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Gevonden! Schinveldse Hoej-Geet vliegt 900 kilometer naar Polen

Victor Sánchez
schreef boek
over zijn vrouw
die corona én
de IC overleefde
PAGINA 8

Amper dertig seconden na het openen van het stemlokaal, brengt Marcel Ubags uit Nuth, vermoedelijk als eerste inwoner van Beekdaelen, op
maandagochtend om half acht zijn stem uit. Foto: Katja Waltmans

Maandagochtend klokslag half acht meldde zich de eerste kiezer uit Beekdaelen

Marcel lost startschot
voor stemdriedaagse
Marcel Ubags uit Nuth wilde er lekker
vroeg bij zijn om veilig en in alle rust te
kunnen stemmen. “En dat is prima gelukt!” Een halve minuut na het openen
van het stembureau, maandag 15 maart
om 07.30 uur, bracht hij zijn stem uit bij
Sporthal Gitek in Nuth. In dat gebouw
bevindt zich een van de drie Beekdaelense stemlocaties waar drie dagen lang, van
maandag tot en met woensdag, kan worden
gestemd van 07.30 tot 21.00 uur, net als
in Schinnen (Gemeenschapshuis Noeber
Beemden) en Schinveld (Café ’t Baekske).

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Marcel Ubags is zo goed
als zeker de eerste Beekdaelenaar die maandag in
onze gemeente, in dit geval in Nuth, zijn stem uitbracht. “We zijn klaar voor
de stemdriedaagse”, zegt
Cindy Blom, hoofd van het
stembureau in Sporthal Gitek. Zij geeft, twintig minuten voordat het stembureau
open gaat, de dienstdoende
verslaggever van De Beek-

daeler een rondleiding in
het stembureau. Bij de ingang van het stembureau
zit een ‘verkeersregelaar’
die de kiezers vriendelijk
vraagt om het mondkapje om te doen, al is dat die
maandagochtend niet eens
nodig - want alle kiezers
hébben al het mondkapje
op bij binnenkomst. “Zoals u ziet hebben we tal
van veiligheids- en hygiënemaatregelen genomen”,
zegt Cindy Blom. Zij en
haar stembureauteamleden
zien toe op de drukte, con-

troleren het naleven van
de looproutes, bewaken
de anderhalve meter afstand, zorgen voor de desinfectie van de stemhokjes,
controleren
stempassen,
identiteitsbewijzen en volmachten. De rode stempotloodjes worden na gebruik
gedesinfecteerd. “En mocht
iemand dat potloodje graag
mee naar huis willen nemen, dan doen wij daar niet
moeilijk over.”
Zie verder pagina 2

Nuthse Denise
schrijft boek
over haar
eetstoornis
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Provincie
zoekt draagvlak
voor ‘Groeve
Hommert’
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Het bevestigde maar weer eens de gevoelens van veel burgers dat bij de
herindeling de voormalige gemeente Nuth er het bekaaidst vanaf was gekomen.
Jacques
Coronaproof stemmen, zo gaat dat in sporthal Gitek in NUTH

Column Jacques

Rioolgemeente

J

aren geleden was er een inwoner van de gemeente Nuth die zijn
correspondentie met de gemeente steevast adresseerde met “Aan
de rioolgemeente Nuth”. Het gemeentebestuur nam daar zodanig
aanstoot aan, dat het een bezwaarschrift niet in behandeling nam,
omdat het zich niet aangesproken voelde. Prompt tekende de man
bezwaar aan en de commissie die dat behandelde, stelde hem in het
gelijk, omdat artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt
dat als een bezwaarschrift wordt ingediend bij een niet bevoegd bestuursorgaan, dit zo spoedig mogelijk dient te worden doorgezonden
aan het orgaan dat wel bevoegd is. De rioolgemeente Nuth had het
dus moeten doorzenden naar de gemeente Nuth. Waarom nam het
gemeentebestuur eigenlijk aanstoot aan die adressering? Aan riolen is
toch niets mis? Het is een belangrijke taak van de gemeente om riolen
te onderhouden en om dit te kunnen realiseren mag op grond van artikel 228a van de Gemeentewet jaarlijks rioolheffing worden geheven.
Door de fusie van de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken,
moest de gemeente Beekdaelen per 1 januari 2021 een nieuwe verordening rioolrechten vaststellen met daarin het tarief rioolrecht.
Onlangs ontstond onder de bevolking flinke ophef, omdat de inwoners
van de voormalige gemeente Nuth een beschikking ontvingen met
voor velen een kolossale verhoging van de rioolheffing. Door slechte
communicatie was niet goed uitgelegd hoe dat zat en het bevestigde
maar weer eens de gevoelens van veel burgers dat bij de herindeling
de voormalige gemeente Nuth er het bekaaidst vanaf was gekomen.
Raar was het ook, dat in de beschikking niet werd aangegeven dat je
binnen zes weken bij de BsGW bezwaar kon indienen, terwijl dat bij de
OZB wel het geval was. Zoiets zet de mensen op het verkeerde been,
vooral omdat in een perspublicatie ten onrechte was beweerd dat men
bezwaar had dienen te maken toen het tarief in oktober 2020 werd
vastgesteld. Onzin natuurlijk, want tegen een besluit van algemene
strekking kan dat niet. De bezwaartermijn is nu nog niet verlopen, dus
het kan alsnog.
Portefeuillehoudster Jeannette Quadvlieg had deze commotie kunnen
zien aankomen. Bij de behandeling in de gemeenteraad vorig jaar
oktober diende de oppositie een amendement in om de harmonisatie
van de drie vroegere verordeningen een jaar uit te stellen voor een
onderzoek naar de consequenties ervan. In deze coronatijden waarin
veel mensen met hoge lasten kampen, kun je het als overheid niet
maken om er nog een tik bovenop te geven. De wethouder ontraadde
het amendement echter met het zwakke argument dat er bij harmonisatie altijd verliezers zijn. Pas over twee jaar wordt dit geëvalueerd,
maar dan zijn er intussen verkiezingen gehouden en is de wethouder er
waarschijnlijk niet meer. Tjonge jonge.
Op elk perceel wordt er vanaf nu bij watergebruik van minder dan
300 m3 water per jaar een vast bedrag van € 284 geheven. Ook als je
helemaal niet of nauwelijks water verbruikt. In Nuth werd voorheen
het rioolrecht per m3 verbruikt water berekend tegen een tarief van
€ 2,58 per m3. Dat was misschien voor de ambtenaren iets meer werk,
maar het was wel veel eerlijker voor de alleenstaanden en kleinverbruikers. Bovendien was het voor de burgers een prikkel om zuiniger
met water om te gaan. Maar dat is blijkbaar voor een gemeente die
duurzaamheid zo hoog in het vaandel draagt, geen argument. De burgers van de oude gemeente Nuth moeten maar zuchten onder het juk
van Schinnen en Onderbanken, waar trouwens de meeste wethouders
vandaan komen.
Waar je bij een bezwaarschrift op moet letten? Het moet zijn ingediend
vóor 11 april 2021. Het tarief moet voor de gemeente kostendekkend
zijn. Het totaalbedrag mag niet meer dan 110% zijn van de begrote
uitgaven voor het riool. Als de opbrengst hoger uitkomt, is de verordening onverbindend. Alle aanslagen rioolheffing moeten dan worden
vernietigd. Tussen de 100 en 110% is er gedeeltelijke onverbindendheid
en worden de aanslagen procentueel verminderd. Op transformatiehuisjes en losse garageboxen moet ook rioolbelasting worden geheven,
want hemelwater dat daarop terechtkomt, verdwijnt ook in het riool.
Als al die perceeltjes meegenomen worden in het heffingstotaal,
kunnen de aanslagen worden aangepast. Uiteraard dient de gemeente
daar op verzoek kosteloos informatie over te geven. Maar dan moet de
gemeente wel bereikbaar zijn, want veel ambtenaren werken van thuis
uit en bellen niet terug als je daarom verzoekt. Als u er achter komt dat
niet iedereen rioolbelasting hoeft te betalen, is het gelijkheidsbeginsel
in het geding. Let er wel op, dat de gemeente bij de kostentoerekening
moet uitgaan van de raming in de begroting en niet van de realisatie in
de jaarrekening. Helaas staat de begroting nog niet op de gemeentelijke website en dat is een hobbel die bij een klantvriendelijke gemeente
niet nodig zou moeten zijn. Dat Beekdaelen de uitvoering van de
belastingverordeningen heeft uitbesteed aan de BsGW ontslaat haar
niet van haar primaire verantwoordelijkheid. Het is geen afschuifsysteem waarbij burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Uitvoeringsorganen, zeker als ze voor veel gemeenten werken, zijn
vaak gigantische gevaarten die de burgers gemakkelijk vermorzelen en
boos maken. En dan schrijven ze naar de rioolgemeente.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

‘Maximaal 9 personen,
inclusief de vier leden
van het stembureau’
3 vervolg van pagina 1
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Op 1600 (van de in totaal 9000) stembureaus
in Nederland wordt
deze week ook al op
maandag 15 en dinsdag
16 maart gestemd. In
de gemeente Beekdaelen gebeurt dat op drie
locaties (Nuth, Schinnen, Schinveld). Op
woensdag 17 maart kan
in Beekdaelen gestemd
worden in maar liefst 24
stembureaus op 23 locaties, dat komt doordat
in Gemeenschapshuis
‘Noeber Beemden’ in
Schinnen twéé stembureaus zijn gevestigd.

24 stembureaus stemgereed maken in coronatijd,
dat was op veel plekken in
Beekdaelen een flinke klus,
temeer omdat er meer vrijwilligers nodig zijn dan ooit.
Omdat er ook op maandag
en dinsdag wordt gestemd,
is op elk stembureau een
vierde lid nodig om alle coronamaatregelen te handhaven. Cindy Blom, hoofd
van het stembureau in
Sporthal Gitek in Nuth, had
maandagochtend alle reden
om ‘met een goed gevoel’ te
beginnen aan de stemdriedaagse. “Normaliter bestaat
het stembureauteam uit
drie personen, maar nu zijn

Schutterij
Amstenrade
verkoopt
potgrond
en koemest
Amstenrade Schutterij
St. Gertrudis uit Amstenrade houdt dit voorjaar
weer een koemest- en
potgrondactie. De prijs
voor een zak potgrond
van 40 liter bedraagt
4,95 euro. Een zak koemest van 20 liter kost 5,75
euro. Bestellen kan tot en
met dinsdag 16 maart via
schutterijamstenrade.nl.
Zaterdag 27 maart worden
de zakken op bestelling in
heel Amstenrade aan huis
bezorgd. Kopers van zakken potgrond of koemest
die niet in Amstenrade
wonen, kunnen ze zaterdag 27 maart of woensdag
31 maart tussen 08.00 en
13.00 uur ophalen op het
schuttersterrein aan de
Limietweg.

het er vier.” De vrijwilligers
voor allerlei bijkomende
werkzaamheden, niet eens
meegerekend. “In dit stembureau mogen maximaal
9 personen tegelijk binnen, inclusief de vier stembureauleden. Daar wordt
nauwgezet op toegezien.”
Er is op deze locatie in Nuth
volop ruimte, met een aparte in- en uitgang, en het is
er zo proper dat je er van de
vloer zou kunnen eten.
‘Iedere stemgerechtigde is
welkom’
Hoewel het stemmen op
maandag en dinsdag vanwege het coronavirus vooral is bedoeld voor mensen
uit de risicogroepen, en
dat is dan ook duidelijk te

”

Er is op deze
locatie in Nuth
volop ruimte,
met een aparte
in- en uitgang.
Cindy Blom
zien aan de oudere kiezers
op deze maandagochtend,
melden zich ook enkele
jongere mensen op dit vroege tijdstip bij dit stembureau. “Iedere stemgerechtigde, ongeacht leeftijd, is
welkom”, zegt Cindy Blom,
“we sturen heus niemand
weg.”
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Ook uw ondernemer
in Beekdaelen!
Baanstraat 30
6372 AG Landgraaf
045 531 1557
info@venhovensuitvaart.nl
venhovensuitvaart.nl

(

12 jaar of ouder?

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

Word bezorger in Amstenrade!
Interesse? Neem dan contact met ons op via
info@beekdaeler.nl of 045-5243026

Gevonden! Schinveldse
Hoej-Geet vliegt 900
kilometer naar Polen
Schinveld|Parkowo De
62e ‘Geet mit ee gesjtrikt
udder’, die op carnavalsdinsdag met stille trom
werd gelanceerd vanaf
het Wilhelminaplein in
Schinveld, is gevonden
door de 19-jarige Dominik
Szymański uit Parkowo
in Polen. De brief die
aan de Geet is bevestigd viel zaterdag bij het
Hoej-Hoej-Comité in de
bus.
Dominik Szymański vond
de ‘Geet’ vorige week donderdag tijdens eens wandeling langs een bosrand. De
Hoej-Geet zag er behoorlijk
gehavend uit na haar lange
reis van ruim negenhonderd kilometer. Parkowo
ligt circa dertig kilometer
ten noorden van de stad Poznan. Het is voor de tweede
maal in de geschiedenis van

De behoorlijk gehavende ‘Geet’
in het Poolse bos. Eigen foto

het ‘Geet’-lanceren dat de
‘Geet’ in Polen is gevonden.
De ‘Geet’ werd dit jaar gelanceerd door Marisa Lennartz. Zij kreeg die eer omdat de vinder van de ‘Geet
2020’ er niet bij kon zijn en
omdat zij al 25 jaar het ‘udder
sjtrikt’ van de Hoej-Geet.

16
MRT
‘21

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.

Ludieke quiz op
25 maart voor
Beekdaelenaren! Doet u mee?
SAMEN REGELEN WE DE BESTE ONDERSTEUNING VOOR IEDEREEN
Als inwoner van Beekdaelen kunt u gratis gebruik maken van de diensten
van een onafhankelijke ondersteuner. Wij vinden het belangrijk dat
dit goed geregeld is voor iedereen. Om deze ondersteuning te kunnen
verbeteren en uit te breiden, gaan we dan ook graag met inwoners in
gesprek. Wij hopen dat u ons daarbij wilt helpen.
Door corona kunnen we helaas niet fysiek bijeenkomen om met elkaar van
gedachten te wisselen. Daarom organiseren we op 25 maart om 19 uur voor de
inwoners van Beekdaelen een ludieke online quiz via www.quizzzit.nl. En daar
horen uiteraard ook mooie prijzen bij, waarmee we lokale ondernemers en goede
initiatieven als Fair Trade steunen.
In de quiz komen een paar vragen aan bod die ons helpen de ondersteuning voor
inwoners te verbeteren. Maar daarnaast komen ook echte quizvragen aan bod en is
de quiz ook bedoeld als gezellig samenzijn in de vaak eenzame coronatijd.

Doet u ook mee?

Schrijf u dan snel in, want er kunnen maximaal 500 personen deelnemen. Deelname
is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend. De enige voorwaarden zijn dat u 16 jaar of
ouder bent en in Beekdaelen woont.
U schrijft zich in via www.beekdaelensociaal.nl.
Hier leest u ook hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Na uw inschrijving

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging via email. Uiterlijk 24 maart 2021
ontvangt u via email een inlogcode en informatie over hoe de quiz werkt en hoe u
mee kunt doen.

Aanmelden via www.beekdaelensociaal.nl
Noteer het ook alvast in uw agenda!
25 maart 2021, 19.00 uur

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms snel. Daardoor
kan het voorkomen dat een deel van de gemeentelijke informatie in dit
weekblad al is ingehaald door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u
in dat geval de meest actuele informatie over het specifieke onderwerp.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Maastrichterweg 12 in
Nuth
Burg. à Campostraat 18
in Hulsberg

OMSCHRIJVING
Het vervangen van ramen en kozijnen.

DATUM VERLEEND
10-03-2021

Het plaatsen van een kweekkast.

10-03-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Thull 14 in Schinnen
Drank- en horecawetvergunning.
Thull 14 in Schinnen
Exploitatievergunning.
Panoramaweg 4 in Puth Stookontheffing.
Bergstraat 38 in
Stookontheffing.
Sweikhuizen
Voor het adres Aan
Standplaatsvergunning voor de
de Voeëgelsjtang 1 in
periode 13 maart t/m 01 juni 2021 van
10.00 uur – 17.00 uur.
Schinveld
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Barbarastraat 4 in Nuth Het vervangen van kozijnen.
Opfergeltstraat 18 in
Het realiseren van een dakkapel.
Wijnandsrade
Parallelstraat 21 in Nuth Het verduurzamen van de woning.
Groot-Haasdal 14 in
Het plaatsen van zonwering aan
Schimmert
voorzijde woning.
Heiberg 26 in
Het verstevigen van de fundering van
Amstenrade
de woning.
Terinzagelegging wijzigingsplan
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Aalbekerweg naast nr.
Met het wijzigingsplan wordt de
24 in Hulsberg
bestemming gewijzigd van ‘agrarisch’
naar ‘water’ voor de aanleg van een
waterbuffer.

DATUM VERLEEND
02-03-2021
02-03-2021
09-03-2021
09-03-2021
10-03-2021

DATUM INDIENING
04-03-2021
03-03-2021
01-03-2021
09-03-2021
02-03-2021

DATUM BESLUIT
23-02-2021

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.

Kennisgeving Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen 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:

Veranderen van een inrichting
Enexis B.V., Veeweg 30, 6365 CV te Schinnen
5 februari 2021
2021201479

De volgende activiteiten zijn gemeld: Het vervangen van een bestaand gasstation
door een nieuwe installatie op de Veeweg te Schinnen in verband met preventief
onderhoud.
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling
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 Eloket raadplegen via
https://www.aimonline.nl.
Ter inzage
De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van
de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.
De melding kan op afspraak worden ingezien.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon: + 31 43 389 78 12.

Provincie start
draagvlakonderzoek groeve
Hommert
Afgelopen zomer besloot Gedeputeerde Staten
te starten met een procedure die een ontgronding
van de groeve in Hommert mogelijk maakt, de
zogenaamde groeve Hommert II. Het plan is
om gedurende zeven jaar grond af te graven in
de groeve en deze te transporteren. Nadat de
ontgronding voltooid is, wil de Provincie de
voormalige groeve omvormen tot een natuur- en
recreatiegebied.
Gedeputeerde Staten wil hiervoor uiteindelijk een
zogenaamd Provinciaal Inpassingsplan laten vaststellen
door Provinciale Staten. Een Provinciaal Inpassingsplan,
kortweg een PIP is een ruimtelijk besluit van de Provincie,
vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente.

Draagvlakonderzoek

Voordat de Provincie een dergelijk PIP voorlegt aan
Provinciale Staten, start eerst een onafhankelijk onderzoek
naar het draagvlak onder de inwoners van Vaesrade en
Amstenrade voor de voorgenomen plannen van een
ontgronding van groeve Hommert II. Het uiteindelijke
onderzoek naar het draagvlak moet uiteindelijk
duidelijkheid geven over de gevoelens en zaken rondom
vroegere ontgrondingen en de nieuwe ontgronding.
Waar maken de aanwonenden zich het meest zorgen over?
Welke aspecten zien aanwonenden als positief?
Provincie Limburg heeft WesselinkVan Zijst opdracht
gegeven om voorafgaand aan dit onderzoek een
vooronderzoek in Vaesrade en Amstenrade te houden.
Hiervoor vinden vanaf deze week interviews plaats met
inwoners uit de directe omgeving van het beoogde
project. Dit betreft zowel inwoners in de directe omgeving
van de beoogde ontgrondingswerkzaamheden in Vaesrade
als ook inwoners langs de transportroute. Hierbij moet
gedacht worden aan vrachtverkeer langs de kernen
Vaesrade,

Amstenrade, Mariarade en MariaGewanden (beide
behorende tot de gemeente Heerlen).
De reacties uit de interviews vormen de basis voor de
uiteindelijke vragenlijst van het onderzoek naar het
draagvlak. De deelnemers voor de interviews worden
middels een steekproef geselecteerd, u kunt zich hier niet
voor opgeven. Beoogde deelnemers ontvangen een brief
via bureau WesselingVan Zijst.

Uw deelname is belangrijk

Het gemeentebestuur van Beekdaelen vindt een
draagvlakonderzoek onder de inwoners van Vaesrade
en Amstenrade zeer waardevol zodat de Provincie een
goed beeld van het draagvlak krijgt. Wij willen onze
inwoners dan ook vragen aan de interviews en het latere
draagvlakonderzoek deel te nemen. Ook als u niet of
nauwelijks met de plannen voor de ontgronding bekend
bent is uw input waardevol. In het interview krijgt u
namelijk meer informatie over het project, de uitvoering
en het de uiteindelijk herinrichting van de groeve tot
natuur en recreatiegebied.

BERICHT VAN
BURGEMEESTER GEURTS
Beste inwoners van Beekdaelen,
“Elke stem telt!” Deze slogan gebruikt de Rijksoverheid in hun campagne voor
de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. Een slogan die ik volledig onderschrijf.
Het stemrecht en de vrijheid van meningsuiting zijn de basis van onze democratische samenleving. In
een democratie zijn alle meningen belangrijk. Niet alleen de mening van de meerderheid geldt. We zijn
pas een samenleving, als we respect hebben voor en luisteren naar elkaars mening. Daarom is het ook
zo belangrijk dat iedereen gaat stemmen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de Tweede Kamer een
goede afspiegeling is van de totale bevolking, zodat alle meningen vertegenwoordigd worden.
Beekdaelen is een sterke gemeenschap, waar de democratie hoog in het vaandel staat.
Dat hebben we ook gemerkt aan de hoge opkomst bij de vorige Tweede Kamerverkiezing, in 2017: 81% in
Onderbanken, 82% in Nuth en 84% in Schinnen. Dat was in lijn met de landelijke opkomst van bijna 82%,
de hoogste opkomst sinds de Tweede Kamerverkiezing in 1986!
Maar toch. Er zijn altijd inwoners die om een bepaalde reden niet gaan stemmen. Misschien omdat ze
niet in de gelegenheid zijn of er niet in geloven dat het een verschil maakt. Dat vind ik jammer en ik
hoop dat ook deze inwoners dit jaar hun stem laten horen. Want elke stem telt!
Ik ga zelf op 17 maart al vroeg stemmen, nog voordat mijn werkdag begint. Het stembureau is vlakbij, dus
ik combineer het met een fijne ochtendwandeling. Uiteraard doe ik van te voren de gezondheidscheck
die ik samen met mijn stempas heb ontvangen. Mocht daaruit blijken dat ik niet zelf naar het
stembureau mag, dan vraag ik mijn echtgenote of een vriend om mijn stem uit te brengen. Dat is snel
geregeld via de achterzijde van de stempas.
De stembureaus zijn dit jaar trouwens iets anders ingericht dan u gewend bent. Er zijn extra maatregelen
genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor kunt u veilig uw stem uitbrengen
en kunnen de stembureauleden veilig hun werk doen. Er zijn bijvoorbeeld schermen geïnstalleerd en
looproutes aangegeven. Bij de ingang en uitgang kunt u uw handen desinfecteren. En een mondkapje
is uiteraard verplicht. Een overzicht van alle maatregelen leest u in dit huis-aan-huis blad. Heeft u daar
vragen over, bel ons dan via 088 – 450 2000. Wij helpen u graag!
Tot slot: er is altijd een stembureau bij u in de buurt. U vindt het actuele overzicht op
www.beekdaelen.nl/verkiezingen en www.waarismijnstemlokaal.nl.
Beste inwoners van Beekdaelen, ook uw stem telt. Maak er gebruik van!
Hartelijke groet,
Eric Geurts
Burgemeester van Beekdaelen

Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021
Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Op die dag mogen alle stemgerechtigde Nederlanders kiezen wie hen de
komende vier jaar vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Avondklok tijdens de verkiezingsdagen
Tijdens de Tweede Kamerverkiezing is de avondklok nog steeds van kracht.
Bent u na 21.00 uur onderweg naar huis vanaf een stembureau? Of wilt u na
21.00 uur kijken bij het tellen van de stemmen? Dat kan. U heeft hiervoor
geen verklaring nodig. Zo kan de verkiezing doorgaan, ook tijdens de
avondklok. Kijk voor meer informatie op www.beekdaelen.nl/verkiezingen
of www.elkestemtelt.nl.

Stemmen in het stembureau
Om te kunnen stemmen, neemt u de volgende documenten mee
naar het stembureau:
• Uw stempas
• Uw legitimatiebewijs
Neemt u ook een mondkapje mee? Deze is verplicht in het stembureau.

Veilig stemmen voor iedereen: doe de
gezondheidscheck!
De gezondheidscheck is een vragenlijst die u samen met uw stempas per
post heeft ontvangen. Het is een van de extra maatregelen om het risico
op verspreiding van Covid19 klein te houden.
U doet de gezondheidscheck thuis, voordat u naar het stembureau gaat.
Heeft u 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met ‘Ja’ beantwoord?
Het stembureaulid kan u dan geen hulp bieden vanwege het risico op
besmetting. U wordt er dan op gewezen dat u iemand kunt machtigen
om voor u te gaan stemmen.
Ook de stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze
met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de
gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.

Uw stem uitbrengen

U ontvangt in het stembureau het papieren stembiljet. Hierop vindt u
de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen. In het
stemhokje maakt u een keuze:
• door het witte stipje geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze rood te
maken, of
• door blanco te stemmen. U maakt dan geen enkel wit stipje rood.
Vouw vervolgens het stembiljet dicht en stop het in de stembus.

Goed om te weten

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als nietstemmen, geen
invloed op de zetelverdeling. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar
de grootste partij gaat. Blanco stemmers worden wel meegerekend in het
opkomstpercentage.
Stembiljetten waarop is geschreven of getekend zijn ongeldig.

Hoe werkt het briefstemmen?

Heeft u zich bij het invullen van uw stembiljet vergist? Geef het dan
terug aan de voorzitter van het stembureau. Hij/zij maakt dit stembiljet
onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw stembiljet.

Bent u 70 jaar of ouder op 17 maart 2021? Dan heeft u een
briefstempakket thuis ontvangen. Daarin zit een stapsgewijze
toelichting hoe u kunt stemmen per brief, een briefstembiljet, een
envelop voor het briefstembiljet en een retourenvelop.
Heeft u geen briefstempakket ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk
contact op met gemeente Beekdaelen via 088 – 450 2000.

Hoe werkt het briefstemmen?
Het briefstemmen werkt als volgt:
1. Maak uw keuze op het briefstembiljet (net als voorheen in het
stemhokje). Dat kan met elke gewenste kleur, rood is dus niet nodig.
2. Stop het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’
en plak deze dicht.
3. Onderteken uw stempluspas, die u eerder al hebt ontvangen.
4. Stop de dichtgeplakte briefstembiljetenvelop én de stempluspas in
de retourenvelop.
5. Geef uw briefstem af bij het afgiftepunt in het gemeentehuis in Nuth.
Dit kan nog op 16 maart tussen 9.00 en 17.00 uur. En op 17 maart tussen
7.30 en 21.00 uur.
Het is belangrijk deze stappen goed op te volgen, om te voorkomen dat
uw stem ongeldig is. Let bij stap 2 op dat u de stempluspas niet in de
briefstembiljetenvelop stopt!
Uw briefstem per post versturen heeft geen zin meer. Uw briefstem is dan
namelijk niet meer op tijd bij gemeente Beekdaelen.
Wilt u niet per brief stemmen, dan kunt u stemmen in een van de
stembureaus in Beekdaelen. Houdt u er rekening mee dat het bij de
stembureaus waarschijnlijk wel drukker zal zijn dan in het gemeentehuis.

Wilt u iemand machtigen om voor u te
gaan stemmen?
Kunt u niet zelf gaan stemmen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of
klachten heeft? Dan kunt u iemand anders vragen (machtigen) om dit
voor u te doen. Dat regelt u eenvoudig en snel via uw stempas.
Vul op de achterkant van uw stempas de naam in van de persoon die
voor u gaat stemmen en laat hem/haar mede ondertekenen. Geef de
gemachtigde uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs mee,
om aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.
De persoon die u wilt machtigen, moet net als u in Beekdaelen wonen
en zelf ook een stempas hebben ontvangen. Hij/zij kan uw stem alleen
tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen en mag in totaal
maximaal drie machtigingen van anderen aannemen.
Om op een veilige manier een kopie van een identiteitsbewijs te delen,
heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) de ‘KopieIDapp’
ontwikkeld. Hiermee maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een
veilige kopie van het identiteitsbewijs en kunt u misbruik voorkomen.
Met de app kunt u de kopie bijvoorbeeld voorzien van een watermerk,
waarmee u aangeeft voor welk doeleinde of voor wie deze kopie
gemaakt is.

Waar en wanneer kan ik stemmen?
Hieronder vindt u het laatst bijgewerkte overzicht van de
stembureaus. Al deze stembureaus zijn geopend op
woensdag 17 maart 2021 van 07.30 – 21.00 uur:
 Trefcentrum Nuth, Wilhelminastraat 3, 6361 CA Nuth
 Brasserie/B&B De Pletsmolen, Platsmolenweg 11, 6361 EN Nuth
 Sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2, 6361 VM Nuth
 Voormalige Servatiusschool Vaesrade, Op de vijf bunder 3,
6361 JE Nuth
 Gemeenschapshuis Wijnandsrade, Oudenboschstraat 50,
6363 BV Wijnandsrade
 Gemeenschapshuis Schimmert, Oranjeplein 10, 6333 BD Schimmert
 Zaal ‘t Weverke Schimmert, Hoofdstraat 77, 6333 BG Schimmert
 Gemeenschapshuis Lange Berg, Schoolstraat 9, 6336 AH Hulsberg
 Hoeskamer Arensgenhout, Diepestraat 6, 6336 VW, Hulsberg
 Gemeenschapshuis Noeber Beemden, Burgemeester Pijlsstraat 5, 6365
CG Schinnen
 Trefputh, Kerkweg 117, 6155 KL Puth
 Rector Raevenhuis, Bergstraat 80, 6174 RT Sweikhuizen
 Partycentrum Oirsbeek,, In de Pollack 4, 6438 CG Oirsbeek
 Schepenbank Oirsbeek, Oirsbekerweg 2 A, 6438 HC Oirsbeek
 Gasterie Dobbelsteyn Doenrade, Kerkstraat 23, 6439AN Doenrade
 Kasteel Amstenrade, Hagendorenweg 1, 6436 CR Amstenrade
 De Koeteleboet, De Gyselaar 55, 6436 AT Amstenrade
 Café ’t Baekske, Beekstraat 4, 6451 CC Schinveld
 Cultureel centrum Fasila, Ter Hallen 10, 6451 CE Schinveld
 VV. Olympia, Mariabergstraat 11, 6451 EG Schinveld
 Ontmoetingscentrum Bingelrade, Dorpsstraat 145, 6456 AC Bingelrade
 Ontmoetingscentrum Jabeek, Gaatstraat 1, 6454 AN Jabeek
 BMV de Henkhof, Clemensweg 1, 6447 AZ Merkelbeek

De stembureaus met zijn toegankelijk voor mindervaliden.
De stemlokalen met  zijn beperkt toegankelijk.
De uitgebrachte stemmen worden na afloop van de stemming in de
stembureaus geteld en bekend gemaakt. De telling en de bekendmaking
zijn openbaar.

Vervroegd stemmen

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, dan kunt u op maandag
15 maart 2021 of dinsdag 16 maart 2021 uw stem al uitbrengen. Dat kan in de
volgende drie stembureaus:
 Sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2, 6361 VM Nuth
 Gemeenschapshuis Noeber Beemden, Burgemeester Pijlsstraat 5,
6365 CG Schinnen
 Café ’t Baekske, Beekstraat 4, 6451 CC Schinveld

Extra maatregelen in de stembureaus om
veilig te kunnen stemmen
In de stembureaus worden allerlei maatregelen genomen om het
stemmen zo veilig mogelijk te maken:
• Alle stembureaus worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden
1,5 meter afstand kunnen houden.
• Er zijn schermen tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
• Er zijn looproutes aangegeven.
• De stemhokjes staan op voldoende afstand van elkaar.
• Bij de in en uitgang staat een desinfectiezuil waar u uw handen kunt
desinfecteren.
• Om voldoende afstand te kunnen houden, wordt iedere keer een beperkt
aantal personen toegelaten in het stembureau. Het kan dus zijn dat u
hierdoor even buiten het stembureau moet wachten. Houd rekening met
de weersomstandigheden!
• In het stembureau worden de stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd.
• De potloden worden na elk contact ingeleverd en gereinigd.
• De stembureauleden dragen de voorgeschreven beschermingsmaterialen.
De stembureauleden die de stempassen aannemen en de
stemformulieren uitreiken, dragen wegwerphandschoenen.
• In elk stembureau is bovendien een extra stembureaulid aanwezig, die
kijkt of het niet te druk wordt in het stembureau. Hij/zij wijst aanwezigen
zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt u om de handen te
reinigen.

Stemmen kan van 07.30 uur – 21.00 uur.
De uitgebrachte stemmen worden geteld op woensdag 17 maart 2021
vanaf 09.00 uur in sporthal Gitek in Nuth. De telling is openbaar.
De uitslag wordt bekend gemaakt op woensdag 17 maart 2021 na 21.00
uur in sporthal Gitek in Nuth. De bekendmaking is openbaar.

Briefstemmen

Ben u 70 jaar of ouder, dan heeft u een stempluspas en een
briefstempakket ontvangen. In de bijsluiter wordt uitgelegd hoe u per
brief kunt stemmen.
Meer informatie leest u elders op deze pagina bij “Hoe werkt het
briefstemmen?“.
Vooropeningen
De vooropening van de ontvangen briefstemmen op 10 maart,
11 maart en 12 maart 2021 vindt plaats op vrijdag 12 maart vanaf 17.15 uur in
het gemeentehuis in Nuth.
De vooropening van de ontvangen briefstemmen op 15 maart en
16 maart 2021 vindt plaats op dinsdag 16 maart vanaf 17.15 uur in het
gemeentehuis in Nuth.
De vooropening van de ontvangen briefstemmen op woensdag 17 maart
2021 vindt plaats op woensdag 17 maart 2021 vanaf 09.00 uur in sporthal
Gitek in Nuth. De precieze tijdstippen zullen a.d.h.v. de aantallen
binnengekomen briefstemmen op die dag nader worden bepaald.
Alle vooropeningen zijn openbaar.
Telling
De telling van de briefstemmen die zijn voorgeopend op 12 maart en
16 maart 2021 vindt plaats op 17 maart 2021 vanaf 09.00 uur in sporthal
Gitek in Nuth.
De telling van de briefstemmen die zijn voorgeopend op 17 maart 2021
vindt plaats op 17 maart 2021 vanaf 21.00 uur in sporthal Gitek in Nuth.
De tellingen zijn openbaar.
De uitslag van de briefstembureaus wordt bekend gemaakt op 17 maart
na 21.00 uur in sporthal Gitek. De bekendmaking is openbaar.

Let op!

In verband met corona is de toegankelijkheid bij de vooropeningen, de
tellingen en de bekendmakingen van de uitslagen beperkt. Het dragen
van een mondkapje is verplicht.

Verder gelden de volgende regels in het stembureau:
• U betreedt het stembureau niet als u klachten heeft of mogelijk besmet
bent met Covid19.
• U bent verplicht een mondkapje te dragen in het stembureau. U doet
het mondkapje alleen even af zodat het stembureaulid uw identiteit kan
controleren.
• U laat uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid door uw
identiteitsbewijs voor het glas van het scherm te houden.
Volg in het stembureau altijd de geldende regels over afstand en hygiëne
op. Kunt u de geldende regels niet opvolgen, dan kan u de toegang worden
ontzegd of u worden verzocht het stembureau te verlaten. U heeft dan niet
uw stem kunnen uitbrengen.

Heeft u een vraag?
Kijk dan eens op www.beekdaelen.nl/verkiezingen. Hier vindt u
uitgebreide informatie over de verkiezing en ook de antwoorden op
veelgestelde vragen.
U kunt uw vraag ook mailen naar verkiezingen@beekdaelen.nl of
telefonisch contact opnemen met gemeente Beekdaelen via
088 – 450 2000. De gemeente is bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur (op vrijdag tot 12.30 uur).

www.beekdaelen.nl/verkiezingen | www.elkestemtelt.nl
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Ik heb vier weken in coma gelegen, mijn nieren werkten niet
en na een tijd in buikligging kreeg ik zelfs een tracheotomie.
Wenda Janssen

Victor Sánchez schreef Boek over de doodsstrijd van zijn vrouw

Wenda Janssen uit
Nuth overleefde
corona én de IC

Dagboek over ANOREXIA van Denise
Lambrichs uit Nuth in boekvorm

Nuthse Denise
schrijft boek over
haar eetstoornis

Denise Lambrichs met haar boek ‘Met al mijn kleuren naar het
beloofde land’. Eigen foto

Nuth De 20-jarige Nuthse
Denise Lambrichs bundelde haar dagboekverhalen
over haar overwonnen
ziekte anorexia tot een
boek: ‘Met al mijn kleuren
naar het beloofde land’.
Geschreven met een lach
en met een traan, vindt ze
zelf.

Wenda en Victor kwamen in een achtbaan terecht nadat Wenda met corona op de IC belandde. Victor schreef er een boek over.
Foto Katja Waltmans

Het mag een godswonder heten dat Wenda
Janssen uit Nuth er
nog steeds is nadat
ze in maart 2020 door
Covid-19 besmet in
het Spaanse Pamplona
op de intensive care
belandde. Daar vocht
ze wekenlang als een
leeuwin voor haar leven.
Haar man Victor Sanchez heeft het allemaal
vastgelegd in zijn boek
‘Ik wil nog niet gaan!’.
Dat schreef hij om Wenda in staat te stellen
later terug te lezen in
welke op hol geslagen
achtbaan zij toen samen
zijn beland.

NUTH
DOOR HUB BERTRAND

Wenda Janssen: “Samen vertrokken we op 6 maart voor
een rondreis door Spanje en
Portugal. Onderweg werd
ik ziek: hoesten, benauwd,
koorts, kortom doodziek. Om-

dat Victor Spaans spreekt zijn
we doorgereden tot in Pamplona in Spanje. Via een plaatselijke huisarts belandde ik
daar op de IC van het ziekenhuis en werd ik coronapositief
getest. Ik heb er vier weken
in coma gelegen, mijn nieren
werkten niet en na een tijd in
buikligging kreeg ik zelfs een
tracheotomie. In die uitzichtloze heftige periode hadden
de ziekenhuismedewerkers
voortdurend via videobellen
en WhatsApp-contact met
Victor. Die moest in quarantaine en mocht niet op bezoek komen. Gelukkig is hij
ex-verpleegkundige en docent
Spaans. Communicatie was
daardoor geen probleem.”
Goede Vrijdag
Op een bepaald moment
kwam de vraag of het niet beter was Wenda van de beademing af te halen, vertelt ze.
“Dat was op 10 april, Goede
Vrijdag. Gelukkig kantelde
die dag mijn kritieke situatie.
Mede omdat het artsenteam
Victor in staat stelde mij te
helpen de dood te overwinnen
en wakker te worden. Begin
mei was ik zover hersteld dat
ik via Maastricht Airport naar
de IC in Zuyderland Heerlen

kon, later naar de cohortafdeling. Eind mei ging ik met
ontslag waarna ik in Adelante
revalideerde. Begin september
mocht ik met twee uurtjes per
week mijn werk als receptioniste oppakken. Inmiddels
werk ik weer volledig.”
Superlief
Het enige dat Wenda zich bewust herinnert van haar verblijf in Pamplona is een donkere tunnel met fel licht aan
het einde en een wandeling
in de tuin van het ziekenhuis.
“Samen met een intensivist,
twee verpleegkundigen, Victor, een zuurstofcilinder en
een beademingsapparaat. Ik
ben het team artsen en verpleegkundigen in Spanje ongelooflijk dankbaar. Zonder
hun professionele inzet had
ik dit nooit overleefd. Ze waren bovendien superlief. Niet
alleen voor mij, ook voor mijn
man.”
Vechten loont
“Ik heb mijn boek geschreven
om te inspireren en mensen
mee te geven dat vechten
loont”, zegt auteur Victor Sanchez. “Het toont hoe belangrijk passie voor het leven is en
liefde voor elkaar. Daarnaast

”

Ik heb mijn boek
geschreven om
te inspireren
en mensen mee
te geven dat
vechten loont.
Victor Sánchez

hebben we geleerd opnieuw te
genieten van kleine vanzelfsprekende dingen. En vooral
om niet op te geven, nooit.
Het beschrijft bovendien hoe
menselijk en liefdevol de zorg
voor een zieke kan zijn. Vooral
in Spanje hebben we dat mogen ervaren.” Victor Sanchez
werkt nu aan de Spaanse vertaling van zijn boek. “Zodra
die klaar is zullen we dat in
Pamplona aan de artsen en
verpleegkundigen overhandigen. En wie een exemplaar
van ‘Ik wil nog niet gaan!’ wil
aanschaffen kan dat kenbaar
maken via info@vsanchez.nl.”

Denise Lambrichs kampte
jarenlang met anorexia. Ze
hield vanaf haar twaalfde
een dagboek bij. Al deze korte verhaaltjes werden uiteindelijk één groot verhaal,
dat een compleet boek werd.
“Om mijn emoties een plekje te kunnen geven en het zo
van mij af te kunnen schrijven. Maar ook om anderen te

INGEZONDEN
BRIEVEN

Verkiezingen

GroenLinks ruimt zwervuil
op in Nuth
(De Beekdaeler, 09-03-2021)

Het idee van GroenLinks om
in Nuth samen het rondslingerende vuil op te ruimen
juich ik 100% toe. Als ik jonger was deed ik er zeker aan
mee. Maar nu mijn vraag:
waarom nu met de verkiezingen in het vooruitzicht?
Waarom niet een paar keer
per jaar? Het is in ons dorp
wel héél hard nodig! Ik wandel veel en erger me telkens
aan papier, blikjes, flesjes,
poepzakjes en sinds kort
zelfs mondkapjes! Maar het
blijft niettemin een goed
idee.
Marijan Dirks-Vercauteren
Nuth

Gestruikeld over stoeptegel,
gemeente bedankt
Vrijdag 19 februari ben ik tijdens een wandeling gestruikeld over trottoirtegels die
niet gelijk lagen met de rest
(Emmastraat). Met gevolg
beide armen in het gips, bril

kunnen helpen en het stigma
te doorbreken”, aldus Denise. Het boek staat vol met
verhaaltjes die het proces
beschrijven dat Denise heeft
doorgemaakt. “Hopelijk begrijpen mensen eetstoornissen beter na het lezen van
mijn boek. Je krijgt letterlijk
een uitnodiging om in mijn
hoofd te zitten”. Met Denise gaat het inmiddels weer
beter. Na vier jaar zit ze gelukkig weer op de goede weg.
Tegen iedereen die nu vraagt
wat te doen in zo’n situatie,
zegt ze: “Vraag hulp. Zeg dat
het niet goed gaat. Tegen wie
dan ook.’’ Het boek ‘Met al
mijn kleuren naar het beloofde land’ is te koop via
boekscout.nl of bol.com.

flink beschadigd en horloge kapot. Al 5 keer naar het
ziekenhuis geweest. Deze
klacht gemeld bij Fixi. Doorverwezen naar Gemeente
Beekdaelen, er werd me verteld dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is en daar
een verzekering voor heeft
(Centraal Beheer). Via een
mail van Centraal Beheer
krijg ik niets vergoed. Reden,
het verschil van de trottoirtegels was 2 cm, onder de 3
cm wordt niet vergoed (in
opdracht van de Gemeente
Beekdaelen). Na een week
is het trottoir toch aangepast (gemeente bedankt). De
trottoirs liggen op veel plaatsen heel erg slecht in Schinveld. Mensen let op!
Jos Keulers Schinveld
Reageren op een artikel in
De Beekdaeler/ Beekdaelen
Journaal? U kunt uw reactie
kwijt (max. 150 woorden) via
info@beekdaeler.nl . Reacties
moeten voorzien zijn van
naam, adres en telefoon.
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.
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GEZOCHT: DRAAGVLAK voor zandwinning in Vaesrade

Groeve Hommert: Provincie peilt
mening, maar uitslag is al bekend
De provincie Limburg gaat inwoners
van Vaesrade en
Amstenrade vragen
wat ze vinden van de
beoogde ontgronding
van groeve Hommert.
Het plan is om zeven
jaar lang grond af te
graven in de groeve (door exploitant
L’Ortye) en vervolgens
te transporteren. Als
het ontgrondingsproject is afgerond moet
er op die locatie een
natuur- en recreatiegebied komen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Hoe de inwoners van Amstenrade en Vaesrade aankijken tegen deze ontgronding is feitelijk al vijf jaar
bekend. In het voorjaar van
2016 kwam Vaesrade immers
in groten getale in opstand
tegen dit project, slechts een

enkeling liet weten geen bezwaar te hebben.
Peiling voor de ‘bühne’?
De vraag of de komende
peiling onder de bewoners
louter voor de ‘bühne’ is, of
dat de Provincie daadwerkelijk iets gaat doen met uitkomsten daarvan, moet de
toekomst uitwijzen. Net als
vrijwel alle omwonenden is
ook de gemeente Beekdaelen mordicus tegen het ontgrondingsplan. De gemeente
voorziet veel overlast voor de
directe omgeving. Het college
van GS besloot medio 2020
niettemin een procedure te
starten om de ontgronding
mogelijk te maken. Provinciale Staten moeten daar overigens nog een besluit over
nemen. Voorafgaand aan het
‘draagvlakonderzoek’ vindt
nog een ander onderzoek
plaats in genoemde kernen.
Een adviesbureau neemt momenteel steekproefsgewijs
interviews af met mensen die
woonachtig zijn in de directe omgeving van het beoogde
project of langs de transport
route (de Heerlense wijken
Mariarade en Maria-Gewanden).

Hoe de meeste inwoners van Vaesrade aankijken tegen de ontgronding van ‘Groeve Hommert’ is al jaren bekend. Nee, nee en nog eens nee.
Duidelijker kon de boodschap niet zijn, tijdens een door de gemeente en provincie georganiseerde bijeenkomst in 2016. Nu, vijf jaar later,
wordt de mening van inwoners opnieuw gepeild. Foto archief De Beekdaeler

De inhoud van deze mededeling wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. Het bericht is zonder tussenkomst van de
redactie gepubliceerd. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van De Beekdaeler (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze publicatie niet van toepassing.

BEEKDAELEN LOKAAL

Forse stijging rioolheffing 2021 in gemeente Beekdaelen

Raadslid Funs Pluijmaekers (Beekdaelen Lokaal): dit was niet onze keuze!
Door de fusie van de voormalige gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth naar
de nieuwe gemeente Beekdaelen, moest de gemeente
Beekdaelen per 1 januari 2021
een nieuwe verordening rioolrechten, met het nieuwe tarief
rioolrecht 2021 vaststellen.
In de voormalige gemeenten
Schinnen en Onderbanken
werden tot en met 2020 de
rioolrechten berekend per perceel middels een vast bedrag.
In de voormalige gemeente
Nuth werd tot en met 2020
het rioolrecht berekend per
m3 verbruikt water tegen een
tarief van € 2,58 per m3 verbruikt water. Bijvoorbeeld bij
een verbruik van 50m3 dus een
aanslag van € 129,00.

Door de raad van de gemeente
Beekdaelen werd in de raadsvergadering van oktober/november 2020 gekozen voor
een heffing rioolrecht per perceel. Om tot een acceptabele
tariefstelling te komen werd
er gekozen voor een gewogen
gemiddelde van de 3 voormalige gemeenten. Het tarief per
perceel werd vastgesteld op
€ 284,00 per perceel met een
verbruik van 0-300m3 water,
omdat in deze categorie van
verbruik nagenoeg alle huishoudens vallen.
Voor de gebruikers in de voormalige gemeente Nuth betekende dit dat je in de oude situatie een verbruik van 110m3
mocht hebben om € 284,00
verschuldigd te zijn. Door deze

nieuwe tariefstelling is echter
in de voormalige gemeente Nuth in 2021 iedereen €
284,00 verschuldigd ongeacht
je verbruik tot 300m3. Een hard
gelag voor alle alleenstaanden
en kleinverbruikers tot 110m3
verbruikt water. In de oude
gemeenten Onderbanken en
Schinnen is € 284,00 een nagenoeg gelijkblijvend tarief ten
opzichte van 2020.
Beekdaelen Lokaal zag de bui
hangen. De voormalige gemeente Nuth werd het kind
van de rekening en dan met
name de alleenstaanden en
overige kleinverbruikers. Bij
amendement stelde Beekdaelen Lokaal voor in de vergadering van oktober 2020 de
tarieven rioolrecht 2021 nog

niet vast te stellen en eerst een
gedegen onderzoek te doen
naar de consequenties voor de
inwoners van de voormalige
gemeente Nuth en de gehanteerde staffel van 0-300m3
verbruikt water te veranderen
in 2 staffels van 0-150m3 en
151-300m3 met elk een eigen
tarief.
Verantwoordelijk wethouder
Mevrouw Quadvlieg ontraadde het amendement, met
andere woorden: wees het
amendement af. Argumentatie was dat bij harmonisatie
er altijd verliezers en winnaars
zijn. De verliezers waren dus
de inwoners van de voormalige gemeente Nuth. Aangezien
de wethouder toezegde een
evaluatie na 2 jaar te zullen

houden restte Beekdaelen Lokaal (oppositie in de raad van
Beekdaelen) niets anders dan
het amendement in te trekken aangezien de coalitie het
amendement toch zou wegstemmen!
Zoals door Beekdaelen Lokaal
werd verwacht bereiken ons
nu helaas veel reacties van
boze inwoners van de voormalige gemeente Nuth die
fors meer rioolrechten moeten
betalen in 2021. Wij zullen als
fractie Beekdaelen Lokaal in
de voorbereiding naar de begroting 2022 en de tarieven
2022 ons sterk maken voor

een eerlijkere belastingheffing
rioolrechten op basis van: de
vervuiler betaalt en door gebruik te maken van meerdere
staffels.
Politieke groepering
Beekdaelen Lokaal,
Funs Pluijmaekers, raadslid
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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.

Familieberichten

Tonny Doon - Bervoets

TRAPPEN
UW TRAP gerenoveerd
in PVC, hout of laminaat
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469

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

5

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

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

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

WERELDWINKEL
NIEUWS
WERELDWINKEL NUTH
Ook wij werken op afspraak in
onze winkel. Wilt U de winkel
bezoeken dan neem contact op
via 06- 20531780 of 06-27215614
om een afspraak te maken.
Op FB kunt U ons ook bezoeken:
Wereldwinkel Nuth. Daar staan
heel veel foto’s op van onze producten. Het zou fijn zijn als U onze
pagina deelt. En op het moment
staan er veel leuke lente- en paasproducten in onze etalage. Dus
toch veel mogelijkheden: Welkom
op welke manier dan ook!!

Sinds 2005 weduwe van

alle dagen

Jo Doon
Ze overleed op 6 maart in de leeftijd van 79 jaar.
Nuth: Rob en Jolanda
		 Amanda en Bas
		 Gyon en Liz

Annie Claessens-Volkers
† 21-03-1996

Heerlen: Ben en Silvia
		Remy
		 Ellen †
		 Ramon †
		 Chris en Emely en kinderen

Richard Claessens
† 24-03-2019

		 Familie en vrienden
Correspondentieadres:
Pastorijstraat 66
6361 AK Nuth

Nuth, maart 2021
Arga en Rob
Kyle en Aniek
Richard

Wij hebben in besloten kring afscheid van haar genomen.
In het bijzonder bedanken wij alle betrokken medewerkers
en vrijwilligers van de Hambos voor de liefdevolle zorg.

3

PVC vloeren

vergeten
gemist
geen dag

Liefdevol hebben wij afscheid genomen
van

FamiliEbericht
plaatsen?
Familieberichten zoals felicitaties, jubilea,
dankbetuiging of in memoriam kunt u aanleveren tot
vrijdagmiddag 12.00 uur. Overlijdensadvertenties tot
maandag 12.00 uur. Later aanleveren is mogelijk na
overleg via 045-5243026.
Altijd vermelden
Plaatsingsdatum, adresgegevensen telefoonnummer.
Een prijsopgave in combinatie met een opmaakproef
sturen we per e-mail.

Kerkdiensten
Parochie St. Bavo
Nuth

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Vrijdag 19 maart. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
19.00 uur: plechtige viering
van het hoogfeest van H.
Jozef. Intenties: zielenrust
Jo Knoben. Zondag 21
maart. 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Intenties: 1e
jaardienst Gertie MeertensLoop; Annie VroemenWeusten (verjaardag); jaardienst ouders Mathieu en
Arnoldina Habets-Martens;
overleden familieleden
Beckers-Jaspar; Til Schonewille-Hoekstra; bijzondere
intentie; overleden ouders
Driessen-Esser. 12.00 uur:
Poolse mis. Maandag 22
maart. 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: voor alle vrijwilligers. Vrijdag 26 maart.
09.00 uur: H. Mis. Intenties: voor alle corona
slachtoffers. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.

Zaterdag 20 maart. 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
ouders echtpaar HuntjensLemmerling. Zondag 21
maart. 11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: jaardienst Jo
Kerckhoffs en broer Hub,
ouders Kerckhoffs-Kissels
en oom Jos; Jozef Nuchelmans (naamdag); jaardienst
ouders Janssen-Schrouff,
zonen Lei en Wiel en
dochter Mia. Woensdag 24
maart. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: Thei Meijers.
Donderdag 25 maart. 18.30
uur: Aanbidding. 19.00 uur:
H. Mis.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

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

Zaterdag 20 maart. 18.30
uur: H. Mis Intenties:
zeswekendienst Mia Curfs;
jaardienst ouders Lei en
Mia Curfs- Dreessen; Tiny
Portz- L ‘Ortye; Aldegonda
Wachelder-van der Mark;
Jo Wachelder. Dinsdag 23
maart. 09.00 uur: H. Mis.
Vanwege de coronacrisis
mogen bij kerkdiensten
slechts 30 personen aanwezig zijn. Aanmelden kan via
045-5243563.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 21 maart. 11.00
uur: H. Mis. Intenties: voor
alle overledenen van de
parochie. Wij gedenken:
Alphons Lenoir 1993; Mia
Crapels-Dols 2013; Wiel van
Geffen 2015.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 18 maart.
08.00 uur: H. Mis. Zaterdag 20 maart. 19.00 uur:
H. Mis. Zondag 21 maart.
11.00 uur: H. Mis: verzorgd
door het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Remigius.
Intenties: Hai Timmers
(gestichte jaardienst); Jo
Vankan (jaardienst); Maria
Goltstein-Provaas (jaardienst).

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

”
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Er moet een extra belasting komen op het kopen van vlees. Aangezien mijn publiek
bestaat uit koks in opleiding, trapte ik met deze stelling tegen het zere been.
Hélène

Gouden bondsmedaille
voor schutter Rudy Koetje

PUZZEL

Column Hélène

kruiswoord
1

2

10

3

4

5

11

15

7

12
17

16

22

6

19

20

21
25

28

27

29

32

30

33

34

35
37

Rudy Koetje (65) trad in 1971
als vijftienjarige toe tot de
drumband van schutterij. ‘Opa
Meijers’ leerde hem de paukentrom bespelen, later de
dikke trom. In 1989 werd hij
bevorderd tot korporaal en via
sergeant tot luitenant-kolonel.
In 2012 moest hij vanwege gezondheidsperikelen zijn actieve carrière stoppen. Er gaat
bovendien geen evenement
voorbij of Rudy en zijn vrouw
zitten aan de kassa en verkopen consumptiebonnen. Toen
hij nog goed uit de voeten kon
heeft hij jarenlang huis aan

huis donateurskaarten verkocht in Amstenrade en Treebeek. Momenteel is hij buitengewoon lid van ‘Gertrudis’.
“Zonder de steun van mijn
vrouw had ik het beslist geen
vijftig jaar als ‘sjöt’ volgehouden”, zegt hij. “De bloemen die
zij zaterdag kreeg zijn daarom
honderd procent verdiend en
terecht.”
Diezelfde dag werden nog
eens vijf leden van St. Gertrudis coronaproof gehuldigd.
Dat zijn Paul Roberts: 25 jaar
lid, voorzitter, tambourmaître,
lid van de drumband en sergeant-majoor; Jules Meijers:
eveneens 25 jaar lid, lid van de
drumband en instructeur, sergeant; Rob Spierings: 12,5 jaar
lid, websitebeheerder, sponsor en adjudant; Joep Nejsten:
12,5 jaar buitengewoon lid en
steun en toeverlaat bij diverse
activiteiten; Will Voncken: 12,5
jaar lid, o.a. verantwoordelijk
voor de groenvoorziening bij
het schutterslokaal en geweerdrager.

36

38

45

Amstenrade In de stromende regen kreeg Rudy Koetje
van schutterij St. Gertrudis
uit Amstenrade vanwege
zijn vijftigjarig lidmaatschap
afgelopen zaterdag de gouden bondsmedaille uitgereikt van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie. Burgemeester Eric Geurts reikte
het gemeentelijk speldje van
Beekdaelen uit.

39

40

41

47

46

42

43

48

50

53

56

54

57

60

58

61

59

62

64

44

49

52

51
55

H

14

24

31

Ooglapje

9

13

18

23

26

Jules Meijers (links) wordt gehuldigd voor het zilveren
lidmaatschap van de schutterij in Amstenrade. Eigen foto
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63

65

HORIZONTAAL: 1 tegen 6 moeizaam 11 tijdstip 12 opening 13 houding 15 eerstkomende 17 metalen kokertje 19 vreemd 21 dominee 22
Ned. voetbalclub 24 tevreden 25 schaakterm 26 staat in Amerika 28
en dergelijke 29 voegwoord 30 kordaat 31 verschoppeling 33 Europese taal 35 vanaf 36 Europese Unie 38 zitbad 41 sober 45 lekkernij
47 circa 48 getijde 49 vrouwelijk dier 51 noodsein 52 geneesheer 54
ontkenning 55 landbouwwerktuig 56 groente 57 deel v.e. schip 59
lidwoord 60 troefkaart 61 watering 62 stremsel 64 Europese vrouw
65 na die tijd.
VERTICAAL: 1 Open Universiteit 3 voordeel 4 handigheid 5 aantekenboek 6 lijn 7 deel v.e. bijenkorf 8 nageslacht 9 bijwoord 10 planeet
14 longkwaal 16 paardje 18 baken 20 in het jaar 21 mannetjesbij 23
hoofddeksel 25 snijwerktuig 27 roofvogel 30 muziekinstrument 32
wiel 34 ijzerhoudende grond 37 armholte 38 vrucht 39 nagalm 40
leest 41 deel v.e. woning 42 wachthuisje 43 erfelijkheidsdrager 44
stemming 46 deel v.e. naald 50 plechtige gelofte 52 vuurwapen 53
betaalmiddel 56 steen 58 steensoort 60 heden 63 dierengeluid.
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sudoku vijfling

Olympia Schinveld
beweegt mee met
coronaregels
Schinveld Nu de coronamaatregelen rondom het buiten sporten iets zijn versoepeld pakt gymnastiekvereniging Olympia
uit Schinveld langzaam de draad weer op. Zo hebben enkele
groepen de lessen buiten, naast de gymzaal, hervat en wordt
er op afstand van elkaar gesport. Eigen foto
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et stemvirus heeft mijn leerlingen nog niet echt te pakken.
De afgelopen weken ben ik
met ze bezig geweest de Stemwijzer
in te vullen en de stellingen die daarbij voorbij komen, leveren de nodige
discussie op. Zo zei een leerling bij
de stelling “Nederland moet uit de
EU”: “Waar moeten we dan naartoe?
We kunnen toch niet zomaar zeggen
‘nou, doei, we zijn weg’?”
“Dat kan wel degelijk,” opperde een
andere leerling, “we blijven gewoon
waar we zijn, maar we vertrekken
uit de Europese Unie. Het is alsof je
gaat scheiden, maar je blijft gewoon
allebei in hetzelfde huis wonen.”
“Wat een puinhoop zal dát worden,”
zei een van de meiden, “mijn ouders
hadden mekaar afgemaakt als ze dat
gedaan hadden.”
Ik maakte een einde aan deze metaforische uiteenzetting door op de
volgende stelling te klikken. Poeh,
gelukkig, die had een wat minder vervan-mijn-bed-gehalte.
“De bijstandsuitkeringen moeten niet
automatisch stijgen met de minimumlonen”, las ik voor, “nou? Wat
vinden we daarvan?” Het was alsof
de derde wereldoorlog uitbrak.
Aan de ene kant de kinderen die thuis
meemaakten dat zo’n uitkering geen
vetpot is en aan de andere kant de
kinderen die hun ouders heel hard
zagen werken voor weinig, terwijl de
buurman al jaren thuiszit met een
enorme afstand tot de arbeidsmarkt.
“Én een splinternieuwe Golf,” werd
daar nog fijntjes aan toegevoegd. Ook
bij deze stelling bereikten we geen
consensus, dus ik vestigde mijn hoop
op de volgende: “Er moet een extra
belasting komen op het kopen van
vlees”.
Aangezien mijn publiek bestaat uit
koks in opleiding, trapte ik met deze
stelling tegen het zere been.
“Mevrouw, u bent toch niet een van
die vega-gekkies, hè?,” riep er een.
“U denkt toch niet dat we daarvóór
zijn?,” riep een ander.
Ik sputterde nog tegen dat ik niet
persoonlijk de stellingen had verzonnen, toen één van de weinige
meisjes in de groep het aandurfde op
de knuppel in het spreekwoordelijke
hoenderhok te gooien:
“Ik denk dat jullie allemaal niet beseffen wat ons milieu te lijden heeft
onder al dat vee dat overal plast
en poept. Om nog maar te zwijgen
van jullie eigen gezondheid. Nou, je
hebt echt geen vlees nodig om groot
en sterk te worden. En ook niet om
lekker eten te koken.”
Er werd heel hard nagedacht over een
antwoord, dat merkte ik gewoon aan
het gesnuif over zoveel domheid dat
ik in mijn oortjes hoorde. Gelukkig
durfde een van de jongens het aan
om iets te zeggen: “Mevrouw, bij
het overzicht stond toch ook een
Piratenpartij, of niet?,” vroeg hij, “ik
denk dat we de stellingen kunnen
overslaan verder. Ik wil wel bij zo’n
partij die een ooglapje draagt. Zijn we
tenminste van die ellendige mondkapjes af!”

Reageren?
helene.knops@home.nl

Coop Knols schimmert bestaat 5 jaar!
Deze week vieren wij ons vijf jarig bestaan en dat
vieren wij graag met jou als klant!

VOLOP
VOLOPENENGRATIS
GRATISPARKEREN
PARKEREN
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 18 maart t/m zondag 21 maart 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Boterhamworstjes
2 stuks à 250 gram

Hagedoren
abrikozen of
kersen vlaai

2 STUKS

middelgroot

7.80

5.-

6.58

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

5.-

Lochtman
zuurvlees,
kippenragout,
goulash, kip pilav
of balletjes in
tomatensaus

7.

11.
11

98

bak 1 kilo

49

Bananen / Conference peren
of Jonagold appels
per kilo

1.

99

0.

99

Alle
Grand’Italia

2 stuks
combineren mogelijk

Douwe Egberts
aroma rood of décafé

snelfiltermaling, bonen of koffiepads
2 pakken à 500 gram of zakken à 54 stuks
combineren mogelijk

S
K
U
T
S
2
11.
12.58
90

8.

49

*

S
I
T
A
R
1+1 G

2.50 _ 7.78
1.25 _ 3.89

MAX. 4
KRATTEN
PER KLANT

1+1

*

Brand of Jupiler pils
krat 24 flesjes à 250/300 ml

1629
16.
17.29

9.
9

99

EN
=1 BETAL
2 HALEN

Grimbergen speciaalbier
2 multipacks à 6 flessen à 300 ml
combineren mogelijk

13.98_ 15.78
6.99 _ 7.89

*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

