid genereren en leden werven hebben op dit
moment de prioriteit. Nieuwe leden kunnen meedenken
over pr-activiteiten om dat te realiseren, maar daarnaast
ook over het verder uitbouwen van de vereniging en
het opzetten van projecten en samenwerkingen. Als
mogelijke toekomstige projecten wordt nu nagedacht over
zonnepanelen op daken van bedrijven of particulieren,
zonneweides, isolatie en gezamenlijke inkoopacties. Zodra
projecten gerealiseerd kunnen worden, levert dat ook
voordelen op voor de leden van ImpulZ. Meer daarover is te
lezen op de website van ImpulZ die binnenkort live gaat.

Welke jongeren uit
Beekdaelen verdienen
een lintje?
Volwassenen krijgen vaak een onderscheiding
van de burgemeester of zélfs van de Koning.
Mensen die bijvoorbeeld iemands leven hebben
gered, een nieuwe uitvinding hebben gedaan of
een super record hebben gevestigd! Kinderen
en jongeren worden hierbij nog wel eens
vergeten. En dat terwijl er ook jongeren zijn die
het goede voorbeeld geven aan volwassenen en
andere kinderen. Daarom is er in de gemeente
Beekdaelen ook voor jongeren een lintje.

ImpulZ heeft geen winstoogmerk, maar de kosten
moeten uiteraard gedekt worden. Daarom zijn de
huidige leden blij dat er subsidie is toegekend vanuit de
Duurzaamheidstafel van de gemeente Beekdaelen. Op
die manier kan de coöperatie zich verder ontwikkelen.
Zodra er opbrengsten worden gegenereerd uit de
projecten, zal ImpulZ die inzetten voor andere duurzame,
lokale activiteiten. “Wij willen een verbinder zijn in
verschillende duurzame initiatieven. Een brug tussen de
ambities en plannen van de overheid enerzijds en wat
burgers zelf kunnen doen anderzijds.”
Meer informatie over de Duurzaamheidstafel van de
gemeente Beekdaelen en de subsidie vindt u op:
www.beekdaelen.nl/duurzaamheidstafel
Wilt u lid worden van ImpulZ of heeft u een idee
voor een project? Neem dan contact op via
info@impulz-beekdaelen.nl

Jury

Een jury beoordeelt welke kinderen of jongeren het lintje ontvangen.
Rond 20 november 2021 (de internationale dag van de rechten van het kind)
worden de lintjes uitgereikt.

Spelregels

Degene die je aanmeldt, moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
• hij/zij is jonger dan 23 jaar op het moment van de bijzondere prestatie;
• de inzet voor een ander of voor de gemeente Beekdaelen is vrijwillig;
• de jongere is door zijn/haar daad een voorbeeld voor anderen;
• hij/zij woont in de gemeente Beekdaelen en is van onbesproken gedrag;
• hij/zij mag ook afkomstig zijn uit een andere gemeente maar de prestatie
moet in de gemeente Beekdaelen zijn geleverd;
• zijn/haar inzet is niet al eerder of op een andere manier beloond;
• de inzet duurde minimaal een half jaar in het afgelopen jaar of het ging
om een eenmalige bijzondere prestatie.
Meer informatie* en het digitale
voordrachtformulier vind je op
www.beekdaelen.nl/jongerenlintje.
Ontvang je liever een papieren aanvraagformulier?
Neem dan contact op met gemeente Beekdaelen via 088-4502000.

Voor wie is het jongerenlintje?

Voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar die zich vrijwillig inzetten voor
anderen, voor de gemeenschap in de gemeente Beekdaelen of die een
bijzondere prestatie hebben geleverd. Bijvoorbeeld een kind of jongere die:
• iets heldhaftigs heeft gedaan zoals bijvoorbeeld een dier gered;
• zich vrijwillig heeft ingezet voor een goed doel;
• zieke/oudere mensen heeft geholpen bijvoorbeeld in de tijd
van de Coronamaatregelen;
• een bijzondere (sport)prestatie heeft geleverd.

Hoe meld je iemand aan?

Iedereen kan een kind/jongere aanmelden via het voordrachtformulier. Het
is heel belangrijk om daarbij ten minste twee personen op te geven die het
eens zijn met de voordracht en die zelf - in een brief of bijlage - opschrijven
waarom deze jongere een lintje verdient. Als je jonger dan 18 bent, vraag dan
aan je ouders/verzorgers om jouw voordracht goed te keuren.
Het voordrachtformulier kun je digitaal invullen of maak gebruik van de
papieren versie. Het formulier moet vóór 15 september door de gemeente
ontvangen zijn.
* waaronder de ‘Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent toekennen jongerenlintje’

Noah, Jorn en Raül ontvingen
in 2020 het Jongerenlintje.
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kruiswoord
1

2

10
15

3

woordzoeker
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29

32
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62

64

44

49

52

51

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen
achter elkaar gelezen de oplossing.

25

38

55

14

20

35

45

9

13

18

27

37

8

24

23

26

7

12
17

16

6

63

65

HORIZONTAAL: 1 eindstreep 6 bedehuis 11 gevangenis 12 profeet 13
voordat 15 public relations 17 vleesgerecht 19 lusthof 21 uitroep van afkeer
22 lokspijs 24 legerrang 25 roofdier 26 hijstoestel 28 blijkens de akten 29
lidwoord 30 gebakje 31 deel van Oostenrijk 33 groot hert 35 onder andere
36 rondhout 38 sterke drank 41 boekvorm 45 optisch hulpmiddel 47 voegwoord 48 en dergelijke 49 meubel 51 sporttrofee 52 autodeur 54 gesloten
55 vogelproduct 56 Spaanse schilder 57 gewas 59 gulden 60 vreemde munt
61 herkauwer 62 houding 64 spoedig 65 kwajongen.
VERTICAAL: 1 voorzetsel 3 Ned. omroep 4 land in Azië 5 kosmos 6 rangtelwoord 7 bloem 8 schrijfgerei 9 bijwoord 10 hechtlat 14 betaalplaats
16 gebouw in Amsterdam 18 voetbalpool 20 part 21 uitroep van afkeer 23
tennisterm 25 lor 27 afvoergoot 30 guit 32 wiel 34 behoeftig 37 gezwel 38
speelgoed 39 groente 40 werelddeel 41 vogel 42 riv. in Duitsland 43 vochtig 44 loopstok 46 vogeleigenschap 50 mislukking 52 perceel 53 getroffen
56 duinvallei 58 baardje 60 selenium 63 zangnoot.
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Het is zoals mijn fysiotherapeut onlangs opmerkte: ‘Hoe ouder
je wordt, hoe meer je begrijpt waarom de dingen zijn zoals ze zijn’.
Hélène

Kerkdiensten

Herinneringen

met een lach en een traan
Familieberichten zoals dankbetuiging of
in memoriam kunt u aanleveren tot vrijdagmiddag 12.00 uur. Overlijdensadvertenties
tot maandag 12.00 uur.

JOURNAALTJES
€ 15,00 incl. BTW per plaatsing voor 4 regels voor particulieren.
Daarna € 2,-per regel. € 25,00 excl. BTW per plaatsing voor 4 regels
voor bedrijven. Daarna € 2,-per regel. Betaling vooraf via bank
NL23 ABNA 0836 9387 47 t.n.v. Gendarme Multimedia.

TRAPPEN

LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469

TE HUUR
TE HUUR: APPARTEMENT
OP TOPLOCATIE IN
CENTRUM NUTH.
Het appartement is voorzien van
een intercom, lift en berging.
moderne keuken, badkamer
met inloopdouche, 2 slaapkamers
met een ruime woonkamer en
een wintertuin met airco!
Info: 06-81207612.

WERELDWINKEL
DEZE WEEK:
FAIRTRADE WEEK.
Dit werd afgelopen week groots in
De Beekdaeler bekend gemaakt.
Fair trade producten te koop in
alle supermarkten in Beekdaelen
en in de Wereldwinkel. Wereldwinkel Nuth is weer open en wel
op: vrijdag van 13.30-16.00 uur,
zaterdag van 12.00 -14.30 uur.
Op afspraak winkelen is ook nog
altijd mogelijk. Bel met
06-20531780 of 06-27215614
om een afspraak te maken.
Volg ons op FB: Wereldwinkel
Nuth en deel ons. Voor alle klanten ligt er een leuk presentje klaar:
koop een betere wereld, vrolijke
gekleurde blossombs om te
zaaien. Aan iedereen: WELKOM!!

PVC VLOEREN
PVC
Warme, stille PVC vloer € 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

GELDZAKEN
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.

KEUKENS
WULLENWEBER KEUKENS
Betaalbaar keukendesign!
Demokeuken aanwezig.
06-46121095
Ook op facebook.

BIJBAANTJE
BEZORGER GEZOCHT
IN AMSTENRADE
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Zaterdag 15 mei. 14.00
uur: HuwelijksmisMarco Franssen en Miranda
de Koning. 18.30 uur:
H. Mis: Intenties: jaardienst Hub Heugen en
Anna Heugen- Kickken;
2e jaardienst Martin
Willems; jaardienst Hub
van Kessel en Netty van
Kessel-Gerards.
19.00
uur: Gebedsdienst bij
de Isidoruskapel. Dinsdag 18 mei: 08.30 uur:
Rozenkransgebed; 09.00
uur: H. Mis.

Zaterdag 15 mei. 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
Jaardienst Gerardine Starmans; zeswekendienst
Mia
Lousberg-Knops;
jaardienst Funs Eijkenboom. Zondag 16 mei.
11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: voor de parochie en tot intentie van
de zieken; zielendienst
Helena Ritzen-Munnix;
1e jaardienst Huub Sijstermans; Jan Schiffelers
en Tineke Offermans.
Woensdag 19 mei. 18.30
uur: Rozenkransgebed.
19.00 uur: H. Mis. Intenties: voor een verantwoord coronabeleid gericht op het voorkomen
van ‘code zwart’. Donderdag 20 mei: 18.30
uur: Rozenkransgebed
en aanbidding. 19.00
uur: H. Mis.

Parochie St. Remigius
Schimmert

5

LAMINAAT/PARKET

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Donderdag 13 mei. Hemelvaartsdag. 11.00 uur:
H. Mis. opgeluisterd door
een afvaardiging van de
Schola. Intenties: overleden ouders SmeetsAkkermans (jaardienst).
Zaterdag 15 mei. 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
Noël Souren; Jan Mui�tjens. Zondag 16 mei.
11.00 uur: H. Mis. Intenties: overleden ouders
Pruppers-Neven, Wiel,
Raymond en Alex; Frans
Timmers.
Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 16 mei. 09.30
uur:
Communiemis
(live-stream). Intenties:
jaardienst Jan en Wiel
Wijers; Maria Brassé; Jan
Doeschate. Maandag 17
mei. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 21 mei. 09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.
Zaterdag 22 mei. 19.30
uur: H. Mis (live stream).
Elke werkdag om 18.30
uur rozenkransgebed in
kapel Terziepe en om
19.30 uur in kapel Hellebroek (met beperkt aantal bezoekers)

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Donderdag 13 mei. Hemelvaartsdag. 11.00 uur:
H. Mis Intenties: voor
alle overledenen van
de parochie. Zondag 16
mei. 11.00 uur: H. Mis.
Intenties: Lei Lemmens
(jaardienst);
ouders
Lemmens-Curfs en ouders Starremans-Heerings. Wij gedenken:
Harry Grootjans 1993;
Gertruda
CuijpersPaulissen 1994; Harry
Schoonbroodt 1995.

.

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

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

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

COLOFON
De Beekdaeler/
Beekdaelen Journaal
is een gratis uitgave van
Claessens Grafimedia/
Gendarme Multimedia
en verschijnt wekelijks
huis-aan-huis in de
gemeente Beekdaelen.
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.
Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg, Jabeek,
Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek,
Puth, Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.
Advertenties/redactie
info@beekdaeler.nl
Tel: 06-43752804
Tel: 045-5243026
Website
www.beekdaeler.nl
Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl
© Copyright
Niets uit deze uitgave
mag worden overgenomen
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming
van de uitgever. Beeldmateriaal en kopij dient vrij
van rechten aangeleverd te
worden. Eventuele verplichte naamsvermelding van de
fotograaf of auteur dient
bij aanlevering expliciet te
worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

Column Hélène

Zondagskinderen

O

p mijn column van de vorige week over de Skittlesvriend die de verleiding niet
had kunnen weerstaan, kreeg ik
van verschillende kanten de vraag
wat ik daarmee wilde zeggen. Nu
beperk ik me doorgaans tot het
delen van een observatie en als
daar al een boodschap in zit, mag
de lezer die er zelf uit halen. Maar
bij het verhaal over de drie vrienden heb ik bij mensen blijkbaar
een snaar geraakt. Wilde ik soms
zeggen dat je onder het motto ‘ik
werd verleid’ alles mag? Had ik
daarbij alleen snoep in gedachten
of gold dat voor álle wereldse verleidingen? Het zijn vragen waarop
ik geen antwoord weet. Ik was
alleen getriggerd door het gegeven
dat vriendschap kennelijk sterker
is dan het maken van fouten en dat
zelfs het beschamen van het vertrouwen door de één voor de twee
anderen uiteindelijk geen reden
was om hun vriend te laten vallen.
De mens heeft het vermogen
om te vergeven. En hoewel dat
vermogen bij de een wat groter
is uitgevallen dan bij de ander, is
iedereen ertoe in staat. Maar je
moet het wel wíllen.
Afgelopen week had ik het genoegen om met mijn moeder op
bezoek te gaan bij mijn tante die
twee uur rijden bij ons vandaan
woont, vandaar dat ik mij had
aangeboden als taxichauffeur te
fungeren. De twee kennen elkaar
al ruim 60 jaar en waren al vriendinnen voordat ze schoonzussen
werden. Hoewel mijn moeders
geheugen haar vaak in de steek
laat, valt het mij op dat dat niet
het geval is waar het om haar
jeugd gaat. Zij heeft kraakheldere
beelden bij zaken die zich over de
jaren afspeelden in de familie. En
mijn tante maakt de beelden van
vroeger compleet met analyses in
het heden die zowel heel geestig
als vlijmscherp zijn. “Ik heb in mijn
testament laten vastleggen dat ze
me niet mogen afschepen met een
Hemaatje of iets van de Zeeman
straks in het verzorgingshuis,” zegt
ze met een mengeling van ernst
en spot, “als ik zit te kwijlen, wil
ik dat wel op een dure jurk doen.”
Het leven is voor allebei niet over
rozen gegaan of zoals mijn tante
zegt: “Ik ben op zondag geboren
en ik zie mijzelf ondanks alles wat
ik heb meegemaakt nog steeds
als zondagskind. Het leven is een
aaneenschakeling van hoogte- en
dieptepunten; ik kies ervoor om
niet in de dieptepunten te blijven
hangen en anderen de schuld
te geven. Ik kijk liever elke keer
weer naar de hoogtepunten in
mijn leven.” Achteraf gezien was
het een leerzame dag, met name
voor mijzelf. Het is zoals mijn
fysiotherapeut onlangs opmerkte:
“Hoe ouder je wordt, hoe meer
je begrijpt waarom de dingen zijn
zoals ze zijn.”
Reageren?
helene.knops@home.nl
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VOLOP
EN GRATIS
PARKEREN
VOLOP
EN GRATIS
PARKEREN
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 13 t/m zondag 16 mei 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren
harde wener
aardbeienvlaai

18.

99

14.

bakje à 450 gram

groot

99

VAN

Preuf asperges
salade

5.

49

3.

99

BBQ vlees,
kip en vis

NEDERLANDSE

combineren mogelijk

BOEREN

3 STUKS
9.27
10.77

9.-

Verse
kipschnitzel
per 100 gram

1.

29

0.

99

Alle verse
maaltijdpakketten
2 stuks
combineren mogelijk

Pitloze rode druiven bak 500 gram
Ananas per stuk
Eetrijpe groene kiwi schaal 4 stuk
Conference peren bak 1 kilo
Abrikozen bak 500 gram
combineren mogelijk

3 STUKS
5.37
8.97

5.-

Alle Magnum
2 pakken à 3-10 stuks
of bekers à 330-440 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

9.58
9.98

MAX. 4
PER
KLANT

Grolsch pils
2 kratten à 16/24 flesjes à 450/300 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

*

S
I
T
A
R
1+1 G

5.78 _ 11.98
2.89 _ 5.99

Het biertje van de week

7.

49

34.

58

18.

99

MAX. 6
PER
KLANT

Affligem of Brand
speciaalbieren
multipack 6 flesjes à 300 ml

4.59
7.99

4.

49

Hemelvaartsdag
zijn wij geopend van
08:00 tot 20:00 uur

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

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

Knols Schimmert
Weidestraat 3
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur
zo 10.00 - 18.00 uur

