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Lars Kockelkoren, fractievoorzitter PvdA: ‘Inenten om anderen te beschermen’
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Broertjes Marissen
trotseren winterse kou
Schinveld De werkgroep Park West Einde hoopt binnen nu en een jaar een klein natuurpark te kunnen realiseren met volop biodiversiteit. Daarvoor hoopt het burgerinitiatief op steun van de gemeente Beekdaelen.
Afgelopen week werden 10.000 bloembollen geplant, beschikbaar gesteld door de gemeente, op het stuk
grond aan de Bergweg. Noah Marissen, zoon van een van de werkgroepleden, is er vaak te vinden. Hier plant
hij, samen met broertje Finn, de laatste bollen. ‘Ze begonnen al uit te lopen dus er was haast bij. Ik hoop dat
we in het voorjaar kunnen genieten van wat kleur in onze toekomstige pluktuin!’ Tekst & beeld: Katja Waltmans

Steekproef onder politici en ondernemers in Beekdaelen

‘Vaccineren? Ja graag!’
Uit een telefonisch gehouden steekproef door
weekblad De Beekdaeler blijkt dat negen van de
tien politici en ondernemers in onze gemeente zich
laten vaccineren tegen het coronavirus. Eén van
hen is CDA-raadslid Mia Lamerichs-Dormans uit
Jabeek. “Ik ben heel positief over het vaccin. Al hoef
ik niet zo nodig als eerste in de rij te staan.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Verleden week woensdag
ging in Nederland een ongekende vaccinatieoperatie
van start gegaan. Waar je ook
komt en wie je ook spreekt,
ook in Beekdaelen is ‘het
vaccin’ hét onderwerp van
gesprek. Ruim zestig miljoen
doses vaccin van zes verschillende leveranciers moeten de
komende maanden voor een

weg uit de coronapandemie
zorgen. Tegen het einde van
september zou iedere volwassen inwoner van Beekdaelen (18 jaar of ouder) ingeënt kunnen zijn tegen het
coronavirus. John Brouwers,
voorzitter van Businessclub
Beekdaelen, is daar maar wat
blij mee. ”Uiteraard laat ik
mij zo snel mogelijk vaccineren. Wie dat níét doet is volgens mij de weg kwijt.”
Zie verder pagina 3

Uitslag
winnaars
kerstpuzzel
Beekdaelen Ruim 200
lezers hebben meegedaan aan de kerstpuzzel
van De Beekdaeler. De
enige juiste oplossing
van de puzzel was: “De
kaarsjes die worden
aangestoken maken de
decemberdagen een
stukje gezelliger”.
Afgelopen weekend
werden drie prijswinnaars ‘getrokken’ uit de
grote stapel met juiste
inzendingen. De prijzen, een prachtige fles
Louis Jadot Pinot Noir
Bourgogne Couvent des
Jacobins 2018 ter waarde
van 17,95 euro, gaan
naar: M. Vaessen-Koolen
uit Oirsbeek, M. Cremers
uit Schinveld en Danielle
Vaessen uit Hulsberg.
De flessen zijn op te
halen bij Wijnhuis
L’Ambiance, Gouverneur
Houbenstraat 27
in Hulsberg.
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Hugo de Jonge schreef geschiedenis met
het oprekken van de coronamaatregelen.
Jacques

Column Jacques

Vaccin vrek

‘M

arley was dead to begin with. There is no doubt
whatever about that. The register of his burial was
signed by the clergyman, the clerk, the undertaker and
the chief mourner. Scrooge signed it. Old Marley was as dead as
a door-nail’. (Vertaald: Marley was dood om daarmee mee te beginnen. Hierover bestaat geen enkele twijfel. De begrafenisakte
was ondertekend door de geestelijke, de ambtenaar, de begrafenisondernemer en de eerste rouwdrager). Aldus de eerste zinnen
van het kerstverhaal ‘A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost
Story of Christmas’, dat de Britse romanschrijver Charles Dickens
in 1843 schreef. Het zijn ongeveer de bekendste beginregels van
een boek en terecht. Ik lees het elk jaar met veel plezier. Alleen
al de eerste zin omvat in zes woorden een einde en een begin.
Dickens zegt daarmee dat er na de dood een nieuw begin is en
dat dit officieel bekrachtigd wordt. Ook toen was de bureaucratie
er als de kippen bij.
Als de kerstman op bezoek komt, blijft hij altijd kort. Bezoek
heeft maar een beperkte houdbaarheid. Bezoek en vis blijven
slechts beperkte tijd fris. Nicolaas Beets zei daarover: ‘Bezoek
brengt altijd vreugde aan, zo ‘t niet bij het komen is, dan bij het
gaan.’ Het herinnert mij aan het eerste bezoek, dat premier jhr.
Dirk Jan de Geer in mei 1940 aan Winston Churchill in Downingstreet 10 bracht. De Geer stond bekend om zijn barslechte
taalbeheersing. Hij trad de Britse regeringsleider tegemoet
met de woorden: ’Goodbye Mr. Churchill!” (Tot ziens mijnheer
Churchill), waarop Churchill kurkdroog reageerde met ‘Well,
this is the shortest meeting I ever had’ (Nou, dit is de kortste
ontmoeting die ik ooit heb gehad). De relatie tussen beide
staatslieden was daarmee voorgoed verpest. Vier maanden later
verving koningin Wilhelmina De Geer door prof. Pieter Sjoerds
Gerbrandy. De Prime Minister sprak Gerbrandy vaak aan als ‘Mr.
Sherry-Brandy’, terwijl deze Churchill voortaan betitelde als ‘Mr.
Kerkuil’ en dat illustreerde een betere verstandhouding.
Terug naar het kerstverhaal van Dickens. Het gaat over een
steenrijke oude en onaangename vrek, Ebenezer Scrooge, die in
de nacht vóór Kerstmis een drietal dromen krijgt en daardoor tot
inkeer komt. Zonder inhoudelijk in te gaan op de drie geesten
die hem op kerstavond komen kwellen en confronteren met zijn
verbitterde leefwijze, is het te prijzen dat het verhaal een happy
ending heeft. Dat moet haast wel, want met kerst moet je niet
blijven somberen en zeker niet wanneer iedereen in lockdown zit.
Het leven van Scrooge verandert zo drastisch, dat hij weer een
royale en zachtaardige man wordt. Hij neemt de uitnodiging van
zijn neef Fred aan om in diens gezin de kerst door te brengen en
daar komt alles weer in het reine.
Die oude vrekkige man doet mij denken aan minister Hugo de
Jonge. Die heeft met veel moeite een groot aantal Pfizer vaccins
te pakken gekregen en die onmiddellijk laten opbergen in de
ijskoude kluis van het bedrijf Movianto in het Brabantse Oss.
Nederland ontvangt tot het eind van het eerste kwartaal van 2021
2,49 miljoen doses vaccin van Pfizer en 400.000 van het vaccin
Moderna, maar geen mens die eraan komt. Als een Cerberus
bewaakt de bewindsman deze vaccins en wil ze niet delen met
het volk dat ernaar snakt. Terwijl in alle landen van Europa met
vaccineren begonnen was, bleven de vaccins tot vorige week
woensdag in de kluis. Mondjesmaat stond hij er enkele af. Als een
Dagobert Duck kwam Hugo elke dag kijken of de vaccins er nog
waren. Hij zei: jullie wachten maar op het AstraZeneca-vaccin
uit Oxford, dat nog niet is goedgekeurd, maar daar hebben we er
flink wat van ingekocht. Dat vaccin hoeft maar eenmaal geprikt
te worden en kan in een gewone koelkast worden bewaard. Het
is dus stukken goedkoper. Voorlopig is het nog niet beschikbaar.
Intussen sterven honderden tot duizenden mensen. Velen hebben
tevergeefs getracht De Jonge te bewegen om eerder te starten
met vaccineren met het Pfizer vaccin. Maar een vrek zou geen
vrek zijn als hij er niet bovenop zou blijven zitten. Marley was
dood, redeneerde hij, waarom zouden anderen niet ook sterven.
Kamerdebatten, een cri de coeur van Gommers en Kuipers, de
vereniging van huisartsen, de bond van verpleegkundigen en
andere signalen uit de samenleving ten spijt, het mocht allemaal
niet baten. De sikkeneurige schatbewaarder bazelde wat over
zorgvuldigheid en hij had ook geen zin in oliebollen. Victor Hugo
schreef ‘Les misérables’ (de ellendigen), Hugo de Jonge schreef
geschiedenis met het oprekken van de coronamaatregelen,
terwijl hij met het vaccin de sleutel van de oplossing in handen
heeft.
Scrooge kwam nog vóór het kerstfeest tot bezinning. De geesten
hebben De Jonge nog niet zo ver gekregen. Zijn geest was nog niet
rijp. Weliswaar is er eindelijk een begin gemaakt, maar over het
vervolg van het vaccinatieproces heerst nog een troebele waas.
Waar zijn de goede voornemens? De kluis in Oss ligt vol, terwijl
het aantal besmettingen nog immer de pan uitrijst en de begraafen crematieregisters uitpuilen. Jonge, Jonge, wat een puinhoop!
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Merkelbeek en
Grijzegrubben in de
race voor Limburgse
titel Kern met Pit
Beekdaelen De projecten
DOM (Diervriendelijk Oud
Merkelbeek) van het
Clemensdomein en Moele
en Boele van buurtvereniging Griezegrubbe zijn
in de race voor de Kern
met Pit-prijs. Samen met
tien andere genomineerden strijden ze voor de
provinciale titel Kern met
Pit 2020.
De Kern met Pit-competitie
is een initiatief van de Heidemaatschappij. Initiatieven
die de leefomgeving verbeteren, komen in aanmerking. Al sinds 1978 heeft de
wedstrijd plaats.
DOM
In Merkelbeek draait het
om het project DOM (Diervriendelijk Oud Merkelbeek). Bij het Clemensdomein zijn voedsel- en
woonplekken ingericht om
vogels, zoogdieren en insecten te helpen. Zo is er

De Nachuule
organiseert
ontwerpwedstrijd
voor Nuthse
carnavalsposter
Nuth Activiteiten zijn er niet
tijdens carnaval 2021 en dus
probeert carnavalsvereniging
De Nachuule uit Nuth mensen
op andere manieren te betrekken bij het feest. Bijvoorbeeld
met een ontwerpwedstrijd
voor een carnavalsposter. Iedereen kan meedoen aan de
wedstrijd. Het sjabloon van
de A4 poster is te downloaden
op www.nachuule.nl. Een ontwerp inzenden kan tot 20 januari. Het winnende ontwerp
wordt dé carnavalsposter 2021
van De Nachuule en is straks
te downloaden via de website
van de Nuthse carnavalsvereniging. Daarnaast roept De
Nachuule mensen op om in
carnavalstijd de carnavalsvlag
uit te hangen en de ramen te
versieren. “Bij voorkeur met
carnavalsspullen die reeds
in huis aanwezig zijn”, voegt
de carnavalsvereniging eraan
toe. Verder doet De Nachuule
evenals vorig jaar een beroep
op mensen die het Nuthse carnaval een warm hart toedragen
om zich te melden als Vrundj
van de Nachuule’ ‘Vrundj’ ben
je al voor 11 euro per jaar. In
dat bedrag zit onder meer de
‘Vrundj van de Nachuule’-medaille 2021. Daarnaast blijf
je op de hoogte van alle
‘Nachuulenieuws’. Inschrijven
als ‘Vrundj’ kan op de website
van De Nachuule.

onder meer een bijenoase
aangelegd, een ‘insectenlokkend’ bloemenperk ingezaaid en zijn er tientallen
nestkastjes opgehangen.
Moele en Boele
In Grijzegrubben gaat het
om het project Moele en
Boele. In het buurtschap is
op initiatief van de plaatselijke buurtvereniging een
jeu-de-boules baan aangelegd, als ontmoetingsplek
voor jong en oud.
Stemmen
Stemmen kan tot 20 januari
via www.kernmetpit.nl. Alle
genomineerden krijgen een
bedrag van 1.000 euro. Het
winnend project krijgt daar
nog eens 1500 euro bij en
mag door naar de landelijke wedstrijd. Daar strijden
de winnaars van de 12 provincies om de Gouden Pit
en een extra geldbedrag. De
provinciale prijsuitreiking
van Kern met Pit is op 23 januari.

GEZOCHT:
DAGBLAD BEZORGER
Wij zoeken nieuwe
dagblad bezorgers voor
de krantendepots in
Beekdaelen:
Je bent 15+
werken van 5u-7u
of 6u-7u van Ma-Za
Je beschikt over
een fiets, scooter of
auto
Wij bieden
€10.50 per uur en
kilometervergoeding
Gratis krant
Heerlijk in de
buitenlucht
SOLLICITEER NU:
Guus@vanamstelfreelancers.be
+32 487 64 27 48
Facebook: @bezorgkrant
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Lars Kockelkoren, fractievoorzitter PvdA:

‘Inenten om
anderen te
beschermen’

PvdA-fractievoorzitter Lars Kockelkoren zal zich, wanneer hij aan de beurt is, zeker laten vaccineren tegen het coronavirus. Afbeelding: Katja Waltmans / archief

Niet alleen bij
huisartsenposten,
verpleeghuizen en
woonzorgcentra in
Beekdaelen is welof-niet-inenten het
gesprek van de dag,
ook in de gemeentelijke politiek en het
lokale bedrijfsleven
wordt er veel over
gesproken. Vrijwel
iedereen is ervan
overtuigd dat ‘inenten moet’, enkelen
twijfelen nog, maar
niemand is er fel
op tegen. Dat blijkt
althans uit een mini-enquête door De
Beekdaeler.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Wie zich ‘zeer zeker’ laat inenten is Lars Kockelkoren
uit Nuth, hij is zowel ondernemer (horecamakelaar) als
politicus
(fractievoorzitter
PvdA Beekdaelen).“Ik laat
me echter niet zozeer inenten omdat ik bang ben, maar
omdat ik andere mensen
met wie ik contact heb, niet
wil besmetten.” Kockelkoren
heeft nog geen enkele horecaondernemer ontmoet die
faliekant tegen het vaccin is.
Hij kent er wel die zeggen: ‘Ik
laat me weliswaar vaccineren
maar zet mij indien mogelijk
helemaal achteraan in de rij.’
Kockelkoren is, als 40-jarige,
pas aan het eind van het vaccinatietraject aan de beurt. “Ik
wacht dat moment rustig af.”
Bedrijfsleven
Vrijwel alle bedrijven in onze
gemeente, waaronder Auto
Kees in Schinnen en diverse
horecazaken, zijn zeer te spreken over de vaccins, zo blijkt
uit de telefonische ondervra-

ging. Door de pandemie heeft
voorzitter John Brouwers op
dit moment helaas weinig
zicht op het ‘vaccin-standpunt’ van de leden van Businesssclub Beekdaelen, de
overkoepelende organisatie
van Ondernemersvereniging
Groot-Nuth, Belangengroep
Bedrijventerreinen Nuth en
Business Club Onderbanken.
Brouwers kan zich niet voorstellen dat iemand twijfelt
over inenting. “Laat dat vaccin
maar zo snel mogelijk komen”,
zegt hij. “Als zestiger ben ik
vanaf maart aan de beurt.” Dat
geldt ook voor CDA-politica
Mia Lamerichs-Dormans die
deze week 64 jaar wordt. “En
als het april of mei wordt in
plaats van maart, geen enkel
probleem.” Tegen de griepspuit heeft ze dit keer nee gezegd maar het coronavaccin is
zeer welkom. “Want corona is
niet zo maar een griepje hè?”
Waar zij zich al wekenlang
mateloos aan ergert: het gekrakeel over ‘het vaccin’ in de
praatprogramma op tv. “Want
het is o zo makkelijk om overal kritiek op te hebben zonder
zelf de verantwoordelijkheid
te dragen.”

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

Voordelig APK in Schinveld
Autobedrijf van Woudenberg
Burgemeester Boschstraat 65
6451 AN Schinveld

APK
€ 37,50
APK met roetmeting
€ 62,50
APK bij grote onderhoudsbeurt € 12,10
Alleen op afspraak. Tel 045-5644052

(
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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.

Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Pascal Visschersstraat
27 te Sweikhuizen
Traject A79 ter hoogte
van Hulsberg
Einder Coolhoff 110 B
te Puth
Onderste Puth 39 te
Puth
Hellebroek 76 te Nuth
Eijkenderweg 1 t/m 9
te Nuth
Eijkenderweg 1 t/m 9
te Nuth
Kloosterlaan 2 te
Schinveld
Donatusstraat 184 te
Nuth
Pastoor Habetsstraat
22 te Oirsbeek
Nieuwenhuysstraat 22
te Hulsberg

Het verbouwen van een bungalow en
plaatsen van een keermuur
Het herprofileren van afwateringsgeulen

21-12-2020

Het vestigen van een kapsalon in de
bijkeuken
Het plaatsen van een tijdelijke unit

24-12-2020

Het plaatsen van definitieve woonunits

24-12-2020

Het bouwen van 16 zorgstudio's

23-12-2020

Het kappen van een boom

24-12-2020

Het plaatsen van een dakkapel

29-12-2020

Het exploiteren van een pedicure ruimte

04-01-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING

Om u goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheids
organisaties uw gegevens: van de Belastingdienst en UWV tot
aan uw gemeente. Het gaat dan om gegevens van u zelf (burgers),
maar bijvoorbeeld ook om gegevens van bedrijven en gebouwen.
Het is belangrijk dat die gegevens kloppen. Soms gaat er echter
iets fout en dat kan vervelende gevolgen hebben.
Als u denkt dat er iets mis is met uw gegevens, neemt u altijd eerst contact op
met de organisatie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit?
Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie u moet zijn? Dan kunt
u voor hulp terecht bij het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
(MFO).

Wat doet het MFO?
Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren
van een fout in een overheidsregistratie. Het MFO:
• wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan
corrigeren.
• helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaat het MFO aan de slag om
de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.
• helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één
overheidsorganisatie bij is betrokken of
als het gaat om registratieoverstijgende
problemen en fouten.
• helpt als blijkt dat de gegevens wel
kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste
interpretatie voor onbedoelde gevolgen
zorgen.
• helpt de gevolgen van het gebruik van
foute gegevens (zoals aanmaningen en
boetes) waar mogelijk te stoppen tot de
oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen
oplossing is, doet het MFO er alles aan
om te zorgen dat de melder niet verder
in de problemen komt. Is de oplossing
bereikt, dan helpt het MFO waar mogelijk
bij het herstellen van de gevolgen.

Kerkstraat 82 te
Doenrade
Groenenborgstraat 10
te Schinnen
Eindstraat 36 te
Schinveld
Pastoor Habetsstraat
22 te Oirsbeek
Terstraten 1 te Nuth
Diepestraat 7 te
Hulsberg
Veeweg 30 te
Schinnen
Hoofdstraat 100 in
Schimmert
Valderensweg 2 in
Doenrade
Kerkstraat 37 in
Doenrade

21-12-2020

Het bouwen van een ondergrondse
kelder
Het bouwen van een garage

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Swier 49 te
Het realiseren van een aanbouw
Wijnandsrade
Kersboomkensweg 68 Het aanleggen van waterleidingen
te Wijnandsrade

Meldpunt Fouten in
Overheidsregistraties van start

DATUM
VERLEEND
18-12-2020

23-12-2020

24-12-2020

DATUM BESLUIT
24-12-2020
24-12-2020

Het renoveren van de woning

DATUM
INDIENING
21-12-2020

Het verbouwen van de woning

16-12-2020

Het afbouwen van een woonhuis

17-12-2020

Het plaatsen van een dakkapel

28-12-2020

Het aanleggen van een natuurvijver
Het verbouwen van een woning

29-12-2020
22-12-2020

Het plaatsen van een tijdelijke
woonwagen
Het realiseren van een woonkeuken en
berging
Het uitbreiden van het woonhuis

22-12-2020

Het plaatsen van een tuinschuur

28-12-2020

06-01-2021
04-01-2021

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.

Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken
overheidsorganisaties, net zo lang tot de gegevens weer
kloppen.

Meer informatie
Uitgebreide informatie, een infographic en een
animatievideo met uitleg over het MFO, vindt u op www.
rvig.nl/mfo. Via deze website kunt u ook een melding doen.
Het MFO is telefonisch bereikbaar via 088  900 1000 op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Hulp voor gedupeerden van de
toeslagenaffaire

Vergaderingen gemeenteraad en
raadscommissies

Veel ouders moesten van de Belastingdienst onterecht de
kinderopvangtoeslag terugbetalen. Bent u ook gedupeerd?
De Belastingdienst heeft het ‘Serviceteam gedupeerden
Kinderopvangtoeslag’ opgezet om de fouten te herstellen.
Op de website van de Belastingdienst staat wat u kunt doen
en kunt u zich aanmelden als gedupeerde: https://services.
belastingdienst.nl/toeslagenherstel/

Hieronder vindt u een overzicht van de eerste openbare vergaderingen van de
gemeenteraad en de raadscommissies in 2021.

Hulp van de gemeente
De Belastingdienst/Toeslagen compenseert de getroffen ouders financieel,
maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er
kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden,
inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen,
verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die
ouders over de volle breedte hulp te bieden.
De gemeente Beekdaelen heeft daarom een vaste contactpersoon aangewezen
die u graag bijstaat met praktische hulp en advies. Of met hulp bij schulden.
Ook bieden onze medewerkers u graag een luisterend oor, omdat u als
gedupeerde veel stress en ellende heeft meegemaakt.

Bel ons op: 088-450 2000

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op:
• dinsdag 9 februari 2021 om 19.00 uur
Door de maatregelen in verband met het coronavirus vindt deze vergadering
zonder publiek plaats. Streekomroep ZONWS zendt de vergadering
rechtstreeks uit op televisie en internet (www.zonws.nl).

Raadscommissies
Door de maatregelen in verband met het coronavirus vinden de
commissievergaderingen zonder publiek plaats via videoconference,
op de volgende data:
• dinsdag 19 januari 2021 om 19.00 uur: cluster sociaal & bedrijfsvoering
• donderdag 21 januari 2021 om 19:00 uur: cluster ruimte
U kunt tijdens de raadscommissies gebruik maken van het spreekrecht voor
burgers over de onderwerpen op de agenda. Hiervoor moet u zich aanmelden.
Indien u zelf niet over de benodigde digitale middelen beschikt, is er 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

Slagboom Naanhofsweg blijft
gesloten

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

Het college van B&W heeft op 22 december 2020 besloten het
besluit voor het openstellen van de slagboom voor bewoners
van Vaesrade in te trekken.
In 2018 is de slagboom geplaatst om de Naanhofsweg tussen de Buitenring en
Vaesrade af te sluiten. De slagboom is een maatregel van de Provincie, om de
stikstofeffecten van de Buitenring op het Natura 2000 gebied bij Kathagen
te verminderen. Deze maatregel is een onderdeel van de vergunning die de
aanleg van de Buitenring door het Natura 2000 gebied bij Kathagen mogelijk
maakte, en valt onder de Natuurbeschermingswet.
In november 2019 heeft de gemeenteraad van Beekdaelen via een motie het
college opdracht gegeven om de slagboom open te stellen, door de bewoners
van Vaesrade een ontheffing te geven. Het college van B&W heeft hierop
op 31 maart 2020 een ontwerp besluit genomen voor het openstellen van
de slagboom voor de bewoners van Vaesrade. Hierop zijn zienswijzen van
belanghebbenden ingediend tegen dit besluit. Voor het openstellen van de
slagboom is een vergunning nodig vanuit de Natuurbeschermingswet. Dit is
alleen mogelijk als er geen duidelijke negatieve effecten ontstaan voor de
beschermde natuurwaarden in het Natura 2000 gebied. Om dit te beoordelen
heeft de gemeente extern advies gevraagd om deze effecten te beoordelen.
Ondertussen is op 10 november 2020 een nieuwe motie door de raad
aangenomen, die vraagt de externe beoordeling niet af te wachten, maar de
slagboom al open te stellen.
Uit het extern advies zoals dat inmiddels is ontvangen blijkt dat het niet
uitgesloten is dat de openstelling zorgt voor significante negatieve effecten
op de natuur in het Natura 2000 gebied. Op de gemeentelijke website vindt u
(binnenkort) een publieksvriendelijke samenvatting van het rapport.
Het college van B&W heeft naar aanleiding van het externe advies op 22
december jl. besloten het ontwerp besluit voor het openstellen van de
slagboom voor de bewoners van Vaesrade in te trekken. Het college heeft
daarbij tevens besloten in overleg te treden omtrent het vervolg met de
Provincie, het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet.

Uw woning verduurzamen?
U krijgt 90 euro cadeau!
U krijgt van de gemeente 90 euro cadeau om uw woning te
verduurzamen; in te zetten voor duurzame producten of gratis
advies voor woningeigenaren in onze gemeente.
Bent u woningeigenaar binnen onze gemeente? Dan heeft u
recht op een voucher van €90, om uw woning te verduurza
men (op=op). Deze kunt u inzetten voor een box met energie
besparende producten (minimale bijdrage van €10,) of een gratis
energieadvies t.w.v. €69,. Zo wordt het verduurzamen van uw
woning makkelijker dan ooit.
Steeds meer inwoners van onze gemeente hebben al de eerste stap genomen
om via de WoonWijzerWinkel, hét energieloket van de gemeente, hun woning
te verduurzamen. Dit willen we uiteraard in het nieuwe jaar doorzetten. Wilt u
nog gebruik maken van deze regeling? Ben er dan snel bij, want op=op.

Hoe werkt het?
Als woningeigenaar in een van de deelnemende gemeentes kunt u in
de WoonWijzerWebshop uw WoonWijzerBox samenstellen. Ga naar
www.woonwijzerwinkel.nl/limburg om uw kortingscode op te halen en
de webshop te bezoeken. Na bestelling krijgt u bericht wanneer u de box
in de winkel kunt afhalen (als de coronaregels dit toelaten) of worden deze
tijdelijk aan huis bezorgd.

Liever persoonlijk advies?
U kunt de kortingscode ook gebruiken voor gratis persoonlijk advies over het
verduurzamen van uw woning. Daarbij kunt u kiezen voor een adviesgesprek
in onze showroom of een woningopname bij u thuis. Een adviesgesprek
kan momenteel ook telefonisch of via videobellen plaatsvinden en een
woningopname door het invullen van een digitale vragenlijst.
Dit advies is geheel vrijblijvend. Wilt u ook hulp bij de uitvoering?
Dan brengt de WoonWijzerWinkel u in contact met lokale ondernemers.
Ga naar www.woonwijzerwinkel.nl/limburg en zet vandaag nog de eerste stap
op weg naar een duurzaam 2021.
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Cansistrooptocht
Maison
dé Brenet
Heringsbosch
7-a
in Schinnen
6451 PH Schinveld
pagina 10
045 - 5255117
info@maisondebrenet.nl

Antieke Gietijzeren Radiatoren
www.maisondebrenet.nl

Verkoop ● Authentieke restauratie ● Radiatorkranen
10 jaar garantie ● Eigen showroom
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Hommage aan Schinveldse
troubadour Joep Rademakers
pagina 10

SLAGBOOMSOAP VAESRADE LIJKT TEN EINDE

Naanhofsweg
blijft dicht voor
Vaesradenaren

De veelbesproken slagboom op de Naanhofsweg in Vaesrade. Foto De Beekdaeler

Vaesrade Ondanks
jaren van protest van
veel Vaesradenaren
én hevig verzet van
de Beekdaelense
gemeenteraad is de
beslissing definitief:
de slagboom op de
Naanhofsweg blijft
omlaag. Dit schrijft
de gemeente in een
persbericht.
Eerder wilde Beekdaelen - op
aandringen van de gemeenteraad - de slagboom aan de
Naanhofsweg in Vaesrade

op korte termijn openstellen voor inwoners van het
dorp, maar dit is nu van de
baan. “Uit een extern advies
blijkt dat het niet uitgesloten
is dat de openstelling zorgt
voor significante negatieve
effecten op de natuur in het
Natura 2000 gebied”, meldt
de gemeente. “Het college van B&W heeft daarom
op 22 december jl. besloten
het ontwerpbesluit voor het
openstellen van de slagboom
voor de bewoners van Vaesrade in te trekken”. Daarmee
lijkt een einde te komen aan
de jarenlange slagboomsoap.

Luchtvervuiling
Over de slagboom in het
dorp Vaesrade
wordt al
sinds 2018 gediscussieerd.
Hij kwam er in verband met
de Buitenring, omdat de
provincie anders de stikstofnormen niet zou halen.
Tot grote frustratie van veel
Vaesradenaren. Zij moeten door de wegafsluiting
kilometers omrijden om op
de Buitenring te geraken,
wat volgens hen juist meer
luchtvervuiling oplevert. Een
kleine groep dorpelingen
pleit er voor de weg dicht te
laten.

VERMISTE BROER EN ZUS UIT WIJNANDSRADE NA ZES JAAR WEER TERECHT

Floor en Mees teruggevonden
in klein dorpje bij Kitzbühel
Kitzbühel |Wijnandsrade
Sinds 2014 waren ze
spoorloos: Floor en Mees
Werres uit Wijnandsrade. Ontvoerd door hun
moeder Miriam. Vorige
week maandag werden
Floor en Mees gevonden
in Oostenrijk, nadat hun
moeder opgenomen werd
in het ziekenhuis.
‘Iemand moet weten waar
Floor en Mees zijn’, zo kopte
De Beekdaeler nog in januari 2019, waarbij vader Xander een oproep deed naar

tips in de vermissingszaak
rond zijn kinderen. Maar
Floor en Mees bleven onvindbaar. Tot broer en zus
vorige week maandag opdoken in een klein dorpje in de
buurt van Kitzbuhel, nadat
moeder Miriam een hersenbloeding kreeg en overleed.
De ‘vondst’ van Floor en
Mees bracht op zijn zachtst
gezegd een kleine mediastorm op gang. Alle grote
media besteedden er uitgebreid aandacht aan. Tegenover verslaggever Bjorn
Thimister, die de zaak al

jaren volgt, reageerde vader
Xander verheugd én verbijsterd op het nieuws dat
zijn kinderen waren teruggevonden. “Dit had ik echt
nooit meer verwacht”.
Floor en Mees verdwenen
in 2014 uit Wijnandsrade
na een vechtscheiding. De
moeder van de twee jonge
kinderen nam Floor (toen 11
jaar) en Mees (toen 7) mee
naar het buitenland. Zes jaar
lang ontbrak ieder spoor van
hen. Totdat ze op 4 januari
2021 plotseling opduiken in
Oostenrijk.

Meerderheid heeft keuze ingevuld op donorregister.nl

13.300 Beekdaelenaren
ontvangen brief voor invullen
keuze Donorregister
Beekdaelen Iedereen vanaf
18 jaar in de gemeente
Beekdaelen die nog geen
keuze heeft ingevuld in het
Donorregister, ontvangt
uiterlijk 13 januari een brief
met de vraag dat alsnog te
doen. Het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport verstuurt brieven
naar ongeveer 13.300 Beekdaelenaren.
Sinds 1 juli 2020 heeft Nederland een nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18 jaar
komt in het Donorregister. Je
kunt je keuze zelf invullen op
www.donorregister.nl. Maak
je geen keuze? Dan kom je in
het register met ‘Geen bezwaar
tegen orgaandonatie’. Dat betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een
patiënt kunnen gaan. Minister

van Ark van het ministerie van
VWS: ,,Orgaandonatie is geen
makkelijk onderwerp om over
te praten, maar het is belangrijk dat iedereen bewust zijn
of haar keuze invult in het Donorregister.”
Tot nu toe ingevuld
Tot 1 december 2020 vulde
56,2 procent van de Beekdaelenaren vanaf 18 jaar zijn keuze
over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes
gaat het bij 51,5 procent om toestemming voor orgaandonatie
na overlijden. 34,6 procent wil
geen orgaandonor worden en
13,9 procent laat deze keuze
over aan de partner, familie of
iemand anders.
Brieven van het Donorregister
Om mensen die nog een keuze moeten invullen hieraan te
herinneren, verstuurt het mi-

nisterie van VWS brieven. Bij
de brieven zit een formulier
waarop je je keuze kan invullen. Als je al weet welke van
de vier mogelijkheden je kiest,
hoef je niet op de brief te wachten. Je kunt je keuze op ieder
moment invullen óf wijzigen
via www.donorregister.nl.
Tweede brief
Inwoners van de gemeente Beekdaelen die nog geen
keuze hebben ingevuld, ontvangen uiterlijk 13 januari de eerste brief. Als je zes
weken na ontvangst van de
brief geen keuze hebt ingevuld, krijg je een tweede brief.
Onderneem je daarna nog
steeds geen actie, dan kom
je met ‘Geen bezwaar tegen
orgaandonatie’ in het Donorregister. Ook hierover ontvangen mensen een bevestigingsbrief.

Beste mensen,
Graag vragen wij als voorzitters van de vier ondernemingsverenigingen uit Beekdaelen
uw aandacht voor het volgende: op deze pagina treft u aanbiedingen c.q. reclame aan
van aangesloten bedrijven die mogelijk voor u interessant kunnen zijn. We hebben
gemeend om in deze aparte en moeilijke tijden hen een podium te gunnen en wellicht
dat u daarom met meer dan gemiddelde interesse hier eens een blik op zou kunnen
werpen. Alvast dank daarvoor en een gelukkig en gezond 2021 toegewenst namens de
ondernemersverenigingen, verenigd in Business Club Beekdaelen.
John Brouwers
Leon Habets
Rob Moonen
Ron Kamerman

(Ondernemingsvereniging Groot Schinnen)
(Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth)
(Ondernemingsverenging Groot Nuth)
(Business Club Onderbanken)

Heerlijke Paasbrunch op 1ste en 2de Paasdag
Bistro
biedt dekeuze,
hele maand
Live Cooking Event,
metSmeets
voorgerechten
soepjes
januari
aan:
bellen
bestellen
afhalen
en vleesgerechten die à la minute bereidt worden
op de
046-4421284
of via
de bedrijfsapp.
plancha en green egg,
groente en
aardappel
garnituren
in de sfeervolle
omgeving van
een soep
volledig
3 reifkoeken
en een
naarnieuwe
keuze,
entourage
in
de
ouw
timmerfabriek
te weten: erwtensoep, goulashsoep of

Buffet: €25,- p.p. voor € 7,50!
pompoencrèmesoep
Kinderen tot 12 jaar: €1,- per leeftijdsjaar
Voor andere afhaalgerechten zie onze
Voor telefonisch
reserveren:
046 442 1284
fb-pagina
of www.gastronomiesmeets.nl

Gastronomie Smeets

Restaurant • Catering • Feestzaal • IJssalon

foodfri3nds

Aanbieding:
Gehele maand
januari 2021
Sweetbox,
normaal € 22,50
nu € 17,50!

CREATE YOUR OWN BURGER

10%
OFF

GEBRUIK IN JANUARI 2021 DE CODE:

WEAREFOODFRI3NDS

LET OP: FRI3NDS
MET 3 IPV E

Onderdeel van Biej de Tant
Adres: Jabeekerstraat 12, 6451 CH Schinveld

Steenweg 6 • 6447 BP Merkelbeek • Tel.: 046 - 442 12 84
info@gastronomie-smeets.com • www.gastronomie-smeets.com

Individuele coaching gewoon in de buurt.

De hele maand januari
dagelijks to go / afhalen

Keuze uit 3 soorten stamppot met
gehaktbal en heerlijke jus... €10,00.
(graag vooraf bestellen)

Restaurant De Lier
Leiffenderhofweg 3
6451 PR Schinveld
045-5272132

Wijndomein
Heringsbosch

Voor al uw ballondecoraties en ballonfiguren

Broensdel 13, 6447 ED Merkelbeek
www.defeestballon.nl info@defeestballon.nl
06-54663774
Wij zijn weer geopend vanaf
donderdag 4 maart 2021!

Rondleiding in
wijngaard?
045-5255117
Schinveld
Nederland

Jabeekerstraat 12
6451 CH Schinveld
06-203258179

Kloosterlaan 8 6451 EP Schinveld
www.ijscoland.nl

Op kantoor - of samen al wandelend.
Vrijblijvend/gratis kennismakingsgesprek.
Mail: de-smet@home.nl
of bel: 06-51406355

ORGANISATIEONTWIKKELING

www.mengelers.nl

AANBIEDING
20% korting op
onze traprenovatie!
Aanbieding geldig
t/m 31-01-2021
Bel of mail ons voor meer info!
045-511 34 69 of info@ecotraprenovatie.nl
Stationstraat 149, 6361 BH Nuth

Thermiekstraat 8
6361HB Nuth
T: 088 - 669 02 04
E: nuth@officecentre.nl

Hommerterweg 119
6431 ET Hoensbroek
045-5212660
www.hagedoren.nl

Dé wereldberoemde handgemaakte
Limoncello van Italiaanse
citroenen uit Sorrento!
Handmade in Schinveld by a
casa di Bram & Renate

www.limon-cello.nl

RESERVEER NU!

WORKSHOP
LIMONCELLO MAKEN &

ITALIAANS 3 GANGEN DINER
INFO:
WWW.BIEJDETANT.NL

Voor contact met uw fysiotherapeut,
fysiek of online:
Dorpstraat 63, 6438 JT Oirsbeek
046-457 00 60
info@healthplus.nl
N i e uN w
ajaa arrss kkoor tri ntgi n g
i e uj w
1 0 % o1p0 %d eo p gd ee hg eehleel e kk lleeddi nigncgo l lce cotli el e c t i e
Liefs Petra & Leyla

Liefs Petra & Leyla

Stationstraat 268

6361 Nuth,
BH
Stationsstraat 268, 6361 BH
045-563 09 52
045 563 09 52

Nieuwjaars korting

Knip
op
1 0 uit!!
% o p Met
d e g edeze
h e l e bon
k l e d i n20%
g c o lkorting
lectie
alle kunstnijverheid.
Via
FB
wereldwinkel
Stationstraat 268
i e f s Pgebruiken
e6361
t r aBH& L e y l als
a de winkel
Nuth of deL bon
045 563
09 52mag.
weer
open

U ontvangt 5% korting in onze fysieke
shop bij inlevering van deze advertentie.
Deze actie is geldig van 1-3-2021 t/m 1-6-2021.
Alfa Bierbrouwerij, Thull 15, 6365 AC Schinnen
Even geen gasten of bezoekers mogelijk?
Wij verzorgen livestreams van onder andere
communie, uitvaart, bijeenkomst
of evenement, op maat!

info@completevents.nl | 085-2104666
Wij wensen u een in alle opzichten
geslaagd 2021!

Wilhelminastraat 1, 6361 AC Nuth 06-27215614

06-1353 2730
www.verkeersschoolhansklein.nl
Stationstraat 268
6361 BH
045 563 09 52

Industriestraat 1, 6361 HD Nuth
045-5778564 www.makrosol.nl
Terrasoverkappingen Carports Screens

Leeuwerikstraat 2, 6361 VM Nuth
045-5242246 giteksport@home.nl

Restaurant
Steakhouse Leon
Restaurant Steakhouse Leon
Hoofdstraat 109
Hoofdstraat
109
CD Amstenrade
64366436
CD
Amstenrade
Tel: 046-4422752
www.steakhouseleon.nl
Tel:
046-4422752
www.steakhouseleon.nl
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Als ik aan pap denk zie ik ‘m in de keuken staan. Eén
voet op een stoel, zingend en spelend op zijn gitaar.
Brigitte Rademakers

De Pie tsj lam p
Dochter Brigitte, Martin Hurkens en Jo Reijnders komen met groots
Uw hulpmiddelen specialist!!
Groot aanbod aan
scootmobielen,
rollators, rolstoelen
en andere hulpmiddelen!!

Onderscheidend door de beste service!!

Winteractie!!

Gratis rollator ter waarde van €100,bij aankoop van een scootmobiel!!

10% korting

op het gehele assortiment
(op vertoon van deze advertentie)!!
Acties zijn geldig t/m 31-01-2021

Weth.Sangersstraat 40
6191 NA Beek
046-4372727
(nabij winkelcentrum Makado)
www.gabriel-hulpmiddelen.nl

‘Klein…mer fijn’ half april in première

Soloprogramma
Nuthse Amber
Schoonbrood

Amber Schoonbrood. Foto toneelvereniging St. Donatus

Nuth Amber Schoonbrood
(20) uit Nuth speelt op 17
en 18 april haar eerste soloprogramma in het Trefcentrum in haar woonplaats
Nuth. In de voorstelling
‘Klein…mer fijn’ zingt Amber haar favoriete liedjes
en vertelt ze grappige en
herkenbare anekdotes,
onder begeleiding van een
liveband. De productie is in
handen van toneelvereniging St. Donatus.
Amber Schoonbrood, al jarenlang speelster bij toneelvereniging St. Donatus, kreeg
veel lof voor haar rollen in
onder andere de muziektheatervoorstelling Laevesmelodie
(2017) en het dementie-stuk
Kwiet (2018/2019). Onder
regie van Quincy Grootjans

maakt Amber, die moneteel
studeert aan de acteursopleiding in Heerlen, een liedjesprogramma waarbij persoonlijke en grappige anekdotes en
liedjes de revue passeren, uit
de popmuziek en kleinkunst,
voor het merendeel gezongen
in het dialect.
De solovoorstelling is zatedrag 17 april en zondag 18 april
(telkens om 20.00 uur) te
zien in het Trefcentrum aan
de Wilheminstraat in Nuth,
geheel coronaproof. De zaal is
ingedeeld in ‘zitjes’ van twee
stoelen met tafeltje. Een tafeltje reserveren kost 20 euro
(1o euro per persoon). Kaarten zijn te bestellen op www.
amberschoonbrood.com. Als
de voorstelling door corona
niet doorgaat, krijgen mensen
het geld terug.

Hommage aan Joep
In de rubriek ‘De Pietsjlamp’ zet
De Beekdaeler bijzondere personen
of gebeurtenissen in de schijnwerpers.
We belichten ze met onze Pietsjlamp.
Ditmaal vertellen Brigitte Rademakers en
Jo Reijnders over hun voorbereidingen
voor Joep’s Got Talent, een eerbetoon aan
Joep Rademakers die in 2021 90 jaar zou
zijn geworden.

‘Doee erme papa,
De biste Sjöt en Engel
woeë mot dat héér?’
SCHINVELD
DOOR KATJA WALTMANS

Wie kent ze nog?
Bovenstaande liedjes
van wijlen de Schinveldse troubadour
Joep Rademakers
zullen vooral de ouderen onder ons meteen
kunnen meezingen.
Dit cultureel erfgoed
mag niet verloren
gaan, daarover zijn
dochter Brigitte Rademakers, ambassadeur
Martin Hurkens en
tijdgenoot Jo Reijnders het roerend eens.
‘De huidige generatie
kent de Grote Drie bestaande uit Jo Erens,
Frits Rademacher en
Joep Rademakers niet
meer. Daar moet iets
aan gebeuren,’ vindt
Brigitte.

Hoewel ze het als puber niet
altijd even leuk vond, ‘pap was
nooit thuis met mijn verjaardag’, is Brigitte toch heel trots
op haar vader en het repertoire dat hij achterliet. ‘Ik ben
eind januari jarig en dan zat

hij volop in de carnavalsoptredens. Als ik aan pap denk
zie ik ‘m in de keuken staan.
Eén voet op een stoel, zingend
en spelend op zijn gitaar.’
Samen met Martin Hurkens
en Jo Reijnders werkt ze al
maanden aan de organisatie
van een eerbetoon aan haar
vader. Naast een biografie
en de hoop op een blijvend
monument ter nagedachtenis,
is het drietal bezig met een
feestelijke middag of avond
ter gelegenheid van de 90e
verjaardag (30-06-2021) van
de Schinveldse zanger met het
kenmerkende strohoedje.
Biografie
De taken zijn goed verdeeld.
Jo Reijnders, oud-docent en
voormalig freelance journalist
bij het Limburgs Dagblad en
Omroep Limburg, schrijft de
biografie. Deze moet tegen
het voorjaar af zijn en is
vanaf dan te koop. ‘Ik ben
bezig met het documenteren
van alles wat er over Joep te
vinden is. Krantenartikelen,
handgeschreven en getypte exemplaren van liedjes,
schriftjes en agenda’s waarin
Joep minutieus alles heeft
bijgehouden. Hij was een perfectionist en hield zelfs een
lijst bij met rijmwoorden. Zijn
liedjes maakte hij puzzelend
met woorden. Nu is het een
kwestie van alles in chronologische volgorde zetten en
verbanden leggen.’ Martin

Martin Hurkens, Brigitte Rademakers en Jo Reijnders (vlnr) zijn druk
Foto Katja Waltmans

De Schinveldse troubadour Joep Ramakers.
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Puzzelen: kruiswoord,
woordzoeker en sudoku
pagina 12

Medewerker Tussenschoolse opvang/
overblijfhulp BS Hulsberg
eerbetoon aan Schinveldse troubadour

Rademakers

Werk jij graag met kinderen en heb jij rond de lunch wat tijd over?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als je graag werkt met kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud en als je wat vrije uren
hebt rond lunchtijd… Neem dan contact met ons op! Basisschool Hulsberg zoekt
namelijk hulp bij de tussenschoolse opvang. De dagen zijn flexibel en bespreekbaar.
Dit ga je doen
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om kinderen op te
vangen en te begeleiden tijdens de middagpauze. De kinderen zijn tussen de 4 en 12
jaar oud en dus is er veel variatie in uitdaging. Ze eten tijdens de middagpauze hun
lunch, die ze van huis meenamen en spelen daarna bij voorkeur lekker buiten. Tijdens
het buitenspelen ben ook jij, met andere collega’s, op het schoolplein en begeleidt de
kinderen. Er zijn ook kinderen die liever binnen spelen. Ook deze kinderen worden
door de overblijfhulp begeleid.
Lijkt je dit nou echt iets voor jou? Maak ons dan blij met jouw cv!
Wij bieden jou
Een fijne werkomgeving met gezellige collega’s. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding
voor je hulp. Verder bieden wij scholingsmogelijkheden zoals BHV, EHBO of een
training voor overblijfkrachten. De dagen waarop je werkt, zijn in overleg. Tijdens de
schoolvakanties ben je altijd vrij.
Wat jij meeneemt
Enthousiasme, flexibiliteit en sociale vaardigheden.
Je bent in het bezit van een VOG of bent bereid deze aan te vragen. De VOG wordt
dan door school betaald.
Kun jij je hierin vinden? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Deze vraag is
gericht op zowel jongere als oudere geïnteresseerden. Wil je eerst een keer meekijken
en de sfeer proeven op onze school. Dat kan, laat het ons dan even weten.
Informatie & solliciteren
Op www.bs-hulsberg.nl vind je alle informatie over onze school. Wil je meer weten of
reageren? Dan kun je ons bellen en vragen naar Margriet Huijdts.

BS Hulsberg
Schoolstraat 17, 6336 AN Hulsberg, telefoon 045-4051377, info@bs-hulsberg.nl.

12 jaar of ouder?
bezig met de voorbereidingen van een eerbetoon aan de Schinveldse troubadour Joep Rademakers.

Hurkens kent de liedjes van
Joep heel goed en nam zelfs
een medley op van diverse
hits. ‘Op deze manier blijven
de liedjes levend. Martin is
echt een ambassadeur van
paps muziek,’ laat Brigitte
dankbaar weten.
Joep’s Leedjes Konkoer
In het project dat de werktitel ‘Joep 90’ meekreeg,
zullen de liedjes van Joep
centraal staan. ‘We denken
aan een soort Joep’s got Talent wedstrijd, waaraan alle
verenigingen, of iedereen
die dat wil, kan meedoen.
Bedenk, bijvoorbeeld, een
eigen versie van een liedje
van Joep.’ Het evenement
zal inhoudelijk ondersteund
worden door L1. Zij beschikken over een groot archief
en zullen ook ook in het
dialectprogramma Plat-eweg
aandacht besteden aan d’r
Joep. Het idee is om tijdens

de komende meifeesten
van de Jonkheid gebruik te
maken van hun faciliteiten
in de tent. ‘Zij waren meteen
enthousiast, tenslotte heeft
deze vereniging iets met de
muziek van pap. Al meer dan
zestig jaar wordt gezamenlijk het Meilied van Joep
gezongen als de meiboom
is geplant.’ De huidige
pandemie maakt de voorbereidingen lastig. ‘Alles is
onzeker op dit moment. We
hadden afgelopen meifeesten al ruchtbaarheid willen
geven aan onze plannen.
Maar we zetten zéker door.’
Jo Reijnders sprak met
burgemeester Geurts over de
ideeën voor een monument,
een kunstwerk als blijvende
herinnering aan Joep Rademakers. ‘De burgemeester
was absoluut enthousiast,
maar we moeten financiële
middelen bijeen zien te
brengen. Er moet voldoen-

Hier is je bijbaan!

de draagvlak zijn onder de
plaatselijke bevolking.’
Tongbreker
Joep Rademakers carrière
beslaat bijna 50 jaar. Hij
schreef meer dan 235 liedjes
over alledaagse zaken.
Soms politiek, maar vooral
over de liefde en huisjeboompje-beestje. Altijd met
een humoristische inslag.
Mensen aan het lachen
maken, dat was zijn doel volgens Brigitte. Spontaan sluit
ze af met de indrukwekkende tongbreker, die in haar
geheugen staat gegrift, zoals
bij anderen de voorzetsels
van de Duitse naamvallen:
Oh doe flinke, groeëte,
kleene, lange, dieke, dunne,
sjmaale, breije, nutte, vieeze,
sjeve kromme sjrakkeléér
Brave, gouwe, sjtille, sjoeëne,
lekkere, leve, zoeëre, zeute
Engel, woeë mot dat héér?

#Dinsdag of
woensdag
#Altijd bij jou
in de buurt
#Wordt bij je thuis
afgeleverd
#Tijd over? Verdien
eenvoudig bij met
extra wijken.

Word bezorger in Amstenrade!
Interesse?

Meldt je aan via info@beekdaeler.nl
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Straatbeelden in Beekdaelen:
‘t Taarmenneke
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HORIZONTAAL: 1 buiten gevaar 6 sinds 11 bijbelse figuur 12 op de wijze
van 13 bouwland 15 a priori 17 treuzel 19 motto 21 vanaf 22 deksel 24
slagwerker 25 laag 26 dundoek 28 lidwoord 29 met name 30 kiem 31
opstandeling 33 muziektempel 35 pers. vnw. 36 namiddag 38 betaalplaats
41 mannelijk dier 45 etensrest 47 buisverlichting 48 slee 49 venster 51
voorzetsel 52 grassteppe 54 Chinese deegwaar 55 ego 56 tijd 57 karakter
59 zangnoot 60 paling 61 kolenemmer 62 natuurproduct 64 sportman 65
binnenkomst.
VERTICAAL: 2 oude lengtemaat 3 een weinig 4 lijfeigene 5 bouwvallig 6
bijbelse figuur 7 toegang 8 pl. in Flevoland 9 rooms-katholiek 10 geweervuur 14 bamboebeer 16 geneesmiddel 18 bergplaats 20 zwemvogel 21
langs 23 mannetjesbij 25 persoon 27 gerief 30 jaargetijde 32 vrucht 34
takje 37 voorkeur 38 huisdier 39 gedorste halmen 40 staat in Amerika 41
vechtsport 42 zangstuk 43 computergeheugen 44 vet 46 kledingstuk 50
houding 52 kledingstuk 53 peulvrucht 56 amfibie 58 droog 60 uitroep van
pijn 63 Frans lidwoord.
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Geen tijd?
Geen zin?
Geen probleem!

Bestel vanaf nu gemakkelijk en snel
al je boodschappen op Coop.nl

GRATIS
BEZORGD

VANAF 70.-

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

Probeer het uit!
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Familieberichten

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.

SCHILDER

ramen & deuren

Schilder kan nog werk
aannemen. 06-54643793
Nu 10% winterkorting
www.parkstadklussen.nl

Al uw kunststof
RAMEN & (TUIN)DEUREN,
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

TRAPPEN
UW TRAP een pronkstuk
in PVC, hout of laminaat.
NU 20% KORTING
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469

FINANCIËN
REGIOBANK
OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 9.30-17.30
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.

5

raamdecoratie
Raamdecoratie
Op maat gemaakte jaloezieën,
plissé gordijnen en shutters.
Topkwaliteit in veel kleuren
en motieven.
Nu 10% extra korting!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

PVC vloeren
PVC
Warme, stille PVC vloer € 14,95.
Grootste keus in pvc!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

je hand heb ik zachtjes
los moeten laten
met zoveel pijn
laten we je gaan
Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze vader en trotse opa

Frans Steins
O 13 september 1948

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Tonny Steins – Rikken
Tonny
Yvonne, Ralph en Tim
Sandra, Raph, Sem en Isa

goud
OUD GOUD GEVRAAGD
HOOGSTE DAGPRIJS
Goud ophalen aan huis mogelijk.
Mariet Stijfs Oirsbeek.
046-4425037.
Horloge batterijen 5 euro.

klokkenmaker
Klokkenmaker Stijfs
Oirsbeek 046-4425037.

LAMINAAT/PARKET
LAMINAAT - PARKET
Topkwaliteit,
keuze uit 4 kleuren
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

huishoudelijke hulp

Keukens

Woont u in de regio; Hulsberg,
Nuth, Klimmen of Voerendaal?
En bent u op zoek naar een
ervaren en deskundig
interieurverzorgster?
Neem dan gerust contact met
mij op. Groetjes, Veronique
0683698327

wullenweber keukens
Betaalbaar keukendesign!
Demokeuken aanwezig.
06-46121095
Ook op facebook.

= 24 december 2020

Corr.adres: Valkenburgerweg 15, 6361 EA Nuth
In verband met het coronavirus waren wij genoodzaakt om
op 30 december jongstleden in besloten kring afscheid te
nemen van Frans.
Heel veel dank aan alle medewerkers en vrijwilligers van
Wijksteunpunt “De Pastorij” en Zorgcentrum “Schuttershof”
voor de liefdevolle zorg.
Voor degenen die iets willen bijdragen, vragen wij om
geen bloemen te sturen, maar een donatie te doen
aan de stichting Alzheimer Nederland.
H SMEETS

UITVAARTVERZORGING H

Kerkdiensten
Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Zondag 17 januari. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd
door organist Steven
van Kempen. Intenties:
jaardienst ouders Van Hoven-Voncken; jaardienst
Mia Meessen-Knubben;
jaardienst ouders Joseph
Snijders en Clara Keybets.
12.30 uur: Doop Kay Vergouts. Dinsdag 19 januari. 09.00 uur: H. Mis.

Zaterdag 16 januari.
19.00 uur: H. Mis. Intenties: jaardienst ouders
Brouns-Hoeppener.
Zondag 17 januari.
09.30 uur: Extra viering.
Intenties: zeswekendienst
Maria Limpens-Kleijnen.
11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: jaardienst Frans
Merckx en Mia Merckx-Slangen; jaardienst
Jac Dezaire en Theodora
Lumens; zielendienst
Jeanne Sleijpen-Bormans.
Woensdag 20 januari:
19.00 uur: H. Mis.
Lei Koolen (verjaardag);
ouders Pierre Pluijmaekers en Mia Scheepers;
zielendienst Fien Neven;
Thei Meijers. Donderdag
21 januari. 18.30 uur:
Aanbidding. 19.00 uur:
H. Mis.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 17 januari. 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: Anna Maria
Bemelmans; overleden
ouders Peerbooms-Kerckhofs en kinderen. 12.00
uur: Poolse mis. Maandag
18 januari. 09.00 uur: H.
Mis. Vrijdag 22 januari.
09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 16 januari.
18.30 uur: H. Mis. Zondag
17 januari. 17.00 uur: H.
Mis Intenties: Piet Laeven
(herdenkingsdienst). Wij
gedenken: Annie Vankan-Curvers 1996; Wiel
Adriaans 1998; Jo Bindels
2000; Huub Consten
2002; Leny Vossen-Severens 2011; Eugène Smeets
2011; Annie van OppenCoenen 2015.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 14 januari.
08.00 uur: H. Mis.
Intenties: Hub Kubben.
Zaterdag 16 januari.
19.00 uur: H. Mis. Intenties: Zeswekendienst Noël
Souren; Mia Frissen-Lucassen; pater Jan Leistra
s.m.m. Zondag 17 januari.
11.00 uur: H. Mis. Intenties: overleden ouders
Louis-Knols (gestichte.
jaardienst); Sjeng en
Bertha Meessen-Notten
(jaardienst).

“Ich höb ’t fijn gehad mit uch”
De vele kaarten, prachtige bloemen, mooie
woorden en uw belangstelling bij het afscheid
van onze lieve mama en oma

Annie Luijten - Erens
zijn ons tot grote steun geweest.
Hiervoor onze oprechte dank.

Openbare Bibliotheek Nuth
start AfhaalBieb

Voor al uw
feesten en partijen

Kinderen en kleinkinderen

Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

Vanaf vrijdag 8 januari start Openbare Bibliotheek Nuth
de AfhaalBieb.
Wie? De service is bedoeld voor alle leden van de bieb.
Hoe? Stuur een e-mail naar contact@bibliotheeknuth.nl.
Heb je geen e-mail? Bel 045-524 4000 op ma, wo of vr
tussen 13.00-16.00 uur. Vermeld:
1. Contactgegevens
Naam, e-mail, telefoon, lenersnummer 			
(rechtsonder op de pas).
2. Soort boeken
Jeugdige lezers: 0-6 jaar, 6-10 jaar, 10-14 jaar, 14-18 jaar.
Geef evt. het leesniveau aan.
Volwassenen: spannend, romantisch, literair, historisch.
Wij stellen een pakket van max. 4 boeken voor je samen.
3. Voorkeursdag
Ma, wo of vr tussen 14.00-16.00 uur.
Let op: De boeken kunnen alleen worden afgehaald bij
vestiging Nuth, Burg. Beckersstraat 10.
Ken je iemand die graag leest, maar die niet naar Nuth kan
komen, bied dan je hulp aan.
Meer info? www.bibliotheeknuth.nl of 045-524 4000.

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
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Het maken van goede voornemens hoort net zo
bij het menszijn als het overboord gooien ervan.
Hélène

Straatbeelden
in Beekdaelen

Wie goed om zich heen kijkt vindt een schat aan kunstwerken in onze dorpskernen. Grote objecten, maar ook
hele kleine creaties. Vaak kennen we deze beelden wel,
we lopen er dagelijks langs. Maar wat betekenen ze eigenlijk? En waarom zijn ze ooit geplaatst? In onze rubriek Straatbeelden brengen wij deze werken in beeld
en vertellen het verhaal, voor zover bekend, erachter.
Eventuele aanvullingen zijn van harte welkom en kunt u
sturen naar info@beekdaeler.nl.

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

• IN- EN VERkOOP AUTO’S
• LASWERkzAAMHEDEN
• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
•APk kEUREN (zONDER AfSPRAAk)
• BANDEN EN UITLIJNEN

APK e 35,4-gAsmeting e 7.roetmeting e 25

‘t Taarmenneke

PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

5

Schimmert Vera de
Haas ontwierp dit
beeld in opdracht
van Carnavalsvereniging De Taarbreuk. Naar aanleiding van het 5x 11
jarig bestaan van
genoemde vereniging werd het beeld
in 2011 geplaatst op
het pleintje tussen
het café en de kerk
en doet het volgens
de kunstenares ‘de
vasteloavend alle
eer aan’. Een voorbijgangster vertelde
dat ‘t Taarmenneke
tijdens de carnavalsdagen passend
wordt versierd
met een rood-geelgroene sjaal.
‘t Taarmenneke | IVera de Haas | SCHIimmert | 2011

.

SchutterSStraat 2, Beek-elSloo
(t) 046 - 435 23 35
www.autoServiceBeek.nl

ELECTRO

INSTALLATIES

HULSBERG
06 224 76 916
06 134 99 445

045 405 90 88

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meterkast aanpassen of veranderen
Vervangen electrisch netwerk
Plaatsen van stopcontact-schakelaars
Installatie afzuiginstallatie/
mechanische installatie
Noodverlichting
Brand-/Inbraakbeveiliging
Rookmelders
Domotica
Oplaadpunt Hybride auto

Bent u op zoek naar een betrouwbare en
vooral erkende installateur? Neem dan
gerust contact met ons op of kijk op onze
website www.electroknols.nl

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!

Column Hélène

Ritueel

D

e eerste nieuwsfeiten voor de volgende
oudejaarsconferences hebben zich inmiddels
alweer voltrokken en de eerste goede voornemens liggen - net als vorig jaar - bij het grof vuil.
Het maken van goede voornemens hoort net zo bij
het menszijn als het overboord gooien ervan. We
willen allemaal graag met een schone lei beginnen;
het nieuwe jaar ligt als een maagdelijk witte bladzijde voor ons en we willen die niet verknoeien met
slechte gewoontes en dingen die we liever niet in
ons leven hebben. Het is net als vroeger op school.
Als ik een nieuw schrift kreeg, begon ik daar héél
netjes in te schrijven. De eerste bladzijdes lukte dat
nog wel, maar als ik op de vierde bladzijde een fout
maakte of een vulling lekte op mijn papier, kraste
ik alles door en kon het me allemaal zoveel niet
meer schelen. Met goede voornemens werkt het
net zo. Vanaf 1 januari ga ik meer sporten, stoppen
met roken, minder eten, meer aandacht aan andere
mensen besteden; het is maar een kleine greep uit
wat ik zo in mijn omgeving hoorde. Iedereen is er
maar druk mee om de goede voornemens deze keer
te laten lukken. Mensen geven bakken vol geld
uit aan lifestylecoaching, supplementen, nicotinepleisters en andere hulpinstrumenten. Maar de
werkelijkheid is onverbiddelijk. Alle hulpmiddelen
blijken in de praktijk alleen goed voor een aanslag
op de bankrekening en een vette teleurstelling.
Ik las deze week een artikel van een Amerikaanse psychologe die uitlegt dat wij mensen meer
behoefte hebben aan rituelen dan aan rigoureuze
veranderingen in ons leven. Het maken van goede
voornemens is een ritueel dat jaarlijks terugkeert
en daar hoort ook de jaarlijkse mislukking in de
meeste gevallen bij. Ik zeg er nadrukkelijk bij: in
de meeste gevallen. Het lukt namelijk in sommige gevallen wel degelijk. Maar in die gevallen
was het ook gelukt als het goede voornemen op
3 maart of 15 september was gemaakt. Het lukt
namelijk alléén maar als je voor jezelf antwoord
op de vraag kunt geven waaróm je die verandering
wilt doorvoeren. Zo stopte ik jaren geleden met
roken op een willekeurige dag in 1988 omdat ik
wist dat ik niet wilde eindigen als de man die ik in
een filmpje zag praten door een gat in zijn keel. Ik
schrok daar zó van dat ik nooit meer een sigaret
heb opgestoken. Dat er een financiële beloning van
mijn toenmalige schoonouders tegenover stond,
hielp natuurlijk ook, maar het was niet de doorslaggevende reden. Zodra je voor jezelf helder hebt
waarom je iets wilt, maak je van je jaarlijkse ritueel
een succes. En zeg nou zelf: in een jaar waarin het
de Village People lukt om het Capitool te bestormen, is alles mogelijk, toch?

DeBeekdaeler
Reageren?
helene.knops@home.nl

J
J

BEEKDAELEN

OURNAAL

DeBeekdaeler
#Dinsdag of
woensdag
#Altijd bij jou
in de buurt
#Wordt bij je thuis
afgeleverd
#Tijd over? Verdien
eenvoudig bij met
extra wijken.

Uitgave
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
E-mail
info@beekdaeler.nl
Website
www.beekdaeler.nl

Word bezorger in Amstenrade!
Interesse?

Meldt je aan via info@beekdaeler.nl

Advertenties/redactie
info@beekdaeler.nl
Tel: 06-43752804
Tel: 045-5243026

Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl
Oplage
16.250 ex.
Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg,
Jabeek,Merkelbeek,
Nuth, Oirsbeek, Puth,
Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.

VOLOP
VOLOP EN
EN GRATIS
GRATIS PARKEREN
PARKEREN
Aanbiedingengeldig
geldigvan
vanwoensdag
woensdag11
14t/m
t/mzondag
zondag15
17november
januari 2021
Aanbiedingen
2020
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren Linze
abrikozen vlaai
groot

“Preuf”
Varkenshaas saté

13.35

bakje à 500 gram

9.

98

6.

29

4.

99

*

Alle Vivera
vleesvervangers
per pak

2.
3.69
35

1.-

Alle verse pasta
of pastasauzen

S
I
T
A
R
1+1 G 3. 5.
98 _

1.99

2 stuks, combineren mogelijk

_

98

2.99

Komkommer per stuk
Radijs zak 200 gram
Bosui zak 3 stuks
combineren mogelijk

3 STUKS
Top! van Coop Authentieke cervelaat,
gekookte Gelderse, ovengebakken
gehakt of casseler
3 pakjes à 120-145 gram, combineren mogelijk

6.00
7.50

2 STUKS

5.-

1.30
1.58

1.-

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

3 STUKS

11.97

9.

99

Affligem, Brand
of Cornet speciaalbieren

multipack 4/6 flesjes à 330/300 ml

5.39
7.99

3.

99

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
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur
zo 10.00 - 18.00 uur

