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Stichting ‘Geniet namens Anique’ wil langdurig zieke jongvolwassenen een topdag bezorgen
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Judith's BloemStijl
•• Judith's
BloemStijl
•• Aan Hoes
Hoes
Bakkerij Extra
•• Bakkerij
Extra
Slagerij Jean
•• Slagerij
JeanCusters
Custers

Sporten in de buitenlucht
Nuth Lekker actief bezig zijn, liefst in de buitenlucht. Dat is een de speerpunten van het sportakkoord Beekdaelen. In dat kader werden afgelopen vrijdag op diverse plaatsen in de gemeente sportpakketten uitgereikt
aan basisscholen en peuteropvangcentra. In Nuth kwamen de basisscholen bijeen op sportpark de Kollenberg,
waar zij onder andere evenwichtsballen, tail-ballen en skippyballen in ontvangst namen. Dit alles gebeurde
in het bijzijn van wethouder John Essers, waarna de leerlingen over een uitgezet parcours mochten rennen,
waarbij elk rondje beloond werd met een stempel.Tekst & Beeld: Katja Waltmans

DE BEEKDAELER
G enieten...
Omdat het kan!

TRIADE Hypotheken - Verzekeringen BV
Stationstraat 77
6361 BH Hypotheken
Nuth
TRIADE
- Verzekeringen BV
T 045 - 524 597784
Stationstraat
E info@triadebv.nl
6361
BH Nuth
I www.triadebv.nl

T 045 - 524 59 84
E info@triadebv.nl
I www.triadebv.nl
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JUICHT! JUICHT!

Test jouw Oranjekennis en win!

FRACTIEVOORZITTER TWAN SCHEVERS: ‘WAT ER ALLEMAAL IS GEBEURD IS CDA-ONWAARDIG’

Uw robotmaaier specialist!
RMACHINE
Op de Bies 6
6333 BX Schimmert
045 - 404 12 24
www.jhermans.nl

meet
the
locals
OP DE
BEEKDAELENROUTE

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
Sjra Schoffelen.
Alvast alle ‘locals’ ontmoeten?
Volg dan de Beekdaelenroute
www.beekdaelenroute.nl.

Wat betekent ‘Omtzigt’
voor CDA Beekdaelen?
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt stapte
zaterdag uit de CDA-fractie en zegde zijn
lidmaatschap op. Mede daardoor is de
chaos bij de christendemocraten niet te
overzien. De vraag is: wat doet Omtzigts
vertrek met de rest van het CDA, bijvoorbeeld in de gemeente Beekdaelen?
Valt de partij uit elkaar? Twan Schevers,
fractievoorzitter CDA Beekdaelen: “Deze
stap van Pieter zou zeker kunnen leiden
tot een scheuring in de partij.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Of Schevers verrast is door deze
stap van Omtzigt? “Ik was hier

uiteraard wel bang voor, want er
is helaas heel veel gebeurd en
dat is niet eenvoudig in meerdere sessies uit te praten. Zeker
niet gelet de huidige situatie
van Pieter, die immers met een

burn-out kampt. Al met al heel erg
vervelend, met name voor hem!
De inhoud van de memo (waarin
de ‘christelijke normen en waarden’ van het CDA met voeten
worden getreden, red.) is onthutsend. Wat er allemaal is gebeurd is
CDA-onwaardig.” Of deze stap
kan leiden tot een scheuring in
de partij? Schevers: “Wat het
uiteindelijk voor het CDA zal
betekenen kan ik nu nog niet
overzien, maar herbezinnen is
nu erg wenselijk. Deze stap van
Pieter zou zeker kunnen leiden
tot een scheuring in de partij.
De partijtop zal er alles aan
moeten doen om de gelederen
weer enigszins te sluiten, hoe
lastig dat op dit moment ook is.
Daarbij moet de aandacht juist
gaan naar díe CDA-leden die
massaal voor Pieter stemden als
lijsttrekker.”

‘Handen vol aan Beekdaelen’
Wat zegt Schevers tegen Beekdaelenaren die bij de Tweede
Kamer-verkiezingen op 17 maart
op Omtzigt hebben gestemd? “Ik
kan alleen maar aangeven dat hij
(Omtzigt, red) nu nog kritischer
het overheidsbeleid zal gaan volgen, als zelfstandig en meer onafhankelijk Kamerlid. Hopende
dat hij spoedig hersteld is van de
problemen waar hij nu mee te
kampen heeft. Maar let wel, we
zijn een lokale partij, met hardwerkende en kritische fractieleden, commissieleden en wethouders. We hebben onze handen vol
aan de zaken die in Beekdaelen
spelen. Dus we hebben even voldoende aan Beekdaelen en zijn
en blijven volop aan de slag om
Beekdaelen nog mooier te maken.”
Zie verder pagina 3
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Een loslopende psychopathische teringhond heb
je nog niet zo gemakkelijk in een functie elders.
Jacques

”

Column Jacques

Zicht op Omtzigt

E

n weer is er een kwestie Omtzigt. Hij blijft voortdurend in
beeld ofschoon hij al drie maanden thuis op de bank zit te herstellen van een burn-out. Andere mensen zijn dan volslagen
out-of-order, maar Pieter niet. Wellicht op therapeutische basis
schreef hij een 76 pagina’s lange memo met snoeiharde kritiek op
zijn eigen partij. Hij schreef die memo voor de commissie-Spies die
onderzoekt wat er bij de verkiezingen met het CDA allemaal fout
is gegaan. Een verklikker lekte die memo naar De Limburger en de
inhoud bleek nog dodelijker dan de foto van verkenner Ollongren
met een stapel paperassen onder haar arm. Boze tongen beweren
dat Omtzigt zelf het lek was, maar dat is onwaarschijnlijk. Waarom zou een Tukker lekken naar een regionaal dagblad helemaal in
Limburg? Het was gauw duidelijk dat er na het bekend worden van
de memo geen plaats meer voor hem was in de stal van het CDA.
Een stal die, zelfs als maar een deel van de kritiek van Omtzigt waar
is, snel uitgeruimd moet worden. De mestgeur die er vandaan komt,
hindert het hele Haagse spectrum en belemmert de voortgang van
de formatie.
Nog even over de inhoud van de memo. Omtzigt beweert dat het
CDA hem bewust voor het lijsttrekkerschap heeft gepasseerd nadat
Hugo de Jonge, die de lijsttrekkersverkiezing nipt had gewonnen,
de positie had prijsgegeven. Partijvoorzitter Ploum had beloofd dat
Omtzigt eerste reserve was en De Jonge had hem zelfs benoemd
tot running mate. Met die verkiezing was ook van alles fout gegaan
en Omtzigt twijfelde zelfs aan de rechtmatigheid ervan nadat zijn
echtgenote door de computer was bedankt voor haar stem aan
De Jonge. Zij had op Pieter gestemd, verklapte ze. Maar die kritiek
werd razendsnel weggemoffeld. Omtzigt bracht ook aan het licht
dat externe sponsoren heel wat in de melk te brokkelen hadden bij
het CDA, maar dit werd door de huidige partijvoorzitter ontkend.
We zullen zien wat de commissie Spies daar over zal rapporteren.
De Algemene Rekenkamer kijkt mee. Wopke Hoekstra, die eerder
bedankt had voor de eer, werd gevraagd als lijsttrekker en Pieter
Omtzigt ging bij hem op bezoek in Wopkeland. Na lang nadenken,
zei Wopke ja.
Omtzigt schreef in de memo dat hij door partijgenoten was uitgescholden als “psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord
en labiel”. Let wel, we hebben het over omgangsvormen binnen een
Christelijke partij. Dat is schokkend, want Omtzigt had meer respect
verdiend. Hij had 342.000 voorkeurstemmen en dat was goed voor
vijf CDA-Kamerzetels. Omtzigt zou waarschijnlijk meer voorkeurstemmen hebben gehad als hij niet voor het CDA had gekandideerd.
Op dit moment heeft de partij in de peilingen alweer vier van de
15 zetels verloren. Dat worden er straks nog meer na het opstappen van Omtzigt. Toch loopt fractievoorzitter Wopke Hoekstra in
stramme pas over het Binnenhof met het air van iemand die zojuist
de Zilvervloot heeft buitgemaakt. Is dat schaamteloze arrogantie,
toneelspel of onbenulligheid? Hoekstra vond de memo van Omtzigt
vervelend en beschadigend, maar ook dat ging hij oplossen. Als hij
katholiek was geweest, had hij een kaars kunnen opsteken in de
hoop dat alles weer goed zou komen.
Maar Wopke steekt geen kaars op, want hij is protestant en die
doen dat niet. Dat culturele verschil tussen protestanten en katholieken belast het CDA al vanaf de oprichting in 1980. Toen fuseerden
een katholieke en twee protestantse partijen. Je zou denken dat
met de ontkerkelijking de bloedgroependiscussie binnen het CDA
wel zou zijn verstomd, maar dat is geenszins het geval. Je hoort
steeds de mantra, dat waar twee geloven liggen op één kussen,
daar slaapt de duivel tussen. Dat duiveltje steekt regelmatig de kop
op, ook in de kwestie Omtzigt. Het geduvel begon in 2002 toen de
zuinige Zeeuw Balkenende aantrad. Sindsdien heeft de protestantse
bloedgroep de hegemonie in de partij. Sybrand Buma was een steile
protestant evenals zijn opvolger Pieter Heerma, beiden papenhaters. Zij konden het prima vinden met de protestant Mark Rutte, die
veel protestantse ministers aanstelde, zoals Zijlstra, Hoekstra, De
Jonge, Bijleveld, Schouten, Slob, Blok, Dekker en Van Ark, tegenover
Grapperhaus, Kaag en Van Engelshoven van katholieke huize. Ook
de CDA-staatsecretarissen Keijzer en Knops zijn katholiek, maar ze
spelen feitelijk de tweede viool. Bij de CDA-lijsttrekkersverkiezing
kreeg Hugo de Jonge alle support van de protestantse partijtop
en de katholieke kandidaten Omtzigt, Van Helvert en Keijzer niet.
Martijn van Helvert kwam nadien op een onverkiesbare plek op de
lijst en hij kreeg ook een functie elders (tijdelijk wethouder in Roerdalen). Keijzer werd nog gedoogd als demissionair staatssecretaris,
maar haar invloed nam af. Onder de mannenbroeders van de ARP en
CHU moest de vrouw vanouds haar plaats kennen. Mona heeft een
katholiek gezin met vijf kinderen. Thuis blijven dus.
Omtzigt gruwt van onrecht. Bij de Kindertoeslagenaffaire die hij
samen met Renske Leijten ontrafelde, hebben we dat gezien. Dat
gaat hij weer oppakken na terugkeer van ziekteverlof in september.
Niet langer bij het CDA. Hij laat zich niet wegjagen uit de Kamer. Een
loslopende psychopathische teringhond heb je nog niet zo gemakkelijk in een functie elders.
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Basisschoolleerlingen
ontvingen burgemeester
Oirsbeek Leerlingen van groep 7 van basisschool de Sprong in Oirsbeek kregen op 9 juni bezoek van burgemeester Geurts.
Dit bezoek hadden de kinderen – in de leeftijd van 10 tot 11 jaar – te danken aan het sturen van brieven naar de burgemeester. In deze brieven vroegen zij onder meer om een verbod op het oplaten van ballonnen. Burgemeester Geurts was onder
de indruk van de maatschappelijke betrokkenheid van de jonge Beekdaelenaren en wilde graag met hen kennismaken. Die
gelegenheid grepen de leerlingen aan om een idee te presenteren: het aanstellen van een kinderraad en kinderburgemeester in Beekdaelen. Tot slot konden de leerlingen vragen stellen. Op de vraag wat de burgemeester – die aangaf voorheen
chemicus van beroep te zijn geweest - het leukst vindt aan zijn wek, antwoorde hij: “Dit, het worden uitgevraagd door kinderen.” Foto Petra Niessen

Hoeskamertref
Arensgenhout
weer van start
Arensgenhout De Hoeskamertref
in Arensgenhout gaat weer van start.
Wie een kaartje wil leggen
of gewoon een praatje wil
maken met een kopje koffie
is welkom op maandag 21
juni van 14.00 tot 16.00 uur
in de Hoeskamer in Arensgenhout. “Alles is volgens de
RIVM-richtlijnen”, verzekert
de organisatie. “Wie ziek of
verkouden is moet thuisblijven”. Er geldt een maximum
van 32 bezoekers. Aanmelden is daarom verplicht en
kan tot uiterlijk 18 juni bij
Tiny Rompen-Loijens, tel.
06-25012415 of paul.tiny.
rompen@gmail.com. Als het
maximale aantal bezoekers
is bereikt, worden aanmeldingen automatisch doorgeschoven naar maandag 28
juni. Dan staat er ook een
Hoeskamertref op het programma. Eventueel vervoer
kan geregeld worden.
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RAADSLID KAY BEMELEN: ‘IK DRAAG
PIETER OMTZIGT EEN WARM HART TOE’

‘CDA moet
zich opnieuw
uitvinden’
Zelfs als het Nederlands Elftal
Europees kampioen
wordt zullen we
CDA’ers niet met
een oranje juichcape van de Snollebollekes door Beekdaelen zien rennen
want het CDA piept,
kraakt en treurt.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

In 1994 telde het CDA nog 54
zetels in de Tweede Kamer.
Afgelopen vrijdag waren er
daar nog maar 15 van over,
en na het vertrek Omtzigt
zijn dat er 14. In de gemeente
Beekdaelen is het CDA met 7
raadszetels en drie wethouders de grootste partij. Of dat
zo blijft weten we in maart
2022, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De vooruitzichten lijken niet gunstig
want het CDA verkeert landelijk in de grootste crisis ooit.
Een aantal CDA-raadsleden
in onze gemeente hamert
erop dat ‘Den Haag heel ver
weg is van het CDA Beekdaelen’.
‘Gifbeker moet
helemaal leeg’
Twan Schevers uit Doenrade,
de CDA-fractievoorzitter in
de gemeenteraad, staat voor
zijn partij, ook als het stormt.

Vrijdag, één etmaal voordat Omtzigt uit het CDA zal
stappen, zegt Schevers tegen
De Beekdaeler: “We zitten
als partij in de hoek waar de
klappen vallen, de gifbeker
moet kennelijk helemaal
leeg.” Hij weet dan nog niet
dat Omtzigt een dag later de
partij verlaat. CDA-raadslid
Kay Bemelen (Hulsberg): ”Ik
draag Pieter Omtzigt hoe dan
ook een warm hart toe. En
het CDA moet zich opnieuw
uitvinden.”
CDA-raadslid
John Kevers uit Schimmert
is allesbehalve spraakzaam
als we zijn reactie vragen op
de vernietigende interne notitie van Omtzigt. “We moeten het eerst laten bezinken
en niet meteen conclusies
trekken. Daar wil ik het bij
laten.” CDA-raadslid Mia
Lamerichs-Dormans uit Jabeek: “Er is een groot verschil tussen het CDA landelijk en CDA in Beekdaelen.”
CDA-raadslid Leon Rijkx uit
Wijnandsrade: “Deze kwestie
gaat niet over het CDA Beekdaelen maar over Den Haag.”
Wat
CDA-raadslid
Hub
Franssen (Schinnen) vindt
van de vernietigende notitie
van Omtzigt? “We hebben het
er in de fractie nog niet over
gehad.” Twan Schevers: ”Eén
ding is zeker: het CDA Beekdaelen heeft in maart 2022
sterke gemeenteraadskandidaten.” Raadslid Lisa Laumen
en de CDA-wethouders Roy
van der Broek, Peter Janssen
en Jos Timmermans waren
niet bereikbaar voor commentaar.

Twan Schevers: “We zitten
als partij in de hoek waar
de klappen vallen.”

Kay Bemelen: “Ik draag
Pieter Omtzigt hoe dan
ook een warm hart toe.”

Hotel Schaepkens
van St. Fijt

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

Mia Lamerichs: “Er is een
groot verschil tussen het
CDA landelijk en CDA in
Beekdaelen.”

Dit is de winnaar van de
‘Lekker tuinieren!’-puzzel
Beekdaelen De winnaar van de ‘Lekker
tuinieren!’- puzzel
is bekend. Onder de
foutloze inzendingen
hebben wij een cadeaubon verloot van Boerenbond Ulestraten ter
waarde van 25 euro. We
feliciteren: M. Neis uit
Puth. De cadeaubon is
onderweg.

Wij kregen bij de redactie
ruim negentig inzendingen binnen, waarvoor
dank. Voor de goeie
orde hieronder de juiste
antwoorden. Horizontaal 2. Hiermee maak
je de bodem vruchtbaar:
Compost. 5. Onmisbare
waterplant met bloemen:
Lelie. 6. Heerlijk geurende plant met paarse bloe-

men: Lavendel. 7. Iemand
die beroepsmatig tuinen
aanlegt en verzorgt:
Hovenier. Verticaal 1.
Tuingereedschap om
onkruid van zijn wortel
los te snijden: Schoffel. 3.
In een moestuin kweek je
onder andere: groenten/
asperges. 4. Een mengsel
van water en zeep helpt
bij rozen tegen: bladluis.

• 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

Ben jij de
horeca-tijger
die we zoeken?
En wil je het team versterken van onze
bediening, keuken of housekeeping...

Solliciteer dan snel via:
info@hotelschaepkens.nl
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste 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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Steenstraat 24 in Puth
Horselstraat 2 in Nuth
Langstraat 64 in
Schimmert
Kerkstraat 81 in
Doenrade
Bellenkampweg 40
in Oirsbeek
Acaciastraat 7 in
Oirsbeek
Bovenste Puth 21 in
Puth
Maastrichterweg 14
in Nuth
Achter den Hof 55
in Amstenrade
Platsbeekweg 7 in
Nuth

OMSCHRIJVING
Het realiseren van een rijbak
Het plaatsen van een warmwaterbuffertank
Het verbouwen van de woning

DATUM VERLEEND
03-06-2021
03-06-2021

Het realiseren van een carport

04-06-2021

Het verbouwen van de woning

04-06-2021

Het uitbreiden van de slaapkamer
op verdieping
Het realiseren van een carport

04-06-2021

Het aanbrengen van nieuw
dakbeschot
Het realiseren van een aanbouw

08-06-2021

Het realiseren van een zwembad

10-06-2021

04-06-2021

07-06-2021

09-06-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
Wethouder
Daamenplein in
Hulsberg
Europaplein in
Hulsberg

OMSCHRIJVING
Standplaatsvergunning voor de verkoop van friet, snacks, kebab en frisdrank vanaf 30 juni 2021
Standplaatsvergunning voor de verkoop van Italiaans schepijs en bubbelwafels.

DATUM VERLEEND
09-06-2021
10-06-2021

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.nl.
Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u momenteel niet inzien
in het gemeentehuis in Schinveld, omdat deze locatie is gesloten voor burgers i.v.m.
het coronavirus. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene
nummer van de gemeente 088 – 450 20 00.

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

Vergaderingen gemeenteraad
en raadscommissie in juni 2021
Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende openbare vergaderingen
van de gemeenteraad en de raadscommissie.

Nieuwe regels voor verenigingen en stichtingen

Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR)
per 1 juli 2021 van kracht

Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op dinsdag 22 juni 2021 om
19.00 uur. Door de maatregelen in verband met het coronavirus vindt
deze vergadering zonder publiek plaats. Streekomroep ZO-NWS zendt de
vergadering rechtstreeks uit op televisie en internet (www.zo-nws.nl).

Ben ik persoonlijk aansprakelijk? Dat zal menig bestuurslid of toezichthouder
van een vereniging, stichting of vrijwilligersorganisatie zich weleens afvragen.
Dat is heel verstandig, zeker nu de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) is aangenomen en per 1 juli 2021 van kracht wordt.

Raadscommissievergadering
De gecombineerde raadscommissievergadering (ruimte, sociaal en
bedrijfsvoering) vindt plaats op donderdag 24 juni 2021 om 19.00 uur.
Door de maatregelen in verband met het coronavirus vindt deze vergadering
zonder publiek via videoconference plaats. U kunt tijdens de raadscommissie
gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers over de onderwerpen op de
agenda. Hiervoor moet u zich aanmelden. Aanmelden kan tot en met zondag
20 juni via griffie@beekdaelen.nl.
Indien u zelf niet over de benodigde digitale middelen beschikt, is er in het
gemeentehuis te Nuth een ruimte met iPad beschikbaar.

De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen
en stichtingen te verbeteren en om te voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en
andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden.

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

Wijzigingen
Met de komst van de WBTR wijzigen ook de regels voor de persoonlijke
aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders. Om aan alle eisen te
voldoen, moeten verenigingen en stichtingen een aantal zaken regelen.
Er geldt een overgangsperiode van vijf jaar.
Meer informatie
Door verschillende overkoepelende organisaties zijn stappenplannen
ontwikkeld of worden webinars georganiseerd.
Het Huis voor de Kunsten in Roermond bijvoorbeeld, biedt kosteloos
webinars en een stappenplan aan. Via www.hklimburg.nl/wbtr kunnen
bestuursleden van organisaties een stappenplan aanvragen.
Meer informatie leest u ook op www.wbtr.nl.

Voldoet uw vereniging of stichting al aan de nieuwe Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)?

Vergadering algemeen
bestuur van Kompas

Werken loont

Het Algemeen Bestuur van Kompas, het gemeentelijk collectief voor werk,
inkomen & zorg voor de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen
(postcodegebied Nuth en Schinnen), vergadert op maandag 28 juni 2021 om
19.30 uur.
In verband met Covid-19 is deze vergadering digitaal. De agenda en
stukken liggen 6 dagen voorafgaand aan de vergadering ter inzage bij
bovengenoemde gemeenten.

Aanvragen Koninklijke
onderscheiding
Lintjesregen 2022?

Doe dit vóór
1 juli 2021
Wie verdient er volgens u een lintje?
De gemeente Beekdaelen vindt het belangrijk dat mensen die zich jarenlang
belangeloos inzetten binnen het verenigingsleven en de samenleving in het
zonnetje worden gezet. We horen daarom graag van onze inwoners wie een
lintje verdient. U weet immers het beste wie in uw omgeving zich bijzonder
verdienstelijk maakt voor de gemeenschap.
Koninklijke onderscheiding aanvragen
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding voor
26 april 2022 (de traditionele lintjesregen de dag vóór Koningsdag)?
Stuur dan een mail naar bestuurssecretariaat@beekdaelen.nl voor meer
informatie en het opvragen van het voorstelformulier. Dit formulier dient als
Word-document digitaal (dus per e-mail) te worden ingediend.
Bent u digitaal goed onderlegd dan kunt u als burger ook een Koninklijke
onderscheiding aanvragen via het volgende online formulier:
https://aanvraag.koninklijkeonderscheidingen.nl/
Uiterlijke datum van indiening van de aanvragen voor de lintjesregen 2022
is 1 juli 2021.
Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen leest u op de website
www.lintjes.nl.

Voormalige Stortplaats
De Beukenberg te Oirsbeek
In 2019 hebben enkele omwonenden vragen gesteld over de voormalige groeve
c.q. stortplaats Boymans te Oirsbeek (bekend als De Beukenberg) in relatie tot
door hen en anderen ondervonden (medische) klachten.
Het college van burgemeester en wethouders heeft Bodemzorg Limburg destijds
benaderd voor een inhoudelijke reactie. Dit omdat de betreffende locatie in
het kader van de nazorg van voormalige stortlocaties in eigendom en beheer
aan Bodemzorg Limburg overgedragen is. Dit heeft eind 2019 geleid tot een
beantwoording van de gestelde vragen en een mondelinge toelichting hierop aan de
betrokken omwonenden. Dit met de conclusie dat er geen aanleiding voor zorgen
bestaat.
Onderzoek
Om de mogelijk toch nog resterende zorgen weg te nemen en eventuele risico’s
uit te sluiten, heeft het college van burgemeester en wethouders de GGD Zuid
Limburg vervolgens opdracht verstrekt om in samenspraak met Bodemzorg Limburg
en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg een gezondheidskundige
risicobeoordeling uit te voeren. Deze beoordeling is tot stand gekomen na
literatuur- en archiefonderzoek, locatiebezoek en diverse overleggen tussen de
gemeente, de GGD Zuid Limburg, Bodemzorg Limburg en de RUD Zuid-Limburg.
Deze overleggen hebben onder meer tot een aanvullend onderzoek naar de
grondwaterstromen geleid dat in opdracht van Bodemzorg Limburg door Lievense
Milieu B.V. uitgevoerd is.
Onderzoek bevestigd: geen risico
Mede op basis van de hiervoor omschreven exercities heeft de GGD Zuid Limburg
de rapportage “Gezondheidskundige risicobeoordeling - Stortplaats Beukenberg te
Oirsbeek” opgeleverd. Hierin wordt gemotiveerd geconcludeerd dat de voormalige
stortplaats geen risico oplevert voor de gezondheid van omwonenden.
Meer informatie
De betrokken bewoners zijn tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte
gebracht van de conclusies van het rapport en kregen daarbij uitleg van de
aanwezige deskundigen van GGD Zuid Limburg en de gemeente.
Andere geïnteresseerden kunnen deze rapportage opvragen bij de heer E. Peeters
van de afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente Beekdaelen via telefoonnummer
088-4502156 of e-mail: e.peeters@beekdaelen.nl.

Partner(s) gezocht voor peuteropvang,
kinderdagopvang en buitenschoolse opvang
(BSO) in nieuwe Kindcentrum in Amstenrade
Aanmelden kan tot uiterlijk 6 juli 2021 – 12.00 uur
Voor het nieuw te realiseren Kindcentrum in Amstenrade, is de gemeente Beekdaelen in samenwerking met
stichting INNOVO, gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwbouw. Gelijktijdig aan dit
proces wordt gezocht naar (een) partner(s) voor de dienstverlening rondom peuteropvang, kinderdagopvang
en buitenschoolse opvang (BSO) in het nieuw te realiseren Kindcentrum.
Om te komen tot een meest geschikte partner worden twee fasen doorlopen:
1. In de eerste fase mogen alle geïnteresseerden zich aanmelden voor deelname, waarna er een selectie
plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria, referenties en eventueel loting
ten behoeve van de tweede fase.
2. In de tweede fase zal aan de in de eerste fase geselecteerde geïnteresseerden gevraagd worden om aan de hand
van de toewijzingsleidraad een inhoudelijke aanbieding te doen.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor fase 1 tot uiterlijk dinsdag 6 juli 2021 – 12.00 uur.
Uitgebreide informatie over onder andere de procedure en wijze van aanmelden leest u op
www.beekdaelen.nl/partners-gezocht-kindcentrum-amstenrade.

meet
the
locals
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.
Scan de QR-code en
bekijk de video van
Sjra Schoffelen.

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

Verbindende factor
De energieke beeldhouwer kon het niet laten en bracht meer
ideeën in. ‘Ik dacht, leuk die eilanden met de omringende
grachten, maar het blijven losse onderdelen, dat wordt niks zo.
Het miste verbinding.’ Op deze manier ontstond het idee voor
de metershoge, stalen poort als verbindende factor tussen
de binnenplaats van de familie Schoffelen en beide eilanden.
‘Het 2,5 centimeter dikke staal maakt dat het een vestiging
is, ondoordringbaar, net als vroeger. De vier elementen van
de poort verwijzen naar het middelpunt: De ingang, want de
poort kan open en nodigt uit om het achterliggende park te
bezoeken. Het lijnenspel van de poort stelt twee wachters
voor. Zo is deze eigentijdse vorm, een subtiele verwijzing naar
het vroegere kasteel.’

Deze omgeving
inspireert nog steeds!
Beeldhouwer èn local Sjra Schoffelen voelt zich verbonden met het Etzenrader Huisken
en het gebied eromheen. Hoewel geboren in Roosteren, wist hij meteen dat dit de plek
was waar hij wilde wonen en werken. ‘De manier waarop het in het landschap ligt vind ik
heel bijzonder, deze omgeving inspireert mij nog steeds.’ Met veel liefde en respect voor
historie werd de ruïne, want dat was de hoeve veertig jaar geleden, herbouwd en geschikt
gemaakt tot woonhuis, atelier en expositieruimte. Aan stoppen denkt de 83-jarige
kunstenaar voorlopig niet: ‘Er gebeurt nog zoveel in mij. De uitdaging is er nog altijd!’
Grachten als waterbuffer
Een van zijn grootste werken maakte hij een jaar of twee geleden, toen het gebied achter zijn
hoeve in samenwerking met het waterschap, gemeente Beekdaelen en IBA werd aangepakt.
‘Wij hadden regelmatig wateroverlast, onze buren eveneens. Ook het waterschap erkende
deze problematiek en wilde waterbuffers aanleggen. De toen nog gloednieuwe gemeente
wilde verantwoord met de natuur aan de slag en daarom opperde ik het idee om de oude
grachten terug te brengen in het landschap. Op deze manier konden we het nuttige, op
een historisch verantwoorde manier tot uitvoer brengen.’ Zo werd de basis gelegd voor de
gebiedsontwikkeling, waarin de verleden tijd van deze locatie weer zichtbaar is gemaakt in het
landschap. Compleet met 3D-replica’s van de vondsten die ter plekke zijn opgegraven.

Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

Inspiratie uit de natuur
Wat vindt Sjra van de Beekdaelen Route? ‘Ik vind het mooi dat
de route langs het verzonken kasteel komt en dat aandacht
wordt geschonken aan deze prachtige plek. Elly en ik hebben
vroeger heel veel gewandeld en gefietst. Maar nu niet meer.
Mijn oude fiets werd op een gegeven moment gestolen en
ik heb nooit een nieuwe gekocht.’ Dochter Vera, vanmiddag
even op en neer gereden vanuit Amsterdam speciaal voor
dit gesprek, haakt lachend in: ‘In Amsterdam hebben we de
birò, dat zou echt iets voor jullie zijn! Een klein, elektrisch
stadskarretje, daarmee kun je die route prima verkennen.’
Het echtpaar Schoffelen heeft echter genoeg om handen,
de hoeve vergt het nodige onderhoud. ‘We doen veel zelf,
daarmee krijgen we voldoende beweging. Het houdt ons niet
alleen jong, het brengt mij ook afleiding en inspiratie. Soms
ben ik bezig met een beeld en dan weet ik het even niet meer.
Dan ga ik de heg snoeien en zie de vormen in de natuur. Bijna
altijd kan ik daarna weer verder!’

Voor meest exclusieve en specialistische
Steak & BBQ Specialist uit Beekdaelen
en omstreken moet je naar Hulsberg!

Buiten onze superheerlijke barbecue-specialiteiten
zijn wij dé specialist voor de échte Pittmasters,
álle soorten en variaties hebben wij voor u liggen.
Naast onze eigen steaks van eigen toprunderen uit Puth-Schinnen,
importeren wij tevens nog beste steaks uit de hele wereld:
- De Holsteiner uit Duitland
- De Rubia Gallega uit Spanje
- De Chiannina uit Italië
- De Montebiarde uit de Frans- Zwitserse alpen
- De Black Angus uit Schotland
- De Black Angus uit Canada
- De Black Angus uit De Ranger valley (Australië)
- De Wagyu uit Kagoshima (Japan)

Kom voorbij op de slagerij en kies, en laat u verrassen!
Keurslagerij Jack en Tonny Keulen
Kerkstraat 26 | 6336 BB Hulsberg
Tel. 045 405 90 21
www.keulen.keurslager.nl

DE BEEKDAELER

JUICHT!
De bal is rond
5-vragen aan Ed Slangen

EK-bal ‘Uniforia’
vol symboliek
Test jouw Oranjekennis
en win!

Wie is het?

Test jouw
ORANJEKENNIS

Doe mee
en win!

Maak kans op leuke
prijzen zoals een TV,
een weekendje weg of
een mand vol lekkere
streekproducten!

Weet jij van
welke spelers de
voetbalshirts zijn?

adv

Doe
mee en
win!

Doe mee
en win!

Maak kans op leuke
prijzen zoals een TV,
een weekendje weg of
een mand vol lekkere
streekproducten!

Doe
mee en
win!

Alles draait
om de bal!

88%

80%

KORTING

Spaar voor echte
Soufiane Touzani
voetballen

KORTING

Bal groot ora
nje
Ø 23 cm
24.99

Soufiane Touzani ken je natuurlijk. Deze freestyle
voetballer is de koning van de panna’s. En met

Met volle
spaarkaart

zijn Touzani Around the World truc werd hij
over de hele wereld beroemd. Wil jij net zo goed

2.99

Bal klein oran
je
Ø 14 cm
9.99
Met volle
spaarkaart

1.99

worden? Alles draait om de bal. Daarom spaar
je tot en met zondag 4 juli bij Coop voor echte
Soufiane Touzani voetballen.

Naar buiten en oefenen!
De Soufiane Touzani voetballen zijn er in
2 maten. Met een volle spaarkaart betaal je
slechts € 2.99 of € 1.99 voor een bal.
Dus scoor je favoriete bal, ga lekker naar
buiten en geef je tricks en skills de ruimte.

Bal groot bla
uw
Ø 23 cm
24.99
Met volle
spaarkaart

2.99

Want jezelf verbeteren gaat maar op

Bal klein blau
w
Ø 14 cm
9.99
Met volle
spaarkaart

1.99

1 manier: oefenen, oefenen, oefenen!

Sparen gaat lekker snel
Je spaarkaart is al vol met 15 zegels.
Sparen
lekker snel
Bij elke € 5.- gaat
aan boodschappen
krijg
je 1spaarkaart
voetbalzegel.
Je
is al vol met 15 zegels.
Bij elke € 5.- aan boodschappen krijg
je 1 voetbalzegel.

Bal groot roz
e
Ø 23 cm
24.99
Met volle
spaarkaart

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

2.99

Bal klein roze
Ø 14 cm
9.99
Met volle
spaarkaart

1.99

DE BEEKDAELER

JUICHT!

Test jouw

Vul de antwoorden in
bij het oplossingsveld
en win!

Doe mee
en win!

ORANJEKENNIS

Beantwoord
deze vragen!

Maak kans op leuke
prijzen zoals een TV,
een weekendje weg of
een mand vol lekkere
streekproducten!

VRAAG 2

In welke stad
wordt de finale
van het EK
gespeeld?

In 1996 wordt
Nederland in
de kwartfinale
uitgeschakeld
door Frankrijk.
Wie mist de enige
strafschop namens
Nederland?

VRAAG 3

VRAAG 4

VRAAG 5

VRAAG 6

Voor welk
EK plaatste
Nederland
zich niet?

Welke speler
heeft de meeste
interlands op zijn
naam staan?

Welk landen
hebben het
vaakst het EK
gewonnen?

Hoe heet de
mascotte van
het EK?

VRAAG 1

Doe
mee en
win!

SPELRONDE

ANTWOORD 1

ANTWOORD 3

2

ANTWOORD 2

ANTWOORD 4

Doe mee! Vul de antwoorden in bij het oplossingsveld en stuur dit naar: De
Beekdaeler, Valkenburgerweg 3 6361 EA Nuth. De spelperiode loopt van 8
juni tot en met 28 juni 2021. Binnen deze periode zijn er drie spelrondes: 8 juni
(spelronde 1), 15 juni (spelronde 2), 22 juni (spelronde 3). De Beekdaeler loot uit
drie spelrondes telkens één winnaar. Deze drie winnaars gaan naar de finale.
Onder de drie finalisten worden de prijzen verloot. Meedoen aan spelronde 2
kan tot en met 21 juni 2021.
NAAM:
ADRES:

ANTWOORD 5

ANTWOORD 6

PC/PLAATS:

TEL.:

i
n
u
j
0
2
&
19

Schrijf je nu GRATIS in en ontvang:
• Goodiebag • Keycord
• 14 dagenpas
• Bidon

ANYTIME FITNESS NUTH
Stationstraat 18 | 0642272310 | www.afnuth.nl

DE BEEKDAELER

JUICHT!

Wie is het?

Vul de antwoorden in
bij het oplossingsveld
en win!

Maak kans op leuke
prijzen zoals een TV, een
weekendje weg of
een mand vol lekkere
streekproducten!

Herken jij van
welke spelers deze
voetbalshirt zijn?

Nederland
Leeftijd: 30
Club: Liverpool
Positie: Middenvelder
Een leuk feitje: Hij wilde
ooit turner worden.

Oostenrijk
Leeftijd: 28
Club: FC Bayern München
Positie: Verdediger
Een leuk feitje: Hij sloot de
kwalificatiereeks voor het
WK 2014 af als topscorer
van Oostenrijk.

Engeland
Leeftijd: 27
Club: Tottenham Hotspur
Positie: Aanvaller
Een leuk feitje: Hij werd
afgewezen door Arsenal
wegens overgewicht.

Duitsland
Leeftijd: 31
Club: Real Madrid
Positie: Middenvelder
Een leuk feitje: Zijn
interlandcarrière startte op
het WK 2010.

Doe
mee en
win!

België
Leeftijd: 29
Club: Manchester City
Positie: Middenvelder
Een leuk feitje: De transfer
in 2015 maakte hem op
dat moment de duurste
Belgische voetballer ooit.

Frankrijk
Leeftijd: 22
Club: Paris St-Germain
Positie: Aanvaller
Een leuk feitje: Doelpunten
laten nooit lang op zich
wachten met hem in de
buurt.

SPELRONDE
ANTWOORD

NEDERLAND

ANTWOORD OOSTENRIJK

2

ANTWOORD ENGELAND

ANTWOORD

DUITSLAND

Doe mee! Vul de antwoorden in bij het oplossingsveld en stuur dit naar: De
Beekdaeler, Valkenburgerweg 3 6361 EA Nuth. De spelperiode loopt van 8
juni tot en met 28 juni 2021. Binnen deze periode zijn er drie spelrondes: 8 juni
(spelronde 1), 15 juni (spelronde 2), 22 juni (spelronde 3). De Beekdaeler loot uit
drie spelrondes telkens één winnaar. Deze drie winnaars gaan naar de finale.
Onder de drie finalisten worden de prijzen verloot. Meedoen aan spelronde 2
kan tot en met 21 juni 2021.
NAAM:
ADRES:

ANTWOORD

BELGIË

ANTWOORD

FRANKRIJK
PC/PLAATS:

TEL.:

Bodystyling Nuth

Gratis en vrijblijvende figuuranalyse - bel 045 524 5776 of loop gerust binnen

Zlim Bodystyling Nuth
Wij bestaan dit jaar
20 jaar!
Nu tijdelijk

€100,- Korting

op onze zlimme kuur!
Actie loopt tot 24 juni 2021
Stationstraat 67a
6361BH Nuth
Vlak aan afslag autoweg
Zlim Bodystyling Center Nuth - Facebook Zlim Bodystyling Nuth - 045 524 5776

De Beekdaeler week 24 15 juni - 21 juni 2021

13

ONDANKS EIGEN ZIEKTE HELPT ANIQUE ERENS UIT
SCHINVELD LOTGENOTEN AAN ONVERGETELIJKE DAG

Stichting ‘Geniet namens Anique’
wil langdurig zieke jongvolwassenen
een leuke dag bezorgen
Schinveld Anique Erens uit
Schinveld heeft met een aantal vrienden en familieleden
de stichting ‘Geniet namens
Anique’ opgericht. De stichting heeft het doel om jongvolwassenen met kanker
een leuke dag te bezorgen.
Daarnaast gaat de stichting
geld inzamelen voor onderzoek naar hersentumoren.
Stilzitten, niets doen. Het is
geen optie voor Anique, ondanks haar ziekte. De Schinveldse leeft zelf al bijna vier

jaar met een hersentumor.
Keer op keer bedenkt ze acties
of doet ze zelf mee aan initiatieven om geld in te zamelen
voor de stichting STOPhersentumoren. Zo zette zij zich
in door Limburgs Mooiste te
fietsen om geld in te zamelen
voor de stichting tegen hersentumoren. Daarnaast verkoopt ze zelfgemaakte kaarten. Ook die opbrengst gaat
naar de stichting Stophersentumoren.nl. Inmiddels heeft
ze al ruim 10.000 (!) euro gedoneerd voor onderzoek naar
hersentumoren.

Topdag voor lotgenoten
Intussen heeft Danique alweer nieuw een plan klaar
liggen. Met haar pas opgericht
stichting wil ze nu zoveel mogelijk geld inzamelen voor een
topdag voor lotgenoten. Danique heeft namelijk zelf ondervonden dat langdurige zieke
jongvolwassenen vaak buitengesloten worden van leuke activiteiten en belevingen. “Juist
in deze fase in het leven is het
zo belangrijk om leuke activiteiten te kunnen doen en
mooie herinneringen te kunnen maken met je naasten,

aldus stichting Geniet namens
Danique. “Jongvolwassenen
hebben ook vaak onvoldoende financiële middelen om
bijvoorbeeld een dagje naar
een dierenpark te gaan of
eens lekker buiten de deur
te gaan eten. Hier wil Stichting Geniet namens Anique
een steentje aan bijdragen.”
Uiteraard gaat ook nog altijd
een flink deel van het ingezamelde geld naar de stichting
STOPhersentumoren.nl. Meer
informatie over de stichting
van Anique is te vinden op
www.genietnamensanique.nl.

Uw hulpmiddelen specialist!!
Groot aanbod aan
scootmobielen,
rollators, rolstoelen
en andere hulpmiddelen!!

Onderscheidend door de beste service!!

LENTEACTIE!!

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

10% KORTING

OP HET GEHELE ASSORTIMENT
(op vertoon van deze advertentie)!!

Acties zijn
t/mt/m
20-06-2021
Acties
zijngeldig
geldig
31-01-2021

Ondanks de coronamaatregelen
zijn wij gewoon geopend:
Weth.Sangersstraat
40
Op ma
vr van 9 tot 17 uur en za van 11 tot 14.30 uur.
6191
NAt/m
Beek
046-4372727
Weth. Sangersstraat 40, 6191 NA Beek
(nabij winkelcentrum
Makado) Makado)
(nabij winkelcentrum
www.gabriel-hulpmiddelen.nl
046-4372727 www.gabriel-hulpmiddelen.nl

PROEFSCHRIFT ‘AN EVALUATION OF TECHNOLOGIES TO IMPROVE
AUDITING’ GROTE MEERWAARDE VOOR ACCOUNTANTS

Nuthenaar Eric Mantelaers
verdedigt vrijdag proefschrift
Nuth|Maastricht De inzet
van technologie kan een
belangrijke spelen in de verbetering van accountantscontroles. Dat stelt Nuthenaar Eric Mantelaers in zijn
proefschrift ‘An evaluation
of technologies to improve
auditing’ dat hij vrijdag bij
de Open Universiteit van
Maastricht verdedigt.
De kwaliteit van accountantswerkzaamheden, in het
bijzonder van accountantscontroles, staat al jarenlang
ter discussie. Deze kwaliteit
moet beter zodat het maatschappelijk verkeer weer mag
vertrouwen op de werkzaam-

een live verbinding verdedigt
hij vrijdag zijn proefschrift tegenover drie wetenschappers.
De promotie is live te volgen
via www.ou.nl/live.

Eric Mantelaers.

heden van de accountant.
Promovendus Mantelaers onderzocht wat de impact is van
Audit Technology op Auditing.
Hij concludeert dat deze technologie van ‘grote meerwaarde’ is voor accountants. Via

Eric Mantelaers (1966, Nuth)
is bijzonder lector binnen het
lectoraat ‘Future-proof Auditor’ aan Zuyd Hogeschool en
docent aan de accountantsopleiding van Maastricht University. Tevens is hij Hoofd
Bureau Vaktechniek en Audit
Partner bij RSM Accountants
N.V. Hij schreef zijn proefschrift als buitenpromovendus aan de faculteit Managementwetenschappen van de
Open Universiteit.

Workshop
‘ecoleren’ in
volle gang bij
Clemensdomein
Oud-Merkelbeek Bij het Clemensdomein in Merkelbeek is weer gestart met de workshops
‘ecoleren’. Deze workshops zijn speciaal bedoeld voor jongeren die meer willen weten over
de natuur. Twee workshops zijn al achter de rug. Woensdag 23 juni is nog de workshop ’Zoals
de wind waait’ en woensdag 7 juli is ‘Keitof in het stenen tijdperk’. En op woensdag 14 juli is
er een buitenspelcircuit, waarmee de zomervakantie wordt ingeluid. De workshops zijn telkens van 14.30 tot 16.30 uur en zijn geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Er wordt verzameld
bij het bezoekersgebouw, telkens om 14.30 uur. Deelname is gratis.

Clemensdomein
klaar voor
opknapbeurt
Oud-Merkelbeek Onlangs was NLdoet en met behulp van wat extra vrijwilligers werd op en
rond het Clemensdomein in Merkelbeek alles weer spik-en-span gemaakt. Wat rest is nu de
gebiedsontwikkeling. De omgeving gaat binnenkort flink op de schop, zodat de glorie van
Clemensdomein eindelijk weer zichtbaar wordt.
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kruiswoord
1

2

11

woordzoeker
3

4

5

6

12

16

7

18

20
24

27

28

32

45

39

40

34

41

61

43
49

54

44
50

55

58

57

60

42

48
53

52

56

30

36

47

51

E
L
S
E
R
P
E
E
M
K
D
E
P
L
R
E
O
F
E
FZ
G
O

25

33

38
46

15

21

29

35
37

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

10
14

19

23

22

31

9

13

17

26

8

59

62

63

66

64

65

67

HORIZONTAAL: 1 vrucht 6 lezing 11 laatstleden 12 wijsje 13 hetzelfde
14 in opdracht 16 laan 18 grote bijl 20 Europese vrouw 22 kuip 23 bedelmonnik 25 rondrit 26 een zekere 27 deel v.e. boom 28 afslagplaats bij
golf 30 jaartelling 31 scherp 33 hengselvat 35 titel 36 oude lengtemaat 38
zaadje 41 rij 45 Turks bevelhebber 47 steensoort 48 tochtje 49 pl. in Gelderland 51 bevlieging 53 wolplukje 55 land in Zuid-Amerika 56 strijdperk
58 wees gegroet 59 bloedgever 60 of dergelijke 61 land in Azië 63 deel v.h.
been 65 trekdier 66 griezel 67 ski-onderdeel.
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sudoku vijfling

VERTICAAL: 1 iedereen 2 verheven stand 3 ontkenning 4 uitroep van pijn
5 guitig 6 bezoek 7 en dergelijke 8 koordans 9 vlek 10 partij in een geding
11 naderhand 15 Russisch gebergte 17 deel v.h. lichaam 19 kosten koper 21
stuurinrichting 23 ijdeltuit 24 vertrager 27 deel van Oostenrijk 29 muggenlarve 32 kippenziekte 34 profeet 37 koningstitel 38 overlevering 39 opschudding 40 door water omgeven land 41 Europese taal 42 vordering 43
Europeaan 44 portemonnee 46 keukengerei 50 voorstelling in de slaap 52
uniek 54 ultraviolet 55 draskolk 57 vlaktemaat 59 projectieplaatje 62 slee
64 namelijk.
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De Beekdaeler week 24 15 juni - 21 juni 2021

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.

LAMINAAT/PARKET

KINDERKAMP

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

Het Zonnekind Vakantie & Fun
6 t/m 12 jaar. 26 juli t/m 6 augustus zonder overnachting. Groene
locatie nabij Maastricht Airport
www.hetzonnekind.fun

GOUD

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

PVC VLOEREN

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

GELDZAKEN
REGIOBANK
OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 09.30-17.30 uur
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.

KLOKKENMAKER
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

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

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

Te koop: in hoogte verstelbare
BUREAUTAFEL 140X80.
Te koop: ANTIEKE EETKAMER
Mechelse stijl (1 tafel en 5
stoelen). Tel. 046-4421913.

RELATIECOACHING
RELATIECOACHING IN LIMBURG:
van communicatieproblemen
naar relatieherstel. Check
http://www.relatiegeluk.nu

CURSUSSEN
SPRANKELENDE CURSUSSEN
TEKENEN EN SCHILDEREN.
Beginners en gev. Start 13 september. 15 lessen € 180,00 (incl.
BTW). Inschrijven is al mogelijk.
Thuisgalerie en Kunstatelier Jos
Schols. Tel.nr. (043) 3643010 of
www.josschols.nl.

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

NOVEEN
NOVEEN ST. CLARA
Belangrijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het Weesgegroet bij een brandende kaars, ook
als u er geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk lijken
om verhoord te worden en iets
wat u heel erg ter harte ligt. Laat
de negende dag de kaars geheel
opbranden en publiceer dit bericht. U krijgt wat u vroeg. Dank H.
Clara voor verkregen gunsten. T.B.

WERELDWINKEL
VADERDAG: dit jaar geen
sokken, stropdas of hemd!!!!
Maar wel op zoek naar een leuk,
origineel cadeautje voor papa? Een
kookpapa? Tuinpapa? Sportieve
papa? Loop gerust komende vrijdag of zaterdag bij wereldwinkel
Nuth naar binnen. De uitgebreide
cadeautjes winkel!!! Voor meer
impressies en openingstijden:
FB pagina wereldwinkel Nuth.

Bewegen voor 65-plussers in kleine groepen
onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Wat bieden wij:
• Bewegen ondanks een lichamelijke beperking;
• Wij helpen u gezond en vitaal te blijven of dit juist weer
terug op te pakken;
• Eén van onze specialisaties is o.a. rugklachten;
• Iedere les is anders;
• Zowel buiten als binnen aan de rand van het bos;
• Gezelligheid en koffie achteraf .

Bent u geïnteresseerd of nieuwgierig geworden? Kom gerust
een keer langs voor een gratis proefles om het zelf te ervaren.

BlijFit Fysiotherapie
Stationstraat 30
6361 BH Nuth
06-40199689

Knuffelgymmen:
• is een plezierige manier van bewegen samen met 		
je (klein-)kind. Via speelse oefeningen kunnen kinderen
samen met hun (groot)ouders bewegen, voelen, genieten
en ontspannen….
• bevordert het zelfvertrouwen en de communicatie.
• is gebaseerd op de bewegingspedagogiek van 		
Veronica Sherborne.

Donderdag 17 juni. 08.00
uur: H. Mis. Zaterdag 19
juni. 19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. Intenties:
Maria
Roks-Speetjens
(1e jaardienst) en Hubert
Roks; overleden ouders Van
Wijk-Kemp
(jaardienst);
Rosita
Verkoulen-Goossens (jaardienst). Zondag
20 juni. 11.00 uur: H. Mis,
Intenties: overleden ouders Hönders-Heuts (gestichte jaardienst); Noël
Souren; Jo Vankan; Maria
Goltstein-Provaas; Gerda
Soons-Kuipers; Jo Laumen;
Eugène Kuipers (zeswekendienst); Servé Voncken
(zeswekendienst); Martien
Piereij (2e jaardienst); overleden ouders Riedel-Speetjens.

Zondag 20 juni 09.30 uur:
Openlichtmis (livestream)
in de pastorietuin (onder
voorbehoud - aanmelden).
Intenties: Niek Weijermans
(vaderdag); ouders Bemelmans-Crijns (moeders verjaardag); Noël Hermans
(vaderdag); Jean Eggen en
ouders Haustermans-Mom.
Maandag 21 juni. 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 25 juni.
09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zaterdag 19 juni:. 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
ouders echtpaar Huntjens-Lemmerling; 2e jaardienst Jan Hamers; 2e jaardienst Els Lemmens-Hofman; Huub Sijstermans
(verjaardag). Zondag 20
juni. 11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: Jef Houbiers (vaderdag); zielendienst Jef
Ramaekers;
zielendienst
Mia
Janssen-Lemmens.
Woensdag 23 juni. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: Mia
Hamers-Peters,
Dominique Schreurs; Thei Meijers
en Tiny Meijers-Veldman.
Donderdag 24 juni. 18.30
uur: Aanbidding. 19.00 uur:
H. Mis.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 19 juni. 18.30
uur: H. Mis. Intenties: Gerrit ten Oever (jaardienst);
Joseph Crapels en Gusta
Crapels-Houben. Wij gedenken: Angelina Voncken- Nijsten 1992; Elisabeth
Hofstede-Derrez 1996; Hein
Otten 1999; Piet van Vuuren
2002.
Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag
20 juni. 11.00
uur: H. Mis. Intenties:
jaardienst Leonne Vaessen-Dormans; Jeu Emons
(vaderdag); Tiny PortzL ‘Ortye; Nic Troisfontaine;
ter nagedachtenis aan Eugéne en Elisabeth Huntjens,
dochter Paula en schoondochter Lucie; Jo Vromen
(vaderdag). Dinsdag 22
juni: 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: Harry Willems en
ouders Eijkenboom-Habets
en familie.

De Beekdaeler/
Beekdaelen Journaal
is een gratis uitgave van
Claessens Grafimedia/
Gendarme Multimedia
en verschijnt wekelijks
huis-aan-huis in de
gemeente Beekdaelen.

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

Voordelig APK in Schinveld

Uiteraard gelden bij deze activiteit de corona-maatregelen;
volwassenen houden anderhalve meter afstand en dragen
een mondkapje.
Wat: Workshop Knuffelgym
Door: Docent muziek en bewegen Eveline Arnold
Waar: Openbare Bibliotheek Nuth
Wanneer: Maandag 21 juni 2021, van 9.30 tot ± 10.30 uur
Aanmelden: Deelname is gratis. Wel even aanmelden
in de bibliotheek, via telefoon 045-524 4000 of contact@
bibliotheeknuth.nl

Parochie St. Bavo
Nuth

COLOFON

Workshop knuffelgym
Samen spelen, bewegen, ontdekken en ontmoeten voor
kinderen tot 2 jaar en hun (groot)ouders / verzorgers. De
workshop wordt gegeven door Eveline Arnold, docent muziek
en bewegen en van Maatspel.  

Parochie St. Remigius
Schimmert

Parochie H. Clemens
Hulsberg

KEUKENS

TE KOOP

15

Autobedrijf van Woudenberg
Burgemeester Boschstraat 65
6451 AN Schinveld

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

www.smeijstershoek.nl

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

Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.
Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg, Jabeek,
Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek,
Puth, Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.
Advertenties/redactie
info@beekdaeler.nl
Tel: 06-43752804
Tel: 045-5243026
Website
www.beekdaeler.nl
Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl

Alles draait om de bal!
Spaar voor echte
Soufiane Touzani voetballen

VOLOP EN GRATIS PARKEREN

PINKSTERZONDAG & MAANDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 10:00 T/M 18:00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 17 t/m zondag 20 juni 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren MIX 2 Vlaai
abrikozen & kersen

13.

50

9.

Preuf BBQ - worsten
naturel of curry
pak à 5 stuks

groot

95

6.

15

4.

99

Trots van Coop Authentieke
gehakt, yorkham, kiprollade,
Zeeuws spek of salami

Hoera!
Dit product
is een
winnaar!

3 pakjes à 110-125 gram
combineren mogelijk

Trots van Coop
Blonde d’Aquitaine
biefstuk
per 100 gram

2.

20

1.

69

Trots van Coop
Blonde d’Aquitaine
kogelbiefstuk
70

2.

per 100 gram

1.

99

Pitloze witte druiven bak 500 gram
Abrikozen bak 500 gram
Mini watermeloen per stuk
Gala kleine appeltjes zak 1 kilo
combineren mogelijk

3 STUKS

6.87
8.97

5.-

*
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6.00 _ 10.14
4.00 _ 6.76

Almhof kwark
2 bakken à 500 gram
combineren mogelijk

*
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1
2. 4.
50 _

1.25

_

30

2.15

Trots Van Coop
Noord-Hollandsche
voordeel kaasplakken
2 pakjes à 300-340 gram
combineren mogelijk

Alfa Pilsener
krat à 24 flesjes à 300ml

VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

2 STUKS

8.

00

Biertje van de week

5.-

17.29

9.

99

Alle wit of weizen speciaalbieren
per stuk

*
G
N
I
T
R
O
K
25%
1. 6.
35 _

1.01

_

95

5.21

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

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

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

