Beekdaeler
J
J

BEEKDAELEN

OURNAAL

WEEK 28
13 JULI - 19 JULI 2021
BEEKDAELER.NL

DeBeekdaeler
TWAALFJARIGE MILAN WINT HOOFDPRIJS
LEZERSACTIE ‘DE BEEKDAELER JUICHT!’

‘Mam, kijk wat ik
heb gewonnen!’

9

U
U
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De stralende prijswinnaars, afgelopen zaterdag in Nuth. V.l.n.r.: Arno Cals (Vaesrade), Frank Adriolo (Amstenrade), José Ritzen (Hulsberg), Milan Meessen
(Wijnandsrade) en Raymond Habets (Schinnen). Foto Katja Waltmans

meet
the
locals
OP DE
BEEKDAELENROUTE

Niet alleen in de Engelse voetbaltempel
Wembley werd gefeest,
althans door de Italianen, ook op de Markt in
Nuth heerste afgelopen
weekend een juichstemming. Daar namen de
dolblije winnaars van de
EK-Voetbalprijsvraag,
georganiseerd door De
Beekdaeler, hun dik
verdiende prijs in ontvangst.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“Mam, kijk eens wat ik heb gewonnen!” Milan Meessen (12)
uit Wijnandsrade weet zaterdagochtend niet wat hem overkomt op het terras van bakkerij-lunchroom Voncken in
Nuth. Dat hij een van de zes
finalisten is van ‘De Beekdaeler Juicht’-prijsvraag’ weet hij
uiteraard. Maar dat hij een uur
later niet alleen samen met zijn
moeder maar ook nog met een
megagroot flatscreen tv-scherm

huiswaarts gaat kan hij amper
bevatten. “Ik ben zo blij!” Milan
voetbalt bij de jeugd van Minor
in Nuth. “Ik sta linksachter.”
Met dank aan schoonzoon
De andere ‘flatscreen-winnaar’,
José Ritzen uit Hulsberg, weet
‘niks van voetbal’, zo bekent ze
in alle eerlijkheid. “Mijn schoonzoon des te meer, mede dankzij
hem heb ik deze fantastische
prijs gewonnen.” Daar had José
duidelijk niet op gerekend. “Deze
tv is zo groot dat ‘ie niet eens in
mijn autootje-met-kinderstoel

past, een familielid met een
grotere auto komt ‘m dadelijk
ophalen.” Dat ‘ruimteprobleem’
hebben Frank Adriolo (Amstenrade) en Raymond Habets
(Schinnen) niet: hun prijs, een
box met streekproducten, past in
de kofferbak, en de ‘Cadeaubon
Weekendje Weg’ voor Arno Cals
uit Vaesrade past zelfs in zijn
broekzak. Aan de EK-prijsvraag
deden vele honderden lezers uit
heel Beekdaelen mee, zegt uitgever Richard Claessens. “Een
dergelijke lezersactie is absoluut
voor herhaling vatbaar.”

De Beekdaelenroute brengt de fietser
langs de mooiste plekjes van de
gemeente Beekdaelen. Onderweg
kan, onder de noemer ‘meet the
locals’, geluisterd en gekeken worden
naar de verhalen van tien inwoners.
Deze ‘locals’ stellen we graag aan u
voor. Deze week ontmoeten we
Rodney Swelsen.
Alvast alle ‘locals’ ontmoeten?
Volg dan de Beekdaelenroute
www.beekdaelenroute.nl.
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Dat Rutte weer over een aanslag op de
rechtstaat begon is natuurlijk quatsch.
Jacques

Buitenconcert
fanfare Puth
Column Jacques

De Vries

W

ie Peter R. de Vries op klaarlichte dag in een drukke
Amsterdamse straat heeft neergeschoten, is geen vraag
meer. Binnen de kortste tijd had de politie de schutter in
het vizier en slaagde erin hem en zijn handlanger op de autoweg
bij Leidschendam aan te houden zonder daarbij geweld te hoeven
toepassen. Het zijn een 21 jarige jongeman uit Rotterdam met
een Antilliaanse achtergrond en een criminele Pool van 35 jaar
uit Maurik. De jonge schutter Delano G. had al heel wat op zijn
kerfstok en er zal ongetwijfeld veel mis zijn gegaan in zijn jeugd
en opvoeding. Of dat zijn ouders of een of andere jeugdbeschermingsinstantie moet worden aangerekend, weet ik niet, wil ik
ook niet weten, maar gelukkig bestaan er spiegels waarin nog
tot in lengte van jaren kan worden gereflecteerd. Te laat voor
De Vries, want de misdaad tegen de bekende en gerespecteerde
misdaadjournalist kan niet meer ongedaan worden gemaakt.
Evenmin als de harde schok die de samenleving onverwachts
is toegebracht en het leed dat de naasten is aangedaan. Dat
Rutte weer over een aanslag op de rechtstaat begon is natuurlijk
quatsch; het is een pure wraakactie tegen een journalist die veel
te lastig was geworden. Zoals de meeste liquidaties. De opdrachtgever blijft onbekend, tenminste officieel, want we weten
precies uit welke hoek de wind waait. Justitie in de tijd van de
Bokkenrijders wist dat er met de tortuur wel uit te wringen. Maar
de duimschroef ligt nu alleen nog in een museum.
Natuurlijk weet ik dat we moeten praten over verdachten en niet
over daders zolang de rechter nog niet tot een veroordeling is
gekomen. Maar ons rechtssysteem is doodziek en functioneert
uiterst gebrekkig, vooral omdat het als een hinkend paard altijd
achterop komt. Soms duurt het wel jaren voordat een zaak tot
inhoudelijke behandeling komt en al die tijd spreken we van
verdachten en niet van daders. Dat is toch raar en doet onrecht
aan ons allen. Waarom worden er niet meer medewerkers bij
het Openbaar Ministerie aangesteld en meer rechters bij de
rechtbanken, zodat dit soort misdrijven binnen enkele maanden
kan worden bestraft. De tijd werkt in het nadeel van het vertrouwen in de rechtspraak. De meeste landen kiezen voor lik op
stuk, Nederland voor het dooie akkertje. Hoe lang heeft de zaak
van Willem Holleeder niet geduurd en waarom zijn de Marokkaan Ridouan Taghi en zijn trawanten nog steeds niet veroordeeld, terwijl zij talloze moorden en liquidaties op hun geweten
hebben. Ons bewijsrecht is veel te rigide. Misdadig tuig van de
richel waarvoor een fatsoenlijk mens geen enkel respect heeft,
moet je uitroeien, niet pamperen. Waarom zoveel inspanning en
geldsmijterij aangewend voor slepende showprocessen waarvan
de uitslag al van te voren bekend is. Veel te weinig wordt in ons
strafrecht hel element vergelding toegepast, want we zijn toch o
zo beschaafd en o zo fatsoenlijk. Magistraten in toga met witte
beffen zonder een spoortje emotie en er zit totaal geen vaart in.
De slachtoffers zitten vaak levenslang met de gebakken peren,
maar de dader staat veel te snel weer buiten de poort. Soms is
dat een draaideur.
Journalisten vormen al heel lang het doelwit. Zij zijn de klokkenluiders van de maatschappij en ze zoeken in hun werk vaak het
randje op, het raakvlak tussen de onder- en bovenwereld. Dat
daar groot gevaar aan kleeft, is bekend, maar je moet van nature
een beetje roekeloos zijn om dit vak uit te oefenen. De Vries ging
met evenveel gemak om met criminelen in hun eigen milieu, als
met slachtoffers en hun nabestaanden en in medialand was hij
een graag geziene gast. Hij was in het bezit van een kogelvrij vest
maar hij had het nog nooit gedragen, pochte hij. Met vijf gerichte
schoten van dichtbij biedt dat overigens weinig bescherming.
Hij vecht nu voor zijn leven, zei de Amsterdamse burgemeester,
maar dat zeiden ze ook over prins Friso na zijn ongelukkige skitocht. Enkele dagen later moest het RTL-programma Boulevard
zijn geplande uitzending opschorten wegens ernstige bedreiging
vanuit het criminele milieu. Waar dat heen gaat is uiterst zorgelijk, want ook elders worden journalisten tijdens hun onderzoek
niet alleen lastig gevallen maar ook gemolesteerd. Het begon
met de schietpartij in Parijs bij Charlie Hebdo op 7 januari 2015.
Vervolgens namen Erdogan en Loekasjenko honderden journalisten in hechtenis. Een triest dieptepunt was de gruwelijke moord
op Jamal Ahmad Khashoggi in de Saoedische ambassade van
Istanboel, vermoedelijk in opdracht van de kroonprins.
De vrijheid van de pers is in ons land onomstreden. Natuurlijk
vinden bewindslieden en ambtenaren dat lastig en de criminaliteit ook. Pottenkijkers worden weggekeken of weggeknald,
zeker als ze hun neus te diep in stinkende zaakjes steken. Peter
R. de Vries zat nooit om een mening verlegen. Hij was niet van
het scherm weg te branden. Zijn ietwat lijzige stem voorzag elk
incident van ongezouten commentaar. Dat zullen we vanaf heden
missen en daarom liggen er bij de parkeergarage in Amsterdam
zoveel bloemen en branden erop het Vriespunt kaarsjes. Het is
alleszins te hopen dat hij er weer bovenop komt.
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Puth De Koninklijke Fanfare St. Caecilia uit Puth geeft
zaterdag 17 juli een buitenconcert op de Markt in Puth.
Onder het motto ‘Weer ins
blaoze!’ brengen fanfare en
jeugdfanfare een afwisselend programma ten gehore.
Voor een hapje en drankje
wordt ook gezorgd. Het concert begint om 16.00 uur, de
toegang is gratis.

Harmonie speelt
in de openlucht
Nuth Harmonie St. Bavo
Nuth sluit dinsdag 20 juli
het seizoen af met een buitenrepetitie bij het Trefcentrum aan de Wilhelminastraat. De repetitie begint
om 19.30 uur en iedereen is
welkom. Communicantjes
zijn ook van harte welkom,
het liefst in communieoutfit. Hen wacht een kleine verrassing. En natuurlijk
zijn alle vaders en moeders,
opa’s en oma’s ook van harte
uitgenodigd.

Fanfare
Wijnandsrade
pakt de draad
weer op met
buitenconcert
Wijnandsrade De koninklijke Erkende Fanfare St.
Caecilia uit Wijnandsrade
pakt de draad weer op met
een open air concert vrijdag
23 juli bij kasteel Wijnandsrade. Het concert, bedoeld
als afsluiting van het seizoen, begint om 20.oo uur.
De toegang is gratis.

Garagesale in
Puth voor het
goede doel
Puth Een garagesale voor
het goede doel is er zondag 29 augustus in het dorp
Puth. Wie er aan wil deelnemen kan zich aanmelden bij Francine Simons via
fesimons@gmail.com. Inschrijven kan tot 20 augustus. Kosten van deelname
bedragen 10 euro. De opbrengst van het inschrijfgeld
gaat naar Casa-Gambia
Nederland. De garagesale
begint om 10.00 uur en
duurt tot 16.00 uur.

Cadeautje scoren
in Schimmert…
Schimmert Hij studeerde geschiedenis, wilde schrijver worden, werd muzikant, ging werken bij de radio en toen bij de televisie, is inmiddels columnist bij (dagblad) De Limburger
en staat daarnaast op allerlei podia als zanger, presentator, verteller en dagvoorzitter en is
óók nog quizmaster bij L1-tv, kortom: een ZBL (Zeer Bekende Limburger). Maar Frans Pollux (foto) is bovenal Venlonaar. De stad Venlo gaat hem aan het hart dat het een thema is in
veel van zijn werk. Des te opvallender dat Pollux verleden week door onze fotograaf werd
gespot bij de plaatselijke supermarkt in… Schimmert. Is deze ZBL’er wellicht verhuisd naar
dit Beekdaelense kerkdorp? “Nee hoor”, zei hij lachend, “ik ben op weg naar een verjaardag
bij een collega in Schimmert, en moest nog even een cadeautje scoren.” Foto De Beekdaeler
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ZONDAG 18 JULI, 22.00 UUR NPO 1

Ada Kok uit Hulsberg
in ‘Andere Tijden Sport’
Ada Kok, inmiddels tientallen jaren
woonachtig in Hulsberg en bij leven
een zwemlegende,
staat komende zondag centraal in het
programma ‘Andere
Tijden Sport’.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

In de jaren zestig behoorde
deze geboren Amsterdamse
tot de wereldtop: Olympisch
goud, 9 wereldrecords, driemaal Sportvrouw van het Jaar
et cetera. Onlangs vierde ze
haar 74ste verjaardag. “Het
gaat gelukkig goed met mijn
gezondheid, ik geniet van elke
dag”, zo zei ze begin juni in de
EK Voetbalbijlage van week-

Ada Kok: Olympisch goud en negen wereldrecords.

blad De Beekdaeler. In februari 2020 werd Ada getroffen
door een hartinfarct, maar
ze is een blijmoedig mens,
ook als het tegenzit blijft ze
positief. In Andere Tijden

Sport (zondagavond 18 juli,
rond 22.00 uur op NPO 1) ligt
de focus met name op Ada’s
gouden prestatie tijdens de
Olympische Spelen van 1968
in Mexico.

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

•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,PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

SchutterSStraat 2
Beek-elSloo
(t) 046 - 435 23 35
www.autoServiceBeek.nl
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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
Dorpstraat 8 in Nuth
Kerkweg 155 in Puth

OMSCHRIJVING
Het vestigen van een B&B
Het realiseren van een B&B, verhuur
van woning en bedrijfsruimte
Het realiseren van een achteraanbouw met meerdere verdiepingen
Het stabiliseren van woningen

Lindelaan 66 in Nuth
Heiberg 30 en 32 in
Amstenrade
Kerkweg 107 in Puth

Het realiseren van een tijdelijke
accommodatie
Pastoor Greijmansstraat Het bouwen van een garage
15 in Schinveld
Kamp 4 in Nuth
Het bouwen van een schuur t.b.v.
een schuilplek voor schapen

DATUM VERLEEND
02-07-2021
05-07-2021
05-07-2021
05-07-2021
05-07-2021
06-07-2021
05-07-2021

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Provincialeweg Zuid 122
in Oirsbeek

OMSCHRIJVING
Het verbouwen van een schuur

DATUM BESLUIT
08-07-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
Marktplein A Ge Water
in Schinveld

OMSCHRIJVING
Een standplaatsvergunning
voor de verkoop van Vietnamese
specialiteiten

DATUM VERLEEND
1 juli 2021

Kerkdorp Schimmert

Een loterijvergunning in het
weekend van 11 september 2021

6 juli 2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
Provincialeweg Zuid 88
in Oirsbeek

Financiële ondersteuning voor
burgerinitiatieven beschikbaar
In Beekdaelen hebben we hart voor de samenleving. ‘Samen leven’ betekent
dat we oog hebben voor elkaar en elkaar helpen. En dat iedereen kan
deelnemen aan onze samenleving. Inwoners hebben vaak goede ideeën over
hoe zij dit samen zelf kunnen regelen. Heeft u ook een goed idee om het
‘samen leven’ en de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren en wilt u met dit
idee aan de slag? Wij helpen u graag op weg met een eenmalige financiële
bijdrage.
Bij burgerinitiatieven kunt u
denken aan het organiseren van
een activiteit in uw buurt of het
organiseren van burenhulp. Het
maakt daarbij niet uit of het om
een eenmalige activiteit gaat of
om een opstart van een vaker
terugkerende activiteit.
Financiële ondersteuning
aanvragen
Via het aanvraagformulier kunt
u de financiële ondersteuning
aanvragen. Uw aanvraag wordt
beoordeeld door de Burgerinitiatieftafel. Dit is een onafhankelijke en enthousiaste
groep inwoners uit onze gemeente. Zo betrekt gemeente Beekdaelen haar
inwoners bij het beoordelen van burgerinitiatieven. Over aanvragen tot € 10.000
beslist de Burgerinitiatieftafel zelf. Over aanvragen vanaf € 10.000 adviseert de
Burgerinitiatieftafel en beslist het college van B en W.
De leden van de Burgerinitiatieftafel gaan liefst zo vroeg mogelijk in gesprek met
inwoners die een burgerinitiatief willen opstarten. Hierdoor kunnen zij die inwoners
helpen om hun idee – waar nog nodig – passend te maken aan de voorwaarden
en met een goede en volledige onderbouwing hun aanvraag voor een eenmalige
financiële ondersteuning in te dienen.
Heeft u ook een goed idee?
Weet u hoe u het ‘samen leven’ en de leefbaarheid in uw buurt kunt verbeteren
en wilt u hiermee aan de slag? Vraag dan een eenmalige financiële bijdrage aan
bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.beekdaelensociaal.nl bij
‘burgerinitiatieven’. Of neem contact op met de Burgerinitiatieftafel via
gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 20 00.

Ontwerp besluit
LOCATIE
Panhuys 13 in Hulsberg

OMSCHRIJVING
Het plaatsen van een tuinhuis en
uitbreiden van het zwembad

DATUM INDIENING
27-06-2021

OMSCHRIJVING

DATUM
INZAGETERMIJN
07-07-2021

Het brandveilig gebruiken van een
gebouw

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.

Kennisgeving Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdelen maken ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer
bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Starten van activiteiten
Eindstraat 16, 6454 BB Jabeek
22 juni 2021
2021-205004

De volgende activiteit is gemeld: Het oprichten van een inrichting voor het bereiden
van voedingsmiddelen.
De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële
regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn.
Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via www.aimonline.nl
De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van
14 juli 2021 tot 25 augustus 2021 voor iedereen ter inzage. De melding kan op
afspraak worden ingezien.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12.
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Muziekfestival Sommerwiesn in
Arensgenhout gaat ‘gewoon’ door
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VLIEGENDE BEESTJES KRIJGEN NIEUW ONDERKOMEN
DANKZIJ DE 11-JARIGE RAF

SPORTCOMMENTATOR EVERT TEN NAPEL TOERT MET

Amstenrade is Even bijtanken
2 hotels rijker

Vorige week woensdag verrichtte Raf samen met onder meer wethouder Peter Janssen (tweede van
links) de officiële opening en dat deed hij met zichtbaar plezier. Eigen foto

Amstenrade Sinds
woensdag is Amstenrade
in een klap 2 hotels rijker
geworden. Het betreft
geen hotels voor de toeristen, maar onderkomens voor insecten.
Die kwamen er dankzij
de 11-jarige Raf Cröpelin
uit Amstenrade. Want
dat lege veld tegenover
zijn woning aan de
Geijselaar, waar eerder
een flat stond, daar
moest wat mee gebeuren.
En dus schreef Raf een brief
aan de burgemeester met een

aantal ideetjes. Op zijn verlanglijstje stond ondermeer
een speeltuin, een trapveldje,
een pluktuin én een insectenhotel. Het antwoord kwam al
snel. Zo’n onderkomen voor
insecten leek de burgemeester wel wat en ook woningcorporatie ZOWonen, eigenaar van het braakliggende
stuk grond langs de Geijselaar, reageerde enthousiast
en wilde graag meewerken.
Woensdag mocht Raf samen
met onder andere wethouder
Peter Janssen de twee insectenhotels én een grote houten
bank om op te chillen officieel openen. Raf bedacht ook

de naam. ‘Bij-zonderland’
gaat de (tijdelijke) plek heten. Tijdelijk, omdat ZOwonen volgend jaar daar nieuwe
woningen laat bouwen. Wat
er dan met de insectenhotels
gebeurt is nog niet duidelijk.
Woningcorporatie ZOWonen,
die er over gaat, belooft dat
de
zoemende hotelgasten
ook stráks een goede plek
krijgen. Raf is maar wat blij.
“Die insectenhotels vind ik
echt heel fijn. Ik hou van bijen
en andere insecten. Het zijn
speciale dieren die veel doen
voor mensen. Ze bestuiven de
bloemen en zorgen zo voor
nieuw leven.”

‘Foutje, bedankt!’
Amstenrade Beekdaelen met ‘ae’ klinkt heel wat chiquer en voornamer dan Beekdalen zonder ‘ae’. Kennelijk is men in Amstenrade daardoor geïnspireerd geraakt. Want daar verwijst
een naambordje, op de kruising Parallelstraat/Beckstraat, naar de plaatselijke voetbalvelden
van …Amstenraede. ‘Foutje, bedankt!’, vermoeden we. Foto De Beekdaeler

In mei verscheen
zijn autobiografie (‘Het Volksparkstadion is
van Oranje’). Het
boek is inmiddels
toe aan de vierde
druk. Verleden
week verbleef
Evert ten Napel,
een van ’s lands
bekendste sportcommentatoren,
een paar dagen
in Beekdaelen.
De Beekdaeler
ontmoette hem
op het terras van
hotel-restaurant
‘Hof van Hulsberg’ waar Evert
en zijn vrouw
Fineke logeerden.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Ooit komt het moment dat
hun dochter, de nu 41-jarige
tv-presentatrice Carrie ten
Napel (Omroep Max, Op1)
bekender zal zijn dan haar
vader Evert (77). Voorlopig is dat nog niet het geval.
Sinds zijn autobiografie op
de markt is toert Evert kriskras door Nederland, op weg
naar radio- en tv-programma’s en signeersessies bij
boekwinkels. Zo belandde hij
verleden week in Limburg.
Evert: “Presentator Maurice de Heus van L1 belde, of
ik te gast wilde zijn in ‘Tour
de L1mbourg’, het dagelijkse
programma over de Tour de
France. Fineke en ik hebben
er meteen een paar daagjes
Zuid-Limburg van gemaakt.”
Dat alles onder het motto:
als het leven je érgens toelacht, dan op z’n allerbest
in het Heuvelland, zo benadrukt Evert. Die ochtend is
z’n vrouw, na het ontbijt, een
eindje gaan wandelen door
Hulsberg. Evert, als altijd tiptop gesoigneerd, nipt aan de
koffie op het terras van het
plaatselijke hotel-restaurant
waar ze logeren, en de avond
tevoren dineerden en naar
de halve finale keken tussen
Engeland en Denemarken.
In Hulsberg verzorgde Evert

Evert ten Napel signeert op een terras in Hulsberg zijn onlangs verschenen
vierde druk. Foto De Beekdaeler

nu eens niet het commentaar
voor miljoenen tv-kijkers
vanuit een voetbalstadion
waar ook ter wereld, zoals
hij honderden keren in zijn
carrière deed, maar keek hij,
samen met de overige hotelgasten en de uitbaters van
deze horecazaak, naar de uitschakeling van de Denen.
Wanprestatie Nederlands
Elftal
Over de (wan)prestaties van
het Nederlands Elftal op dit
EK wil Evert het liever niet
hebben. Hoofdschuddend:
“Oranje was schandalig
slecht! Het moest er nog bijkomen dat ze níét hadden
gewonnen van Oostenrijk,
Oekraïne en Noord-Macedonië.” Niet alleen Evert &
Fineke hebben de natuurrijke gemeente Beekdaelen
‘ontdekt’, recentelijk zat ook
tv-presentator Erik Dijkstra
(o.a. Per Seconde Wijzer, Bureau Sport, DWDD) op het
terras van Brasserie Bie-Ein,
zoals het gemeenschapshuis
in Schimmert heet. Evert:
“We vonden deze locatie in
Hulsberg via een hotelwebsite.” Fineke, inmiddels aangeschoven na haar wande-

ling: “En we hebben het hier
prima naar onze zin. Gistermiddag zijn we naar Aken
geweest.” Evert, knipogend:
“Tineke zei dat ik nieuwe
schoenen nodig had. Maar ze
wilde vooral zèlf graag winkelen.”
‘Die dekselse Messi’
Op de flaptekst van zijn boek
staan enkele van zijn kreten
die in het collectief geheugen
van sportliefhebbers staan
gegrift, zoals ‘Goeie genade’, ‘die dekselse Messi’ en
‘Het Volksparkstadion is van
Oranje!’. In zijn decennia
lange loopbaan als sportverslaggever werd hij ‘de commentator van het volk’. Of
het nou was van achterop
de motor tijdens de Tour de
France, de halve finale tegen
Duitsland op het EK 88, de
Elfstedentocht of het schansspringen op Nieuwjaarsdag,
Evert was erbij en deed onnavolgbaar enthousiast verslag. In al die jaren misschien
wel honderden keren vanuit
Limburg, bij Roda JC, Fortuna, MVV en VVV Venlo, soms
ook bij het wielrennen. “En
niet te vergeten bij het handbal, Limburg behoorde des-
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AUTOBIOGRAFIE KRISKRAS DOOR NEDERLAND

in Beekdaelen

WINACTIE

Win het
nieuwe boek
van Evert ten
Napel

Beekdaelen De Beekdaeler geeft twee
exemplaren weg van
‘Het Volksparkstadion is
van Oranje’ van Evert ten
Napel. En dat is ook nog
een gesigneerd. Kans
maken op het boek?
Stuur dan een mail naar
info@beekdaeler.nl.
Vergeet je naam, adres
en woonplaats niet te
vermelden. Wij geven het
boek twee keer weg! Doe
dus snel mee! Meedoen
kan tot maandag 19 juli
2021. De twee winnaars
krijgen het boek automatisch thuisbezorgd.

INGEZONDEN
BRIEVEN

n autobiografie ‘Het Volksparkstadion is van Oranje!’, uitgegeven door Inside. Het boek is inmiddels toe aan de
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Tambours schutterij
Merkelbeek
succesvol op LK

Dylano Driessen werd twee keer kampioen op één dag. Eigen foto

Merkelbeek Vier tamboers
van schutterij St. Johannes-St. Clemens uit Merkelbeek zijn in de prijzen
gevallen bij de digitale
editie van het Limburgs
Kampioenschap 2021.
Dylano Driessen werd twee
keer
Limburgs kampioen
op een dag. In de 3e divisie
multi-percussion bleek een
score van 93 punten voldoende voor de eerste plek,

terwijl hij ook de titel greep
in de tweede divisie kleine
trom met een puntentotaal
van 90. In de 3e divisie kleine
trom werd het duo Staf Pinckaers en Rens Boumans met
88 punten kampioen. Verder
was er nog een podiumplek
voor Teun Philips (2e) in de
jeugddivisie kleine trom. De
vier tamboers mogen zich nu
gaan voorbereiden op de Nederlandse kampioenchappen,
later dit jaar.

‘Gemeente, kom over de brug!’
Positief financieel resultaat
2020 gemeente Beekdaelen
(Beekdaelen informeert, 29-062021)

Nu de gemeente Beekdaelen
2,6 miljoen over houdt lijkt
het mij gepast om het ten onrechte ontvangen bedrag van
de rioolheffing van b.v. eenpersoonshuishoudens terug te
betalen!! Het is niet eerlijk om
één tarief te hanteren voor het
waterverbruik! Dit beleid stimuleert ook niet om zuinig te
zijn, hetgeen algemeen wordt
aanbevolen!! Dus gemeente:
kom over de brug en betaal
het teveel ingehouden bedrag
terug aan de burger!!
Caty Heltzel, Nuth

Evert en Fineke ten Napel (de ouders van tv-presentatrice Carrie ten Napel) genoten enkele dagen van de
gastvrijheid in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Foto De Beekdaeler

tijds bij de top met Sittardia,
Blauw-Wit en V&L.” De in
Beekdaelen woonachtige Ada
Kok, Sef Vergoossen, Hans
Erkens, Kevin Hofland, Evert
interviewde of becommentarieerde ze allemaal, aanvankelijk voor de radio, later voor
televisie. “In de tijd dat Pierre
Vermeulen bij Feyenoord

speelde zei ik ooit in mijn
tv-commentaar: ‘Pierre komt
vandaag zelfs geen lantaarnpaal voorbij.’ Toen ik Pierre
jaren later ergens tegenkwam
keek ‘ie weliswaar nog steeds
een beetje zuur maar hij zei
wel: ‘Evert, je had volkomen
gelijk!’ Het loopt inmiddels
tegen het middaguur. Als

sportjournalist bereisde hij
namens Studio Sport de hele
aardbol en zag alle zeven wereldwonderen van de antieke
wereld. “Maar vanmiddag”,
zegt Evert, “gaan Fineke en ik
gezellig naar het Drielandenpunt in Vaals, en aansluitend
naar Simpelveld voor Tour de
L1mbourg van L1.”

INGEZONDEN
BRIEVEN
Bijdragen kunt u sturen
naar info@beekdaeler.nl.
Bijdragen zijn maximaal
150 woorden. Zonder
naamsvermelding worden
geen brieven van lezers
geplaatst. Enkel de naam
en woonplaats worden
gepubliceerd. Lezersbrieven geven niet de mening
van de redactie, maar van
de inzender weer.

Ook slagersvrouw Heidi
moet eraan geloven:
Sara voor de deur
Nuth Het zal voorbijgangers vorige week woensdag niet zijn
ontgaan. Slagersvrouw Heidi Custers is 50 jaar geworden. En
wie 50 wordt, kan wakker worden met een Abraham of Sara
voor de deur. Een vaste traditie, waaraan Heidi ook moest
geloven. Heidi: “Het was niet echt een verrassing dat ze er
stond, al wist ik niet dat ze zo groot zou zijn”. Veel vaste
klanten kwamen Heidi even feliciteren met haar 50e verjaardag. Ook De Beekdaeler ging langs bij de slagerij aan de Stationstraat. Met een bosje bloemen voor de kersverse Sara.
En natuurlijk voor een foto... Foto De Beekdaeler
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Muziekfestival Sommerwiesn in
Arensgenhout gaat ‘gewoon’ door
Het spande er vrijdagavond voor Peter
Ummels en Ramon van
Oppen om toen Mark
Rutte nieuwe beperkingen aankondigde voor
de horeca, de culturele
sector en evenementen.
Gelukkig bleek al snel
dat de beide initiatiefnemers van het eendaagse
festival Sommerwiesn
op 1 augustus aan de
Mesweg in Arensgenhout opgelucht konden
ademhalen.
BEEKDAELEN
DOOR HUB BERTRAND

“We moeten wat aanpassingen
doen, maar we mogen ons evenement laten plaatsvinden”,
vertelt Peter Ummels van Wir
sind Spitze, een van de bands
deze zondag. “Gelukkig maar
want er zit een hoop werk in
en uiteraard zijn er kosten gemaakt. Ik moet er niet aan denken dat dit alles voor de kat zijn
viool zou zijn geweest. Vooral
voor de 110 vrijwilligers die
ons met hand- en spandiensten bijstaan.” Sommerwiesn
is het eerste festival dat sinds
de uitbraak van de coronapandemie in Beekdaelen wordt
gehouden, zegt Ummels. “Er
is al zóveel niet doorgegaan,
we hebben alles op alles gezet om dit op poten te zetten.
We beginnen om 13.30 uur en

werken met twee shifts: een
middag- en een avondsessie
om 18.30 uur. Het publiek van
de middagsessie moet de festivalweide verlaten en plaats
maken voor de avondgasten.
De bands die optreden zijn
Wir sind Spitze, Wahnsinn, de
Böhmerwaldkapel en Ohne
Gewähr. DJ Dirndl verzorgt de
muziek tijdens de pauzes. Behalve een groot podium en gezellige aankleding is in de middageditie tevens gedacht aan
de kinderen waarvoor diverse
attracties op het festivalterrein
staan. Peter Ummels: “Qua
sfeer moet je denken aan een
traditioneel weidefeest waar
bezoekers op vaste zitplaatsen
aan banken zitten. Dit is een
eis vanuit de nieuwe maatregelen. Zij worden aan tafel
voorzien van spijs en drank,
dat is een verplichting. Daarnaast moet iedere bezoeker in
de CoronaCheck-app met een
QR-code van zijn vaccinatiebewijs of een negatieve test via
‘Testen voor toegang’ die niet
ouder is dan 24 uur aantonen
dat hij niet besmet is. Daardoor
hoeven zitplaatsen niet op 1,5
meter te staan. Een uitgebreide
toelichting staat op onze website.”
Verenigingsleven helpen
Een belangrijk motief voor
Ummels en Van Oppen dit te
organiseren is de verenigingen
in de regio een steuntje in de
rug te bieden. Alle vrijwilligers
krijgen voor die zondag een
vergoeding die rechtstreeks in

Peter Ummels (links) en Ramon van Oppen op het festivalterrein aan de Mesweg in Arensgenhout waar op zondag 1 augustus tóch
Sommerwiesn plaats vindt. Foto Katja Waltmans

de kas van vereniging belandt.
Daarnaast hebben ze gemerkt
dat de behoefte aan amusement en vertier gestaag groeit.
“We willen daaraan tegemoetkomen, de boel weer in gang
trekken. Gelukkig hebben we
alle medewerking gekregen
van de gemeente en van vier
grotere sponsoren.”

Omboeken
Het festival had aanvankelijk
één doorlopend programma
met optredens van vier bands,
een opzet die noodgedwongen
is aangepast naar twee sessies.
Eentje in de middag met Wir
sind Spitze, Ohne Gewähr en
de Böhmerwaldkapel, de andere ’s avonds met opnieuw

Wir sind Spitze, en Wahnsinn.
Peter Ummels: “Mensen die
al een ticket hebben gekocht
krijgen een e-mail waarin zij
moeten aangeven welke sessie zij willen bezoeken. Wie
daar geen trek in heeft, omdat
hij een kaartje heeft gekocht
voor een hele dag kan het
geld terugkrijgen. Maar we

hopen dat het oorspronkelijke enthousiasme van
iedereen
overeind
blijft.
Wij zetten hoe dan ook alles op alles om dit festival
binnen de veranderende regelgeving
te
organiseren.
Op
www.sommmerwiesn.nl
kunnen mensen terecht voor
de meest actuele informatie.”

SOLOVOORSTELLING AMBER SCHOONBROOD (20) UIT NUTH KOMEND WEEKEND IN PREMIÈRE

‘We hebben tijd gekregen om het nog mooier te maken’
Nuth De solovoorstelling ‘Klein…mer fijn’
van Amber Schoonbrood uit Nuth gaat
komend weekend voor
twee uitverkochte zalen
in het Trefcentrum in
première. Óp anderhalve meter welteverstaan. Het is de eerste
voorstelling van toneelvereniging St. Donatus
sinds corona.

jong. Nu heeft het kunnen rijpen en ontwikkelen. Het is een
mengeling van verhalen vertellen, cabaret en kleinkunst.
Kleinkunstnummers zijn vaak
hele kleine verhaaltjes die je
niet alleen zingt, maar waar je
ook veel meer in acteert. Zoals
iemand als Jenny Arean een
nummer brengt, dan hang je
toch aan haar lippen? Dat vind
ik prachtig en raakt me zelf veel
meer dan de meeste popnummers. Ik wou de uitdaging aangaan om te voelen hoe is het
om daar alleen te staan. En nu
is het zover!”

Een eigen solovoorstelling
op je twintigste– hoe kwám
je erop?
“Die droom ligt er eigenlijk al
drie jaar. Het is na ‘Laevesmelodie’ langzaam beginnen te
ontstaan. Het is begonnen als
een wild idee waarvan ik nooit
had gedacht dat het zou lukken. Als het aan mij had gelegen had ik in 2018 al de première gehad, maar achteraf gezien
was ik toen eigenlijk nog te

Wat kan het publiek
verwachten?
“Ik neem ze, met kleine verhaaltjes en liedjes, mee op
reis door mijn leven. Grappige
gebeurtenissen wisselen zich
af met meer aangrijpende momenten. Daarin zitten ongetwijfeld dingen die het publiek
herkent. Daar zit ook een groot
stuk humor in, en hopelijk ook
een beetje ontroering. Het is
héél klein en intiem, heel an-

ders als wat Donatus normaal
doet met de grote producties.
En heel eerlijk? Ik wil gewoon
heel graag het publiek een
mooi anderhalf uurtje bezorgen…(lachend) zonder gezeik
over Corona.”
Hoe heb je de liedjes
gekozen?
“Ik heb thuis een doosje, waarin ik door de jaren heen allemaal liedjes verzameld heb die
me raken. Toen we aan Klein…
mer fijn begonnen ben ik daar
opnieuw naar gaan kijken en
heb ik daar favorieten uit gekozen. Daar ben ik mee naar
Quincy (Grootjans, regisseur)
gegaan en daaruit hebben we
een definitieve selectie gemaakt die bij mijn leven past.
Vervolgens heeft Quincy het
merendeel van de nummers
bewerkt of hertaald in het Limburgs. Ik merk dat als ik in het
Limburgs zing, het ook nog
dichterbij komt.”
Heb je in Coronatijd nooit gedacht: dit is onhaalbaar?

Amber Schoonbrood tijdens een repetitie voor haar voorstelling.. Eigen fofo

“Oh, jawel. Ik ben er altijd in
blijven geloven, maar er waren natuurlijk wel veel twijfels. Eerst zou ‘Klein…mer
fijn’ in december 2020 spelen,
maar toen de pandemie kwam

en we herhaaldelijk moesten uitstellen, werd de conclusie dat we het uiterlijk in
juli 2021 moesten spelen, in
verband met mijn afstuderen. Vanaf september studeer

ik in Tilburg. Het was dus nu
of nooit. Gelukkig is het ‘nu’
geworden. En één ding heeft
de pandemie ons opgeleverd:
tijd. Tijd om het nog mooier te
maken.”
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meet
the
locals

Eigen omgeving verkennen
Swelsen is, samen met partner Berry, veelvuldig te vinden in de
natuur. ‘We wandelen veel met onze honden, maar fietsen ook graag.
In de afgelopen zomer, die toch vooral gedomineerd werd door de
reisbeperkingen vanwege het coronavirus, besloten wij elektrische
fietsen aan te schaffen om zo ons eigen land te verkennen.’ De
Beekdaelenroute werd reeds meerdere malen gefietst. ‘De route
leent zich ook prima om in delen te verkennen. Op lange, warme
zomeravonden namen we na het werk vaak nog even de fiets. Dan
namen we bijvoorbeeld de Zuidlus.’ Hier bleek de trapondersteuning
overigens wel erg fijn. ‘Zonder is de heuvelachtige route best pittig!’

OP DE
BEEKDAELENROUTE
In totaal hebben tien
inwoners van Beekdaelen
een eigen informatiebord
op de Beekdaelenroute.
Op dit bord laten ze via
een video aan de fietsers
weten waarom Beekdaelen
zo bijzonder is. Deze tien
inwoners stellen zich de
komende weken aan u
voor in de Beekdaeler.

Feldbissbreuk
Hoewel Rodney op de Noord en Zuidlus veel mooie, nieuwe
plekken heeft ontdekt, ‘plekken waar je normaal niet komt’,
klopt zijn hart toch vooral sneller als het gaat om het gebied van
de Feldbissbreuk. Deze breuklijn in het landschap markeert de
overgang van het plateau van Doenrade (zijn geboortedorp) en
het beekdal van de Roode Beek. ‘Fascinerend om te zien hoe een
dergelijk landschappelijk element, enorme cultuurverschillen teweeg
heeft gebracht. Ten zuiden van de breuk waren de hardwerkende
mijnwerkersfamilies gewend dat de staat alles voor hen regelde,
terwijl de hardwerkende boeren ten noorden van de breuk gewend
waren voor zichzelf te moeten zorgen.’

Scan de QR-code en
bekijk de video van
Rodney.

Feldbissbreuk creëerde
een natuurlijke scheidslijn

Alvast alle ‘locals’
ontmoeten en hun video
bekijken? Volg dan de
Beekdaelenroute.
Meer info op
www.beekdaelenroute.nl

Rodney Swelsen was wethouder in de voormalige gemeente Onderbanken, dat
in 2019 opging in de gemeente Beekdaelen. In die functie zette hij zich graag in
voor diverse landschappelijke projecten. Zo werd het modderige Zwart Paadje een
verhard fietspad parallel aan de Groeneweg tussen Merkelbeek en Schinveld en
startte hij een project rondom de promotie van de Feldbissbreuk. ‘In aanloop naar
de fusie zei de toenmalige burgemeester van Schinnen, Leon Frissen, echter tegen
mij: Zorg dat je niet bezig blijft met losse kruimels. Maak van al die elementen iets
moois en groots. Zo gaf hij eigenlijk een voorzet voor de ontwikkeling van de huidige
Beekdaelenroute.’

Aanmelden gestart voor
symposium milieugroep
Schinnen-Spaubeek
Schinnen Wie wil deelnemen
aan het minisymposium ‘Samen dwars door het Groevenlandschap’ van milieugroep
Schinnen-Spaubeek op 8 oktober kan zich tot 1 augustus
aanmelden via het e-mailadres: milieugroepschinnen
spaubeek@gmail.com. In de
mail naam, adres, postcode,
woonplaats en hoeveel personen (maximaal 2) vermel-

den. Tijdens het symposium,
dat gehouden wordt ter gelegenheid van het 30-jarig
bestaan van de milieugroep,
zijn er verschillende lezingen.
Ook is er een mini-excursie
door Groeve Schinnen. Het
symposium vindt plaats in
‘Loods Bruls’ aan de Hettekensweg in Schinnen, begint
om 13.00 uur en duurt tot
17.30 uur.

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!

WORD
BEZORGER
IN SCHINNEN
Interesse?

9

Neem dan contact met ons op
via info@beekdaeler.nl

Garagesale in
Bingelrade
Bingelrade In het dorpje
Bingelrade is zondag 19 september een garageverkoop,
opgezet door stichting Samen
voor Elkaar. Bingelradenaren
die willen deelnemen kunnen
zich tot 1 september opgeven
via
claudiadohmen1969@
gmail.com. Aanmelden kan
ook door een briefje in de
brievenbus te gooien op
het adres: Dorpsstraat 120b.
Kosten van deelname bedragen 4 euro. De garagesale
duurt van 09.00 tot 15.00 uur.

Verlichte iconen in Merkelbeek
Swelsen hoopt op een verdere ontwikkeling van de plannen rondom
de promotie van de Feldbissbreuk. ‘Het idee was om, net als bij
Kasteel Etzenrade is gebeurd, de breuk zichtbaar en beleefbaar
te maken in het landschap met hulp van borden en meubels.
Grondtechnisch onderzoek heeft al plaatsgevonden en daarmee is
de exacte positie van de breuk in kaart gebracht.’ Enkele onderdelen
van het project zijn al gerealiseerd. ‘De Vogelsvalderenweg in
Merkelbeek, bij het Clemensdomein, is nu ook verhard en onderdeel
geworden van de Beekdaelenroute. Dit deel van de route is ook ‘s
avonds een bezoekje waard met de verlichte iconen in het wegdek.
Een sfeervolle aanvulling voor dit hooggelegen deel van het fietspad.’
Als huidige raadslid van de gemeente Beekdaelen zal Rodney alles
in het werk stellen om zijn passie project onder de aandacht te
houden. ‘Het filmpje dat ik als local mocht opnemen is ook weer een
welkome vorm van aandacht voor dit landschapselement.’

Advertorial

De winnaars van de Elektronica Challenge 2021
zijn bekend!
Lionsclub Beekdaelen heeft met inzet van al haar leden een nieuwe actie op
touw gezet om clubs/verenigingen binnen de gemeente Beekdaelen financieel
te kunnen ondersteunen. Wij willen alle clubs/verenigingen hartelijk danken die
van deze actie een groot succes hebben gemaakt !
Natuurlijk verliep deze eerste keer nog niet vlekkeloos en zijn er een aantal
verbeterpuntjes maar het heeft wel al meteen een goed financieel resultaat
opgeleverd en daar gaat het uiteindelijk om!
Lionsclub Beekdaelen heeft dan ook besloten om in 2022 weer een Elektronica
Challenge te organiseren.De volledige opbrengst wordt onder de winnende
deelnemers verdeeld!
Op donderdag 8 juli heeft notaris mr. Branko Reumkens de winnende loten
getrokken van de deelnemers aan de Elektronica Challenge 2021.
• 5e prijs van 500 euro: Harmonie St Caecilia Bingelrade
• 4e prijs van 500 euro: Tennisclub Oirsbeek
• 3e prijs van 750 euro: Harmonie St Caecilia Bingelrade
• 2e prijs van 750 euro: Harmonie Amstenrade
• 1e prijs 1000 euro: JIS Schinnen
De prijswinners zullen zo spoedig mogelijk hun prijs in ontvangst kunnen nemen.
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VERTICAAL: 1 deel v.d. week 2 hartige
hap 3 pokerterm 4 Europees Parlement 5
silicium 6 tegen 7 schaakstuk 8 ivoor 12
overeenkomst 14 slee 16 Ned. omroep 17
ar 18 via 20 water in Friesland 21 heidemeertje 23 tierig 24 hofmakerij 25 pl.
in Overijssel 27 zet 29 gesloten 32 pl. in
Gelderland 33 nakomeling 34 ambtsgewaad 35 insect 38 numero 40 bedankt 42
leersoort 43 mijns inziens 44 toespraak
46 overeenkomst 47 brandstof 49 plechtige gelofte 51 aankomend 52 met name.

Sudoku-vijfling

woordzoeker
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HORIZONTAAL: 1 rooster 6 naar 12 vruchtbare plaats 13 bakplaats
15 erkentelijkheid 17 soortelijk gewicht 19 uitroep van pijn 20 plan 22
optreden 23 enzovoort 25 een weinig 26 herkauwer 28 brandverf 30
smekend verzoek 31 dierentuin 33 vorderen 35 domoor 36 paling 38
toorn 40 chr. feest 43 pl. in Duitsland 45 intiem 47 onaangenaam koud
49 keurig 50 strafwerktuig 51 scheepstouw 52 stof 54 Frans lidwoord 55
zangnoot 57 naarling 58 ijshut 60 Spaanse schilder 62 zelfzuchtig mens
63 ontwerp.
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Eigenlijk gaat het hele leven op die
manier, bedenk ik steeds vaker.

11

Hélène

Kerkdiensten

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.

PVC VLOEREN

LAMINAAT/PARKET

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

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

GOUD

KEUKENS

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

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

KLOKKENMAKER

GELDZAKEN

KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

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

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.

VAKANTIEBAANTJE

TRAPPEN

BEZORGERS GEZOCHT
VOOR DE MAAND JULI
IN NUTH, HULSBERG EN
AMSTENRADE
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

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

RAMEN & DEUREN

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

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

MEUBELREPARATIE
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT? DEZE
KUNNEN WIJ OPNIEUW
VOOR U OPVULLEN.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
0682944793.

Samen maken
we Beekdaelen!

NUTH

Beekdaelen 2021 De lokale politieke partij
Vernieuwingsgroep Beekdaelen vindt het van
belang dat alle inwoners mee kunnen doen,
mee-participeren, meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan dat
de Vernieuwingsgroep al 50 jaar lang de
inbreng en participatie van burgers in hun
eigen KERN en in hun gemeenschap van groot
belang vindt. Hiermee geven we samen invulling aan het motto “Beekdaelen maken we
samen”.
Indien u wilt opkomen voor de belangen van
uw KERN of buurt, stuur dan gerust eens een
mailtje naar (hugoschaffrath@home.nl) of bel
mij even op (06-27821174). Wij gaan graag
met u in gesprek.

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Zaterdag 17 juli. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Mia Leunissen-van den Hove. Zondag 18
juli. 11.00 uur: Hoogmis. Intenties: Mia Merckx-Slangen;
zeswekendienst Thei Zautsen. Woensdag 21 juli 19.00
uur: H. Mis. Intenties: ouders
Rouwet-Limpens (trouwdag
en verjaardag vader); ouders
Ritzen-Collaris en ouders
Brouns-Hoeppener; Elly en
Zef Ritzen-Neven; Mia Hamers-Peters,
Dominique
Schreurs; Thei Meijers en
Tiny Meijers-Veldman. Donderdag 22 juli: 18.30 uur:
Aanbidding. 19.00 uur: H.
Mis..

Zondag 18 juli. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst
Johannes Emonds en Maria Houpperichs; Jeu Emons
(verjaardag); Tiny Portz- L
‘Ortye; Mia Meessen-Knubben en overleden familieleden. Dinsdag 20 juli. 9.00
uur: H. Mis.Intenties: voor
alle eenzame en zieke parochianen.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 17 juli. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Marion
Chappin-Muitjens en Jan
Muitjens; Jules Lucassen,
overleden ouders en zussen Rieka, Bertien en Lucie.
Zondag 18 juli. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: echtpaar
Huls-Thewessen; overleden
ouders Wil en Beppie Kersten-Op de Camp; Annie en
Armand Lemmens-Eijssen en
Ernest Lemmens; Riet Wetzels-Houben
(jaardienst);
Leo Goossens (trouwdag).

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 18 juli. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties: Carolina Aloffs; jaardienst ouders Driessen-Esser. Maandag 19 juli. 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 23 juli.
09.00 uur: H. Mis. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 17 juli. 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: voor alle
overledenen van de parochie.
Wij gedenken: Hub Gillissen
1993; Gertje Curfs 2009.

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en ontvang
4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Column Hélène

Zittenblijver

H

et is een vreemd gevoel
dat het schooljaar
ineens voorbij is. De diploma’s zijn uitgereikt, de overgangsrapporten gemaakt en de
plannen voor het nieuwe jaar
gesmeed. Maar als er iets is dat
het voorbije jaar ons heeft laten
zien, dan is het dat het smeden
van plannen soms niet verder
komt dan dat. De plannen
die we vorig jaar hadden, zijn
uiteindelijk niet uitgevoerd en
gedwongen door de omstandigheden, gaandeweg vervangen
door nieuwe plannen. Eigenlijk gaat het hele leven op die
manier, bedenk ik steeds vaker.
“Life is what happens to you,
while you are busy making
other plans,” zei John Lennon
ooit en dat klopt nog steeds.
Het is mij tot nu toe nog steeds
gelukt om het als iets positiefs
te zo’n leven vol verrassingen;
soms veroorzaakt door mijzelf
en soms door factoren geheel
buiten mijzelf. Daar waar andere mensen mij waarschuwden
voor de risico’s die ik nam, was
ik daar zelf nooit zo bang voor.
Dat ik mijn leven een aantal
keren helemaal op de kop heb
gegooid, was niet zozeer een
probleem voor míj, als wel voor
mijn omgeving. En dat laatste
is de reden dat veel mensen
ervoor kiezen om te blijven
waar ze zijn en te blijven doen
wat ze altijd al hebben gedaan.
Daar is niks mis mee, vind ik.
Het enige dat je kan gebeuren
is dat je later in je leven spijt

krijgt van de dingen die je niet
gedaan hebt. De kans daarop
is groter dan spijt krijgen van
de dingen die je wél gedaan
hebt, is mijn ervaring. Ik geef
dat altijd mee aan mijn leerlingen, zeker als ze twijfelen
over hun opleidingskeuze. Als
een leerling na een jaar op de
koksopleiding erachter komt
dat hij toch liever chauffeur
wil worden of kapper, krijg ik
steevast de vraag: “Wat zou u
doen, als u mij was, mevrouw?”
En dan antwoord ik altijd: “Ik
zou het niet weten, want ik ben
niet jij. Ik denk jouw gedachten
niet en ik voel jouw gevoel niet.
Maar ik weet zeker dat jij de
goede keuze maakt, want jij
voelt jouw gevoel wél.”
De afgelopen weken heb ik
doorgebracht met het voeren
van een heleboel afsluitende
gesprekken en kon ik veel
leerlingen blij maken met het
bericht dat ze over waren naar
leerjaar 2. Een aantal leerlingen
moest ik echter vertellen dat ze
nog wat reparatiewerk te doen
hebben voor ze klaar zijn voor
hun examen. “Gaat u mee over
naar de tweede, mevrouw?,”
vroeg er een. “Nee,” zei ik, “ik
blijf zitten dit jaar. En misschien volgend jaar ook nog.
Ik heb tegenwoordig wat meer
tijd nodig om alles te begrijpen.” “Jammer,” zei hij, “maar
het is echt geen schande, hoor.”
Reageren?
helene.knops@home.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.

Voor al uw
feesten en partijen
Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.

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

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

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 20.00 UUR

PINKSTERZONDAG & MAANDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 10:00 T/M 18:00 UUR
Aanbiedingen geldig vanaf donderdag 15 t/m zondag 18 juli 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Preuf
kippenragout

Hardewener
aardbeien vlaai

12.

90

8.

middel

bak á 500 gram

95

6.

Diverse Trots van
Coop Authentieke
vleeswaren

VAN
NEDERLANDSE

pakje 110-125 gram

*
G
N
I
T
R
O
K
25%
2. 3.

BOEREN

Trots van Coop
Blonde d’Aquitaine
biefstuk
per 100 gram

2.20

1.

69

3.

95

29

Trots van Coop
Blonde d’Aquitaine
kogelbiefstuk

2.70

per 100 gram

1.

99

31 _

1.73

combineren mogelijk

2 STUKS

per stuk

1.

49

Alle Coop
tapasolijven

3.

50

3.98
5.06
Biertje van de week:

Alle Desperados,
Jillz, Apple Bandit
of Liefmans

3 bakjes à 140/165 gram
combineren mogelijk

3 STUKS

6.00
7.50

per stuk

*
G
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I
T
R
O
K
25%
1. 12.

5.-

69 _

1.26

MAX. 4
PER
KLANT

_

35

9.26

*
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25% K
21
Palm

krat 24 flesjes
à 250 ml

Grolsch
beugel
krat 16 flesjes
à 450 ml
*de actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend

2.72

Aardappel-eisalade bak 450 gram
Huzarensalade bak 450 gram
Rundvleessalade bak 450 gram
Pastasalade tomaat bak 300 gram
Pastasalade pesto bak 300 gram

Galia,
piel de sapo
of cantaloupe
meloen

1.99
2.29

_

63

17.

29

12.

96

16.29

Grolsch pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

17.29

12.
12.96

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

