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‘Met dank aan’ een boze burgemeester

Foto Katja Waltmans
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Hoe Beekdaelen en De Beekdaeler zelfs
de Telegraaf haalden 7

Bezorgers
gezocht
in Schinveld.

Interesse? Mail naar

info@beekdaeler.nl
of bel 06-42677007
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HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

‘OP DONDERDAG- EN
VRIJDAGAVOND ZIT HET BIJ
ONS NORMALITER BOMVOL’

Zorgen
door lege
kantines
Sinds zaterdagavond
gelden nieuwe coronaregels die minimaal tot
zaterdag 4 december
gelden. Als het bij die drie
weken blijft springt Roger
Odekerken, voorzitter
van voetbalhoofdklasser
Minor uit Nuth, een gat
in de lucht. “Ik vrees namelijk dat het langer gaat
duren. De kantine-omzet
zal daardoor de komende
tijd minimaal zijn. Terwijl
onze begroting voor een
derde gebaseerd is op
juist die inkomsten.” Ook
Paul Lintzen, voorzitter
van derdeklasser Alfa
Sport uit Oirsbeek, ziet
de bui al hangen: “Zonder
kantineopbrengst lijden
we pijn. We moeten nadrukkelijk op de kleintjes
gaan letten.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Hoewel de voetbalsupporters in Beekdaelen zich
keurig gedragen zijn ze de
komende weken niet meer
welkom langs de lijn, ook
niet in de kantine. Daar mogen, tot uiterlijk acht uur ’s
avonds, alleen spelers en
begeleiders komen. “Op
werkdagen doen we de kantine voorlopig niet eens meer
open”, zegt Lintzen (Alfa
Sport). “Op donderdag- en
vrijdagavond zit het daar
normaliter altijd bomvol. Die
omzet, die we als vereniging
o zo hard nodig hebben, valt
nu zomaar weg.”

Steun van Rijk en gemeente
‘Lockdown light’ heet het
eufemistisch. Maar voor de
clubkas is het de zoveelste mokerslag. Bij het eerste team van Minor begon
het weekend ook nog eens
met
coronabesmettingen.
Odekerken: “Dat betekende
spelers testen, de wedstrijd
afgelasten, de touringcar afbellen, enzovoorts.” De uitwedstrijd tegen Longa ’30 in
de Achterhoek (Gelderland)
zal worden ingehaald. Wanneer? Niemand die het weet.
Lintzen en Odekerken zijn
beiden blij dat ze voorzitter
zijn van verenigingen ‘met
zeer trouwe sponsors en
clubleden’. Ook verdienen in
hun ogen de Rijksoverheid
en de gemeente Beekdaelen
een ‘groot compliment’ voor
hun coronasteunpakketten
in het recente verleden.
Compensatie in huur
Kunnen de sportverenigingen nog (nieuwe) steun
verwachten van de gemeente Beekdaelen? In de vorige ‘coronaperioden’ was er
compensatie in huur, zegt
sportwethouder John Essers
(GroenLinks), aangezien er
toen niet kon worden gesport. “Dat is dit keer echter niet het geval, want het
sporten gaat gewoon door.”
Nu er geen publiek in de
kantine mag daalt de omzet,
beseft ook Essers. “Als deze
situatie over langere tijd gaat
aanhouden en er zich grote
financiële problemen gaan
voordoen voor verenigingen, dan zullen wij dit zeker
opnieuw gaan bespreken
en beoordelen. We zullen
ook moeten kijken naar de
(gedeeltelijke)
landelijke
compensatieregelingen voor
deze kosten.”

Taalvaardige
kleuters
Donderdag 18 november is de aftrap van het
onderwijsproject ‘Beekdaelen hard voor Taal’.
Doel: de mondelinge taalvaardigheid van alle
jonge kinderen in Beekdaelen versterken.
Leerkracht en lees- en dyslexiespecialist Linda
Vaessen van de basisschool in Hulsberg oefende
alvast met haar kleutergroep.
Zie verder pagina 9
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Hulsbergenaar
Hub Dormans
overleden

KLEIN, OPLAADBAAR EN
DISCRETE APP-BEDIENING
WIDEX MOMENT™ & CHARGE n CLEAN

Leerlingen
gaan speculaas
verkopen

SOUND LIKE NO OTHER

Hoorkliniek is de zelfstandige
audicien voor Amstenrade en
omstreken. Persoonlijke
aandacht staat bij ons, net als
keuzevrijheid, hoog in het
vaandel. Samen met u kiezen
we de juiste hooroplossing.

Hoorkliniek

ACTIE!

Tot eind december
een luxe oplader
t.w.v. € 300,- cadeau
bij WIDEX MOMENT
Raadhuisplein 24 A
6436 BW Amstenrade
046 439 7607
info@hoorkliniek.com

Oudste Montfortaan (98)
overleden in Schimmert
Schimmert In het klooster van de
Paters Montfortanen in Schimmert is
pater Gir op ’t Veld, als oudste Montfortaan ter wereld, op 98-jarige leeftijd
overleden. Hij was van 1973 tot 1994
pastoor van de Remigiusparochie in
Schimmert en vervolgens tot 1998
priester-assistent in de Hubertusparochie in Genhout. Na zijn opleiding in
Oirschot werd hij in 1949 tot priester
gewijd. Als leraar/prefect werkte hij
vele jaren op het klein-seminarie in
Schimmert. Op ’t Veld, die in 2019 zijn
70-jarig priesterschap vierde, is op 11
november op het kerkhof achter het
Pater Gir op ’t Veld © Bisdom Roermond
klooster in Schimmert begraven.

Beekdaelen Lokaal
wil in gesprek met U
Beste inwoners Schinveld en andere kernen
van Beekdaelen.
Beekdaelen Lokaal wilde graag met u in gesprek om uw bevindingen
van 3 jaar Beekdaelen op te halen, maar corona en de daarbij
aangekondigde maatregelen, maakt het onmogelijk om deze bijeenkomst door te laten gaan. Wij komen hier graag op een ander moment
bij u voor terug, zodra de maatregelen het weer toelaten.

Beekdaelen Lokaal

Hulsberg Hub Dormans
uit Hulsberg is op 5
november op 69-jarige
leeftijd overleden.
Hij was een bekende
Hulsbergenaar, telg van
de familie Dormans
die eind jaren zestig
Camping ’t Hemelke
opstartte. Dat bedrijf is
anno 2021 uitgegroeid
tot een Familiecamping
& Recreatiepark van
formaat. Hub Dormans
was ook ere-bestuurslid van de Koninklijke
Fanfare St. Caecilia
(1859) uit Hulsberg.

Wijnandsrade Leerlingen
van de basisschool St. Stefanus uit Wijnandsrade gaan
maandag 22, dinsdag 23 en
woensdag 24 november op
pad om huis aan huis speculaas te verkopen. Vanaf 14.00
uur trekken ze in groepjes en
begeleid door volwassenen
van deur tot deur. Daarbij
houden ze zich aan de geldende coronamaatregelen.
De opbrengst van de actie
komt ten goede aan de leerlingen van de basisschool.

Ambtsketen
burgemeester
Hulsberg na 40
jaar terecht
HULSBERG
VAN ONZE REDACTIE

Veertig jaar lang was ’ie
zoek, de ambtsketen (zie
foto) van de laatste burgemeester van de vroeger
zelfstandige gemeente
Hulsberg. Maar opeens
dook deze ketting op.
Inmiddels heeft het
zilveren kleinood een
plekje gekregen in het
gemeentehuis van Beekdaelen, locatie Schinnen.
Het fijne weet raadslid
Henk Reijnders (Beekdaelen Lokaal) uit Hulsberg er
ook niet van. Maar volgens
zijn informatie heeft de
laatste waarnemend burgemeester van Hulsberg,
Roef de Vries (PvdA), de
ketting destijds mee naar
huis genomen, overigens
met de beste bedoelingen.
Vele jaren na diens overlijden in 1992, ontdekten
familieleden een kartonnen doos met persoonlijke
spullen van De Vries. Maar
ja, een ambtsketen is geen
privé-eigendom, die is en
blijft van de gemeente, ook

De ambtsketen
van de vroegere
gemeente Hulsberg.
Eigen foto

als die gemeente (Hulsberg) al lang niet meer
bestaat. En zo belandde
deze keten uiteindelijk
via via in Beekdaelen. Tot
1982 was Hulsberg (3.960
inwoners op 1 januari 2021)
een zelfstandige gemeente,
daarna, tot 2019, onderdeel
van de gemeente Nuth.
Die gemeente ging op haar
beurt weer op in fusiegemeente Beekdaelen.
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VVD ageert via flyer
tegen noodopvang
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De VVD Beekdaelen
heeft bij de inwoners
van Schinnen een flyer
in de brievenbus gegooid, huis-aan-huis.
Qua formaat lijkt de flyer
op een vrolijke toeristische ansichtkaart, maar
de boodschap die de
liberalen via deze flyer
uitdragen is een heel
andere, namelijk dat de
VVD het ‘zeer kwalijk
vindt dat de inwoners
van Schinnen niet vooraf
zijn geïnformeerd’ over
de komst van de noodopvang van het COA (de
VVD hanteert op de flyer
overigens consequent de
term ‘AZC’). Wat deze
oppositiepartij (3 raadszetels) ook niet begrijpt:

Voorkant van de flyer. © VVD Beekdaelen

dat van de 31 gemeenten
in Limburg er 25 helemaal geen vluchtelingen
opvangen, en ook geen
AZC hebben, maar dat
Beekdaelen inmiddels
twee locaties heeft:
Schinnen en Sweikhuizen. Nog reacties op de

Ongerustheid
over brandweer
Hulsberg

Themamiddag
Hoeskamer
Arensgenhout
gaat niet door

HULSBERG
VAN ONZE REDACTIE

De raadsfractie van oppositiepartij Beekdaelen Lokaal maakt zich
zorgen over de bezetting
van de vrijwillige brandweer in Hulsberg. Als gevolg van diverse personele verschuivingen zijn
er volgens deze partij te
weinig bevelvoerders.
Ook kan er nauwelijks
worden voldaan aan een
voltallige bemensing bij
een zogeheten ‘uitruk’.
Volgens fractievoorzitter
Henk Reijnders is de
motivatie van de manschappen sterk gedaald.
“Velen lopen met het
idee rond om met de

Henk Reijnders. Eigen foto

vrijwillige brandweer te
stoppen.” Beekdaelen
Lokaal heeft over deze
situatie onlangs schriftelijke vragen gesteld aan
B&W van Beekdaelen.
De partij gaat ervan uit
nog vóór het eind van
deze maand antwoord te
krijgen.

OPNIEUW BEKLEDEN

0% KORTING OP HET LEER
0% KORTING OP DE STOF

HERSTOFFEREN

flyer gehad? “Heel veel
zelfs”, zegt VVD-raadslid
Bart Suers. “Zowel positieve als negatieve. Het
VVD-standpunt in deze
kwestie is in ieder geval
helder: wij laten het er
niet bij zitten.”

Arensgenhout De themamiddag in de Hoeskamer in Arensgenhout
over appels en peren gaat
maandag 22 november
niet door. In plaats daarvan staat er een 'gewone’
Hoeskamertref op het
programma. Belangstellenden zijn dan van 14.00
uur tot 16.00 uur welkom.
Bezoekers kunnen een
praatje maken of een
spelletje spelen. Er geldt
een maximum van 40
bezoekers. Aanmelden
is daarom verplicht en
kan tot 19 november bij
Tiny Rompen-Loijens,
tel. 06-25012415 of paul.
tiny.rompen@gmail.com.
Eventueel vervoer kan
geregeld worden. Hiervoor
ook bellen met Tiny (via
eerder genoemd telefoonnummer).

Neem een foto
l
van uw zitmeube
en
mee en wij mak
dan meteen
den foto
m ee
ssen
Nee
een pa
zitmeubel
uw
n
va
of ferte.
j maken

Bestuurswissel
bij KBO Nuth

Nuth|Mechelen KBO afdeling Limburg houdt in samenwerking met KBO Nuth op donderdag 18 november een
wandeling in de omgeving van Mechelen. De tocht start om
10.45 uur vanaf de parkeerplaats bij de kerk in Mechelen.
Onderweg is er koffie met vlaai om even bij te komen van
de kilometers. Daarvoor is wel een coronabewijs nodig. De
kosten voor de wandelaars bedragen 6 euro persoon. Zowel
leden als niet-leden zijn welkom. Voor deelnemers uit Nuth
is er gelegenheid om te carpoolen vanaf de parkeerplaats bij
Gitek. Carpoolers moeten zich opgeven via Thei Vonken:
045-5242200. Vertrek naar Mechelen stipt om 10.00 uur.

Nuth Twee nieuwe namen
in het bestuur van KBO St.
Barbara uit Nuth. Naast
Karin Korsten-Eisinga is
dat Lou Slangen Ze zijn
onlangs tijdens de algemene
ledenvergadering gekozen.
José Moonen-de Koning en
Theo van Schijndel namen
vanwege medische redenen
afscheid als bestuurslid.

Mooi je eigen geld verdienen!

De Beekdaeler zoekt
bezorgers in Schinveld

mee en wi
dan meteen
een passende
of ferte.

30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

KBO wandelt in de
omgeving van Mechelen

SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN SCHINVELD:
Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler
in Schinveld en ontvang
allebei €40,-.
Stoel
vanaf
175,=

Stoel
vanaf
175,=

Fauteuil
vanaf
1150,=

Fauteuil
vanaf
1150,=

Bank
vanaf
1450,=

Bank
vanaf
1450,=

Hoekbank
vanafHoekbank
2250,= vanaf

MOL & GEURTS
Industriestraat
14 613514KH
Sittard
MOL- &
GEURTS - Industriestraat
6135
KH Sittard
99 22info@molgeurts.nl
- E-mail.: info@molgeurts.nl
- Website:
molgeurts.nl
Tel.: +31 (0)46 Tel.:
451+31
99 (0)46
22 - 451
E-mail.:
- Website:
molgeurts.nl

2250,=

Informeer naar de
voorwaarden.

Voor meer informatie én verdiensten(!)
mail naar info@claessensmedia.nl
of bel met 06 42 67 70 06
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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

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Bovenste Puth 6 in Puth Het plaatsen van kozijnen
Steegweg 2 in Jabeek
Het bouwen van een woning

DATUM VERLEEND
8-11-2021
10-11-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Spoor tussen Nuth en
Ontheffing geluidhinder 20 t/m 29
Schinnen
november 2021van 01.00 – 05.00 uur
Toerit A79 in Hulsberg
Ontheffing geluidhinder 25 op 26
november 2021 van 20.00 – 05.00 uur
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Parallelweg-Zuid 11 in
Het realiseren van een dakkapel
Hulsberg

DATUM VERLEEND
11-11-2021
11-11-2021

DATUM INDIENING
2-11-2021

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

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.

Vergadering algemeen bestuur
ISD BOL op 24 november 2021
Het algemeen bestuur van ISD BOL
(Intergemeentelijke Sociale Dienst
Brunssum, Onderbanken, Landgraaf)
vergadert op woensdag 24 november,
van 19.00 tot 21.00 uur. door middel van
een video-overleg.

De agenda en vergaderstukken voor deze
vergadering kunt u vanaf 17 november
inzien op www.isdbol.nl. Indien u de
agenda en vergaderstukken op papier
wilt inzien, kunt u contact opnemen
met het secretariaat van ISD BOL via
045-5278118.

Gladheidsbestrijding in Beekdaelen
De winter is in aantocht en daarmee ook de gladheid op de wegen. Gemeente
Beekdaelen bestrijdt de gladheid door het, veelal preventief, strooien van zout.
Dat gebeurt voornamelijk in de avond. RD4 voert de gladheidsbestrijding uit voor
gemeente Beekdaelen.
In elke kern worden minimaal
de busroute en de doorgaande
weg gestrooid. Daarnaast zijn uit
veiligheidsoverwegingen ook een aantal
hellings- en klinkerwegen en fietspaden
in de strooiroute opgenomen.
Uitgebreide informatie en de
strooiroutes in gemeente Beekdaelen
vindt u op www.beekdaelen.nl.
Blijft u alert op gladheid!
Door het onvoorspelbare karakter van
het weer, kan er niet altijd preventief
worden gestrooid. Ook als het regent kan
niet preventief worden gestrooid, omdat
het gestrooide zout dan is weggespoeld
op het moment dat het glad wordt.
Daarnaast kan het ook nog glad zijn
als er al gestrooid is en dat kan voor
verraderlijke situaties zorgen. Strooizout
heeft namelijk tijd nodig om zijn werk
te doen. Er is verkeer nodig om het zout
in te rijden. In de kernen waar buiten de
spitsuren minder of weinig verkeer rijdt,
duurt het inwerken van het zout dus
langer.
Voorzichtigheid en een goede
voorbereiding blijven dus van belang.
Ook als er al gestrooid is!
Wat kunt u zelf doen?
• Parkeer uw auto waar mogelijk op
uw oprit of in een zijstraat. Bij het
ruimen van sneeuw en bestrijden van
gladheid hebben de strooiwagens
namelijk ruimte nodig.
• Controleer alvast hoe u via
gestrooide routes naar uw werk, naar
school of naar de winkels kunt gaan.

•

Pas uw rijgedrag en snelheid aan de
omstandigheden aan en neem geen
risico’s. Maak alle ruiten van uw auto
ijs- en sneeuwvrij. Goed zicht is van
levensbelang. Voorkom plotseling
remmen, houd voldoende afstand en
zorg voor winterbanden.
• Houd de weersverwachtingen en
verkeersinformatie in de gaten,
zodat u voorbereid bent op langere
reistijden en niet zichtbare gladheid
zoals ijzel. Via de landelijke en de
regionale media blijft u ook op de
hoogte van eventuele zouttekorten.
• Houd de stoep voor uw huis
begaanbaar. Hier wordt niet gestrooid
door de gemeente. Schep of veeg de
sneeuw van de stoep niet midden op de
weg, maar langs de kant van de weg en
houd de kolken sneeuwvrij. Zo wordt het
verkeer niet gehinderd en bij dooi kan
het smeltwater gemakkelijker weglopen
in de kolken(putten).
Misschien kunt u ook iets betekenen
voor buren die zelf lichamelijk niet
in staat zijn om hun omgeving ijs- en
sneeuwvrij te maken?
Vragen
Heeft u een algemene vraag over de
gladheidbestrijding? Bijvoorbeeld over
de indeling van de strooiroutes? Dan
kunt u contact opnemen met gemeente
Beekdaelen via 088 – 450 20 00 of
gemeente@beekdaelen.nl.
Heeft u een vraag over de
strooiwerkzaamheden zoals uitgevoerd
door RD4? Neemt u dan contact op met
RD4 via info@RD4.nl.

Buurschap Op de Bees presenteert plannen tiny houseproject
Het tiny house-project van gemeente Beekdaelen krijgt steeds meer vorm. Nadat de gemeente in het voorjaar van 2021 een oproep had geplaatst, zijn er na 140 aanmeldingen
15 enthousiaste deelnemers overgebleven. Zij noemen zichzelf Buurschap Op de Bees. Op 17 november presenteren zij een conceptplan aan de raadsleden.
Een tiny house is een huis met een maximale
oppervlakte van 50m². De huisjes zijn grotendeels
zelfvoorzienend. Buurschap Op de Bees wil de tiny
house-gemeenschap graag starten in Schimmert.
Om precies te zijn op de locatie van de voormalige
mavo-school aan Op de Bies 66. Het tiny house-project
in Beekdaelen omvat 10 huisjes, waar 5 koppels en 5
eenlingen zullen gaan wonen.
Presenteren conceptplan
De afgelopen maanden werkten de 15 personen hard aan
het opstellen van een conceptplan.

Op 17 november presenteren zijn dit plan aan
de gemeenteraad. Het buurschap vindt het ook
belangrijk om buurtbewoners bij hun plannen te
betrekken. Daarom wordt er voor hen een aparte
informatiebijeenkomst georganiseerd. Naast het
presenteren van het conceptplan is er tijdens die
bijeenkomst ruimte om vragen te stellen.
Informatiebijeenkomst 30 november
De bijeenkomst voor buurtbewoners vindt plaats op 30
november om 19.00 uur op een nader te bepalen plek in
of nabij Schimmert.

De locatie wordt bepaald aan de hand van het aantal
belangstellenden. In verband met de coronamaatregelen
moet u zich van tevoren (vóór 20 november)
aanmelden via e-mail. Deze kunt u richten aan
opdebees@gmail.com. Geef in de e-mail aan met
hoeveel personen u komt.
Kijk voor meer informatie over het tiny house-project
op www.beekdaelen.nl.

Vanaf 1 december kunt u uw
rijbewijs online verlengen
Uw rijbewijs verlengen of een categorie toevoegen? Dat kan vanaf 1 december 2021
online. U hoeft dan nog maar één keer naar de gemeente te komen in plaats van twee
keer: alleen om het rijbewijs op te halen.
U doet de aanvraag via de website van de RDW: www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Na twee
werkdagen ontvangt u een email van de RDW dat uw nieuwe rijbewijs klaar is. Daarna
maakt u een afspraak bij de gemeente om het rijbewijs te komen ophalen. De kosten
voor het online verlengen van uw rijbewijs zijn € 41,00. Dit bedrag is exclusief de kosten
van de pasfoto’s.
Let op: Als u uw eerste rijbewijs aanvraagt, een spoedaanvraag doet of een rijbewijs
aanvraagt na diefstal of vermissing, dan kunt u dit niet online regelen. U dient dan een
afspraak bij de gemeente te maken.
Hoe vraag ik online verlenging van mijn rijbewijs aan?
U doet de online aanvraag gemakkelijk en snel:
1. U laat een pasfoto maken bij een door de RDW erkende fotocabine of fotograaf.
Een overzicht van de erkende cabines en fotografen vindt u op de website van de
RDW: https://www.rdw.nl/particulier/locatiewijzer.
Vul in de linkerkolom uw locatie in en klik ‘Een rijbewijsfoto laten maken’ aan.
2. De fotograaf verstuurt uw pasfoto en handtekening (voor op uw nieuwe rijbewijs)
beveiligd en digitaal naar de RDW. Binnen een paar minuten krijgt u van de RDW een
email waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd.
3. Doe de identiteitscheck met een mobiele telefoon. Heeft u nog geen DigiDapp op
uw telefoon? Download deze dan eerst.
4. Nadat u de eenmalige identiteitscheck op uw mobiele telefoon hebt gedaan, kunt u
uw rijbewijs online verlengen. U betaalt met IDEAL.
5. U maakt een afspraak bij de gemeente om uw nieuwe rijbewijs op te halen.
De door RDW erkende fotografen in de gemeente Beekdaelen zijn:
• Studio 46 | Provincialeweg 91e, 6438BC Oirsbeek
• Katja Waltmans | President Kennedystraat 1, 6451AS Schinveld
• Jacky’s Bloemenshop | A Ge Water 2, 6451 CD Schinveld
• Drogisterij Danielle | Kerkstraat 29a, 6336 BA Hulsberg
Ook kunt u terecht bij de pasfotoautomaat in het gemeentehuis in Nuth.
Voorwaarden:
• U heeft een Nederlands rijbewijs.
• U vraagt een verlenging van uw rijbewijs of een categorieuitbreiding aan.
• U heeft een geldig Nederlands(e) paspoort, rijbewijs of identiteitskaart met een chip.
Alle paspoorten en identiteitskaarten hebben een chip. Alleen rijbewijzen uitgegeven
na 14 november 2014 hebben een chip.
• U heeft een mobiele telefoon. Dit moet een smartphone met Android
besturingssysteem versie 6.0 of hoger zijn of een iPhone 7 of hoger met iOSversie
13 of hoger. Deze telefoons hebben namelijk een NFCchiplezer. De chiplezer is
nodig om een identiteitscheck te kunnen uitvoeren bij het online verlengen van uw
rijbewijs.

Maximumsnelheid Hoofdstraat
Amstenrade teruggebracht naar
30 kilometer per uur
De Hoofdstraat in Amstenrade
is met ingang van november
ingericht als 30 kilometerzone
tot aan Steakhouse Léon.
Met het terugbrengen van de
maximumsnelheid is het de
bedoeling dat de weg veiliger
wordt en dat autobestuurders
meer gebruik gaan maken van
hoofdwegen zoals de buitenring.
De wens om de snelheid
op de Hoofdstraat terug
te brengen bestond al langere tijd. Ook werd met het besluit om een 30
kilometerzone in te stellen voldaan aan de motie vanuit de gemeenteraad om alle
gebiedsontsluitingswegen waar 50 kilometer per uur gereden mag worden, af te
waarderen naar erftoegangswegen waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per
uur geldt.
Om ervoor te zorgen dat bestuurders daadwerkelijk hun snelheid matigen, zijn er
op de Hoofdstraat in Amstenrade een drietal gelijkwaardige plateaus geplaatst in
een rode coating. Deze bevinden zich op alle kruisvlakken waarbij verkeer van rechts
voorrang heeft. Ter hoogte van Steakhouse Léon zijn er twee tijdelijke rubberen
drempels geplaatst. Op een later moment worden deze tijdelijke drempels vervangen
door een gelijkwaardig kruispuntplateau zoals die die nu op de Hoofdstraat zijn
aangelegd. Het gaat hier om tijdelijke drempels omdat de 30 kilometerzone nog
wordt uitgebreid.

RIJBEWIJS

ONLINE VERLENGEN
U bent in het bezit van een
geldig Nederlands rijbewijs.

Nee

Ja
U woont in een gemeente waar u
uw rijbewijs online kunt verlengen.

Nee

Ja
U wilt een verlenging of een
categorie-uitbreiding aanvragen.

Nee

Ja
U heeft de Digid-app
met ID-check.

Rijbewijs verlengen
op gemeentehuis
Nee

Ja
U laat een pasfoto maken bij een
door de RDW erkende fotograaf.

Nee

Ja
U ontvangt een e-mail van de
RDW dat u online kunt verlengen.

Meer weten?

Scan de QR code

Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan kunt u uw rijbewijs niet online verlengen.
Maak dan een afspraak bij de gemeente.
Meer informatie
Meer informatie over het online verlengen van uw rijbewijs vind u op de website van de
RDW: www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.

De gemeente hoopt met het instellen van meer 30 kilometerzones het
verkeer te ontmoedigen om de grote wegen in dorpen als sluiproute te
gebruiken. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer meer gebruik gaat
maken van de randwegen. In navolging van het verlagen van de snelheid
op de Hoofdstraat in Amstenrade zal de gemeente binnenkort starten
met de herinrichting van andere wegen. Onder meer de omgeving van de
Altaarstraat en de Oude Provincialeweg Zuid in Oirsbeek wordt binnenkort
opnieuw ingericht om zo de verkeerssituatie te verbeteren.
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INMIDDELS DE DERDE ‘AMBTENARENBAAS’ IN VIER JAAR TIJD

Sonja Troisfontaine (53)
nieuwe gemeentesecretaris

Sloop voormalige
gemeenteloods Nierhoven
De voormalige gemeenteloods te Nierhoven 17 wordt gesloopt. Dit besluit is
genomen omdat de loods al een aantal jaren leeg ligt. Bovendien wordt het perceel
rondom het gebouw nauwelijks gebruikt. De geasfalteerde toegangsweg en het stukje
asfalt vóór de loods blijven gehandhaafd.
De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels gestart en deze zullen nog de hele maand
november voortduren. Na de sloop zal de perceelgrens met de aangrenzende
percelen netjes worden afgewerkt. De mensen die via Levanto het dierenpark
onderhouden, blijven een schaftkeet houden op het perceel.

Ambtenaren die al in
2018 werkzaam waren
voor de huidige fusiegemeente Beekdaelen,
krijgen vanaf komende
maand wederom een
nieuwe ‘hoogste baas’,
dat wordt dan de derde
in amper vier jaar tijd.
Op 1 december aanstaande begint Sonja
Troisfontaine (53) als
gemeentesecretaris/
directeur van de
gemeente Beekdaelen.
Sonja Troisfontaine
leidt vanaf 1 december
2021 de ambtelijke
organisatie van de
gemeente Beekdaelen.
Foto Francoise Petersen

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Bent u ondernemer? En woont u in Beekdaelen,
Simpelveld of Voerendaal? Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor deze (financiële) hulp:
➡ Financiële vragen

en/of advies:
➡ Tozo heroriëntatie:
➡ MKB Noodlijn:
➡ Bbz (light):
➡ Geldplan zzp:

Troisfontaine is de opvolgster van Nicole Ramaekers
die op 1 september 2021 de
fusiegemeente na amper 3,5
jaar verliet. Voordat zij in
Beekdaelen aan de slag ging
(begin 2018) hadden de huidige ‘fusieambtenaren’ een
‘eigen’ gemeentesecretaris
in hun voormalige gemeente (Nuth, Onderbanken of
Schinnen).

www.IMK.nl

IMK
IMK
088 99 00 00
Zelfstandigenloket Maastricht
Nibud

Tevens adviseur van B&W
Troisfontaine (zij was de
afgelopen maanden al
waarnemend secretaris)
wordt eindverantwoordelijk
voor de totale ambtelijke
organisatie. Daarnaast is zij
de eerste adviseur van het

www.isd-kompas.nl/ondernemers

Wat een mooie auto!

‘Oog voor menselijke
verhoudingen’
“Sonja is voor ons geen
onbekende”, voegt
burgemeester Eric Geurts
er aan toe. “We kennen
haar goed, eerst vanuit
haar rol in het Managementteam en sinds enige tijd als waarnemend
secretaris. In de afgelopen
jaren hebben we haar leren
kennen als een uiterst kundige adviseur en betrokken
leidinggevende. Ook is zij
een persoon die oog heeft
voor menselijke verhoudingen en vandaar uit kan
verbinden.”

Mooi je eigen geld verdienen!

De Beekdaeler zoekt
bezorgers in Schinveld

Wist je dat je deze op kan
laden bij Coop Knols
in Schimmert? Je kan 24 uur
per dag, 7 dagen per week
terecht op onze parkeerplaats.
Hieronder zie je nog onze
openingstijden, mocht je nog
binnen willen lopen voor een
boodschap!
Openingstijden
maandag t/m zaterdag
zondag

College van Burgemeester
& Wethouders. Zij werkt
sinds 1 september 2018 bij
de gemeente Beekdaelen
als manager van de Afdeling
Sociaal. “Samen met de vele
collega’s en het Managementteam in Beekdaelen wil
ik aan de slag met de verdere doorontwikkeling van
de ambtelijke organisatie”,
zegt Beekdaelens hoogste
ambtenaar die met haar man
en twee zonen in Neerbeek
woont. Troisfontaine, die
rechten studeerde, werkte
na haar studie bij ondermeer de Provincie Limburg
en Zuyd Hogeschool.

(vanaf 12 jaar!)

SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN SCHINVELD:

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler
in Schinveld en ontvang
allebei €40,-.
Informeer naar de
voorwaarden.

Coop

Voor meer informatie én verdiensten(!)
mail naar info@claessensmedia.nl
of bel met 06 42 67 70 06

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

25-10-21 12:08
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HOE BEEKDAELEN EN DE BEEKDAELER ZELFS DE TELEGRAAF HAALDEN

‘Met dank aan’ een
boze burgemeester
Screenshot van de website van de Telegraaf.

Screenshot van de website van het AD.

Iedere burgemeester, waar ook in Nederland, probeert zijn stad of gemeente via
de media ‘zo positief mogelijk op de kaart
te zetten’, zoals dat heet. Dat is overigens
nog niet zo makkelijk, want journalisten
zijn extreem allergisch voor wollige
marketingtaal. Maar zodra er hard nieuws
is, zoals verleden week over het ‘asieldorp’
in Schinnen, dan weet niet alleen de
regionale maar ook de landelijke pers
het platteland in Beekdaelen te vinden.
Het begon met een nieuwsbericht op de
Facebook-pagina van de Beekdaeler.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Even terug naar verleden week.
Terwijl de (zestig) bezorgers van
deze krant nog bezig zijn om de
papieren editie van de Beekdaeler van die week in alle vijftien

kernen van Beekdaelen te bezorgen, krijgt de redactie er lucht
van dat er een brief op hoge poten van burgemeester Eric Geurts
‘onderweg’ is naar het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers
(COA). Die instantie heeft zich
volgens Geurts niet gehouden
aan de afspraken ten aanzien
van de asielopvang in Schinnen,

Geurts dreigt zelfs de asielopvang te sluiten, toe maar! Dat bericht staat dan ook in alle vroegte,
donderdagochtend op de 11devan
de11de, op de Facebook-pagina
van de Beekdaeler (want onze
vernieuwde website gaat pas in
de loop van komende maand
online). L1 meldt op die bewuste donderdagochtend via 1Limburg.nl dat ‘Burgemeester Geurts
dreigt om de asielopvang Schinnen te sluiten', met als bron: De
Beekdaeler.
Dagblad Trouw in Nuth
Vervolgens gaat het razendsnel.
Na de Limburgse pers volgen de

landelijke media (zie bijgaande afbeeldingen), van Algemeen
Dagblad tot de Telegraaf, ‘s lands
grootste krant – en vele andere
print- en digitale nieuwsbronnen. Tegelijkertijd, los van de
heibel over de asielopvang, staat
in de landelijke kwaliteitskrant
Trouw een drieluik over het sociale-leven-in-coronatijd
in
Nuth, drie grote reportages verdeeld over drie dagen. De eerste
gaat over de vergadering van de
Katholieke Bond voor Ouderen
(KBO) in het plaatselijke gemeenschapshuis (Trefcentrum).
De kop: ’In Nuth vrezen de ouderen weer een echoput nodig te

hebben, ‘want de muren zeggen
niks terug’. Reportage 2 heeft
als kop: ‘In de nagelsalon (van
nagelstyliste Nolet Villar aan de
Dorpstraat in Nuth) gokken ze op
de zelftest: ‘Wie weet wat de prik
op lange termijn doet?’ De derde
reportage gaat over het Gemengd
Koor St. Bavo met als titel: ‘Het
kerkkoor van Nuth moet wéér
een optreden afblazen wegens
corona.’ Conclusie: Beekdaelen,
en de dorpen Nuth en Schinnen
in het bijzonder, zijn om uiteenlopende redenen verleden week
door de landelijke media ‘op de
kaart gezet’. En niet zonder reden.

Dagblad Trouw publiceerde vorige week donderdag, vrijdag en zaterdag een drieluik over het sociale-leven-in-coronatijd
in Nuth.
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Hypotheekadvies echt maatwerk
zeker nu!

Mooi je eigen geld verdienen!

De Beekdaeler zoekt
bezorgers in Schinveld

Afgelopen zaterdag
stonden de deuren bij
zekerheuts aan de Nuinhofstraat 88 in Nuth open
en lag de blauwe loper
uitgerold. Ruim 40 personen maakten van de
gelegenheid gebruik zich
goed te laten informeren
over hun mogelijkheden op
de woningmarkt.
De gasten werden hartelijk
ontvangen met koffie en gebak
door de medewerkers van
zekerheuts. Vervolgens
werden zij begeleid naar de
hypotheekmarkt waar de
diverse geldverstrekkers hun
bijdrage aan hadden geleverd.
De ene geldverstrekker richtte
zich met name op de starters
in de woningmarkt terwijl de
andere geldverstrekker zich
met name richtte op de senioren woningbezitter.
Op de bovenverdieping werden door OPS makelaardij en
Notaris Mr. Emiel Verstegen
twee maal een sessie verzorgd.
Aan OPS makelaardij werden
vele vragen gesteld over hoe
om te gaan met de huidige
krapte op de woningmarkt
en met name hoe om te gaan
met overbieden bij de aankoop van een woning. Notaris
Emile Verstegen gaf uitleg
over de facetten die een rol
spelen bij de aankoop van een
woning en ging vooral in op de
inhoud van een samenlevingsovereenkomst waarin alles
goed geregeld is. Ook kreeg hij
vragen met betrekking tot het
opstellen van een testament
en levenstestament.
Speeddate
Vele geïnteresseerden gingen
vervolgens met de hypotheekadviseurs van zekerheuts in

(vanaf 12 jaar!)

De hypotheekadviseurs van zekerheuts.

SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN SCHINVELD:
Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler
in Schinveld en ontvang
allebei €40,-.
Het pand van zekerheuts aan de Nuinhofstraat in Nuth.

gesprek tijdens een zogenaamde speeddate. Tijdens
deze speeddate werden de
wensen en vraagstukken op
het van een woningfinanciering geïnventariseerd en
beantwoord hetgeen tot tevredenheid en vervolgafspraken
leidde. “Fijn dat ik zowel de
makelaar, notaris en hypotheekadviseur kon spreken”,
reageerde één van de bezoekers enthousiast. “Super dat
jullie deze dag georganiseerd
hebben; alles op één plek en
persoonlijke begeleiding”, zei
een andere bezoeker. “We
voelden ons erg welkom en
duidelijke uitleg wat mijn

Informeer naar de
voorwaarden.

mogelijkheden zijn”, zei weer
een andere bezoeker.

Voor meer informatie én verdiensten(!)
mail naar info@claessensmedia.nl
of bel met 06 42 67 70 06

Goed advies is maatwerk
Met een leuke goodiebag
onder de arm werd op een
vriendelijk maar corona-proef
wijze afscheid genomen. Met
veel plezier en genoegdoening
kunnen we terugkijken op
deze dag. Het laat zien dat
juist nu er behoefte is aan
goed advies. Advies dat echt
maatwerk is. Heeft u ook
vragen over een woningfinanciering, uw schadeverzekering
of aanvulling op uw pensioen?
Neem dan gerust contact met
ons op 088 - 450 4600.

De wereld wordt rookvrij
Wen er maar aan

Ontdek
hoe
dedewereld
rookvrij
wordt
op rookvrij.nl
Ontdek
hoe
wereld rookvrij
wordt
op rookvrij.nl

PUZZEL

OPLOSSING WEEK 45
KRUISWOORD

KRUISWOORD

KRUISWOORD
HORIZONTAAL: 1 soort testament 7 brievensnoer 8 insecteneter
10 Verenigde Staten 11 langspeelplaat 13 boom 15 pl. in Portugal 16
in plaats van 18 riv. in Italië 20 pl.
in Noord-Brabant 22 stoomschip
23 marktplein 24 plant 25 bede 27
breekbaar 29 voegwoord 30 vuurpijl
32 lengtemaat 34 afgemat 36 rangtelwoord 38 optie 40 onderofficier 41
Europees Parlement 42 halfbloed 44
Europese hoofdstad 45 pl. in Canada.
VERTICAAL 1 wilde kat 2 vruchtbare
plaats 3 dominee 4 cerium 5 ijshut 6
huidziekte 9 leersoort 12 heerser 14
vreemde munt 15 politieke partij 17
per expresse 19 kruisboog 20 familielid 21 waakzaam 22 misdadig 25 pl. in
Zuid-Holland 26 schaakstuk 27 watertje 28 vet 31 boksterm 33 voorkant 35
in tweevoud 37 uitgestorven vogel 39
droogvloer 43 ondernemingsraad 44
niet even.
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‘JAMMER DAT ZOVEEL KINDEREN NOOIT UIT ZICHZELF EEN BOEK PAKKEN’

Lezen wordt weer leuk

Parasite - Film
in Bibliotheek
Nuth
Parasite: een ZuidKoreaanse film die in 2019
de wereld veroverde. Door
vele critici benoemd als
beste film van 2019! Won 4
Oscars!
Parasite: de werkloze Ki-taek
Kim en zijn gezin (moeder,
dochter en zoon Ki-woo) leiden
een armoedig bestaan in een
semi-kelderappartement. Met
laagbetaalde tijdelijke banen
hebben ze moeite rond te
komen. Ki-woo krijgt een tip
van een vriend om zich voor te
doen als leraar Engels en zo
zijn bijbaantje over te nemen
als leraar van de dochter van
de rijke Park-familie. De Kimfamilie ziet kansen om via
deze familie een luxueuzer
leven te kunnen leiden. Ze
proberen langzaam maar
zeker allemaal hun intrede
te doen tot het leven van de
familie Parks en aarzelen niet
om een paar leugentjes om
bestwil te doen. Of dit lukt?

Leerkracht Linda Vaessen: “Het betreft een unieke samenwerking tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en alle basisscholen in de gemeente Beekdaelen.” Foto
Rob Oostwegel

Door te lezen kun je de wereld ontmoeten, aldus Linda Vaessen, leerkracht bij de
basisschool in Hulsberg. Het raakt haar dat
zoveel kinderen, ondanks het enthousiasme
van de leerkrachten, nooit of nauwelijks uit
zichzelf een boek pakken om erin te verdwalen. “En misschien zijn wij, met ons onderwijs en ál onze goede bedoelingen, daar
wel debet aan”, zegt ze op de website
lerarenontwikkelfonds.nl.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Maar er is ook goed nieuws.
“Want er is een kentering
gaande”, zegt ze, “en we
bespeuren hem allemaal.
Nederland is het enige land

in Europa waar begrijpend
lezen nog een apart vak is.”
Lezen hoeft heus niet saai
te zijn, sterker nog: het kan
hartstikke spannend zijn
als je lezen terugbrengt
naar de kern: lezen om de
wereld te ontmoeten. Linda staat al zo’n twintig jaar
voor de klas, ze heeft erva-

ring in alle groepen van het
basisonderwijs. Een nieuwe ervaring zit eraan te
komen: ‘Beekdaelen hard
voor taal’. Volgens Linda is
het een unieke samenwerking tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
en alle basisscholen in de
gemeente Beekdaelen. “We
willen de mondelinge taalvaardigheid van alle jonge
kinderen in Beekdaelen
versterken, de gemeente
ondersteunt het project.”
25% heeft taalachterstand
In Nederland heeft ongeveer 25% van de jonge kinderen een taalontwikkelingsachterstand. Dat kan
met aanleg te maken maar
bijvoorbeeld ook doordat
er niet of nauwelijks is

”

Nederland is
het enige land
in Europa waar
begrijpend
lezen nog een
apart vak is.
-Linda Vaessen

voorgelezen, of doordat er
thuis weinig praat of gespeeld wordt met een kind.
Een leesprobleem op jonge
leeftijd kan leiden tot een
handicap als volwassene,
bijvoorbeeld bij het (niet)
begrijpen van schriftelijke
informatie. Linda is een
van de projectleiders van
‘Beekdaelen hard voor
Taal’, net als Lilian
Knooren (directeur basisscholen in Hulsberg en
Wijnandsrade),
Daniëlle Stassen (directeur basisschool Puth) en Linda
Toussaint (intern begeleider basisschool Puth).
Donderdag 18 november
om 13.00 uur is de aftrap
van het project bij onderwijskoepel Innovo in
Heerlen.

Speelduur: 131 min.
Activiteit: Parasite (2019)
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: Do 18 nov. 19.30u
Deelname: € 5,00 voor leden
(op vertoon bibliotheekpas),
€ 7,50 voor niet leden (incl.
koffie/thee).
Contante betaling (liefst
gepast) op 18 nov.
Aanmelden: vóór 15 nov. via
contact@bibliotheeknuth.nl,
tel. 045-5244000 of aan de
balie.

Nestkastje
timmeren in
Nuth
Nuth Natuurliefhebbers
kunnen zaterdag 27 november van 10.00 tot 12.00 uur
hun eigen nestkastje timmeren in het IVN-home op het
voormalige tenniscomplex
aan de Voorsterstraat. Dat
gebeurt onder begeleiding
van vrijwilligers van IVN
Beekdaelen, afdeling Nuth.
Iedereen is welkom, zeker
ook jonge natuurliefhebbers.
De kosten bedragen 5 euro.
De deelnemers mogen hun
zelf getimmerde creatie mee
naar huis nemen. Vooraf
aanmelden is noodzakelijk
en kan tot 25 november via
ivnnuth@ gmail.com.

Kienen met
KBO-Nuth

De wereld wordt rookvrij
Wen er maar aan

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl

Nuth KBO-Nuth verzorgt
op de woensdagen 17 november en 1 december een
kienmiddag in het Trefcentrum aan de Wilhelminastraat. De zaal is open
om 12.45 uur en het kienen
begint om 13.30 uur. Ook
niet-leden zijn welkom, zij
betalen een kleine vergoeding.
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COLUMN
JACQUES

Familieberichten

Kerkdiensten
Parochie H. Clemens Hulsberg

Onaantastbaar

E

r zijn ook in ons land nog heel wat mensen die
ervan uitgaan dat ze onaantastbaar zijn. Onaantastbaar voor de overheid, onaantastbaar voor
oplichters, onaantastbaar voor de openbare opinie
en vooral onaantastbaar voor het coronavirus. Dat zijn de
z.g. oergezonde vrijbuiters of vrijdenkers, gevormd door
de libertijnse levenslessen van influencers als Thierry
Baudet, die het genieten als hoogste goed beschouwen en
die zich daarin door niemand laten hinderen. Absolute
gedragsregels of normen zijn bij deze mensen vanzelfsprekend uit den boze, behalve als ze in hun materiële straatje
te pas komen. Helaas zijn er nogal wat lieden, die tot dit
egocentrische wereldbeeld zijn gekomen door ophitserij
vanuit de sociale media of door de enge geloofsinterpretatie van dominees of imams. Die meelopers blijken vaak
nog fanatieker in hun gedrag te zijn dan hun ideologische
voorlopers. Daardoor is het moeilijk ze op een ander spoor
te rangeren. Sommige IS-gangers waren wreder dan de
leiders van het Kalifaat, sommige kerkgangers op Urk en in
Staphorst rechtzinniger in de leer dan de predikant.
Ik heb mij de laatste tijd verdiept in de deontologie, de
ethische stroming die uitgaat van absolute gedragsregels,
die vaak gesteld worden als normen. Zonder hier diep in te
gaan op wat het begrip deontologie inhoudt, kan worden
gesteld, dat wat slecht is bij deontologen altijd slecht
blijft, ook als de uitkomst goed uitvalt. Teleologen (niet
te verwarren met theologen) stellen juist, dat het goede
datgene is wat het grootste voordeel oplevert. Voor velen is
dat het grootste goed. De vraag is echter, hoe men objectief
kan bepalen wat in absolute zin goed of fout is. In de loop
der geschiedenis hebben we heel wat voorbeelden gezien
van de fatale afloop van vooraf goed bedoelde maatregelen.
Werd trainer Koeman bij FC Barcelona niet als een held
binnengehaald en hoe pijnlijk was de afgang toen hij na
lang bungelen werd ontslagen? En dichterbij huis: zijn de
maatregelen die door het demissionaire kabinet-Rutte III
zijn genomen ter bestrijding van het coronavirus nu goed
of slecht? Een parlementaire enquête zal zich later over die
vraag buigen, maar daar hebben we nu niets aan. Teleologen zullen het meteen hebben over het draagvlak van de
maatregelen onder de bevolking en over het effect dat ze
hebben gesorteerd. Deontologen zullen vooral wijzen op
de negatieve gevolgen die eruit zijn voortgekomen voor het
maatschappelijk leven en de economie.
De ruim 15 procent landgenoten die zich willens en wetens
niet hebben laten vaccineren tegen dit onzalige virus
en dat ook niet van plan zijn, hebben met die keuze een
enorme toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames veroorzaakt. Daardoor zijn er nieuwe
regeringsmaatregelen afgekondigd, die achterwege hadden
kunnen blijven als deze lieden zich gewoon hadden laten
vaccineren. Dit lijkt wat kort door de bocht geformuleerd,
maar er is geen woord Spaans bij. Ik sprak met enkele
jonge mensen uit deze groep en ondervroeg ze over de
reden waarom ze geen vaccinatie wilden. De antwoorden
konden mij moeilijk overtuigen, soms zoiets als “het voelt
niet goed”, soms “ik heb geen vertrouwen in de overheid
of in het vaccin”, soms “de vrijheid van Godsdienst of van
meningsuiting”, soms “De Heere waakt over mij” en vaker
“ik heb dat niet nodig, ik voel me gezond genoeg”. Mag dat
voor de dienstdoende politici voldoende argumentatie zijn
om 85 procent van het volk die wel gevaccineerd is, een
nieuwe lockdown op te leggen? Met getheoretiseer over
botsing van grondrechten, zoals onaantastbaarheid van
het lichaam, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer,
vrijheid van Godsdienst of van meningsuiting tegenover
artikel 22 van de Grondwet: “De overheid treft maatregelen
ter bevordering van de volksgezondheid”, schieten we niets
op. Want wat is nu belangrijker, de individuele vrijheid van
de vaccinweigeraar of de bescherming van het overgrote
deel van de bevolking tegen een levensgevaarlijk virus?
Ik ben geen rechter, maar ik heb er wel een duidelijke
opvatting over. Die staat in een antifoon op tekst van
Huub Oosterhuis: “Niemand leeft voor zichzelf, niemand
sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze
Heer, aan Hem behoren wij toe.” Als je niet of niet meer in
God gelooft, blijft de eerste zin onverkort van toepassing,
want levend in een sociale context zijn er geschreven en
ongeschreven rechten en plichten. Als men zijn plichten
jegens elkander goed vervult, vloeien daar vanzelfsprekend
de rechten uit voort. Bij die redenering lijkt de invoering
van de 2G-maatregel helemaal niet zo moeilijk en het is de
enige kans om de onaantastbaarheid aan te tasten.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Zaterdag 20 november 19.00 uur: H. Mis. Intenties: ouders echtpaar Huntjens- Lemmerling. Zondag 21 november 11.00 uur: Hoogmis. Intenties: jaardienst Zef Limpens
en zoon Wiel; 1e jaardienst Maria Limpens-Kleijnen;
jaardienst Lily Borggreve-Kuiper; zeswekendienst Jeannette Houben-Teheux; jaardienst overleden ouders Lambert van der Broeck en Truus van der Broeck-Julicher;
jaardienst Dimitri Laheij, tevens voor zijn vader Hans
Laheij. Woensdag 24 november 19.00 uur: H. Mis in het
klooster. Intenties: Thei Meijers en Tiny Meijers-Veldman; Gerda Franssen-Sormani (verjaardag), Miet Franssen. Donderdag 25 november. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in
het klooster.

Ook al is het niet gebleven,
’t blijft altijd een deel van jou...
Een stukje van je leven...

Wayona van der Veeke
* 22 juni 2001

9 november 2021

Allerliefste dochter, zus, kleindochter
en vriendin van

Parochie St. Bavo Nuth
Zondag 21 november 09.30 uur: H. Mis m.m.v. Gemengd
Zangkoor Orpheus (livestream). Intenties: Gerard Bresser en overleden familieleden; mevr. Meertens-Loop,
beschermvrouw van zangvereniging Orpheus en erelid
mevr. Daemen- Royakkers; overleden ouders Ernest Collaris en Maria Collaris-Debets. Maandag 22 november
09.00 uur: H. Mis. Intentie: levenden en overledenen familie Frijns-Euchhorst. Vrijdag 26 november 09.00 uur:
H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Stephanus Wijnandsrade

Jacqueline, Hayden, Tygo 			
Dennis
Jo en Resie 					
Wim en Dieny
Lilianne en Leon
Brommelen 16
6363 CS Wijnandsrade
De afscheidsdienst vindt in besloten kring
plaats vanwege de huidige coronamaatregelen.

Zaterdag 20 november 18.30 uur: Caeciliamis. Intenties: levende en overleden leden en ereleden Koninklijk
Erkende Fanfare St. Caecilia; jaardienst Hubertus Coenenen Mia Coenen-Frissen; Tiny Portz-L ‘Ortye. Dinsdag
23 november 09.00 uur: H. Mis. Intenties: Thila Vaessen-Jennekens.

Muziek is leven.
Het leven is muziek.
Als de klanken vervagen
is het tijd om te gaan.

Parochie St. Remigius Schimmert
Zaterdag 20 november 19.00 uur: H. Mis. Intenties: Felix
en Bertha Dreessen-Penders (gestichte jaardienst); Jos
Lucassen (jaardienst) en Jochen Lucassen. Zondag 21 november 11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door fanfare St.
Caecilia. Intenties: overleden ouders Jeu Speetjens-Heiligers (gestichte jaardienst); Gerda Soons Kuipers (1e jaardienst) en Harrie Soons.

Op vrijdag 5 november is overleden,
onze lieve vader

Kees Heijnen
Geboren 10 februari 1943
In dankbare herinnering

Parochie St. Servatius Vaesrade
Zondag 21 november. 11.00 uur: H. Mis (50-jarig jubileum zangkoor St. Caecilia met huldiging jubilarissen). Intenties: levenden en overleden leden kerkelijk zangkoor
St. Caecilia.

Serge en Kirsti
We hebben in besloten kring afscheid van hem genomen.
Correspondentieadres: Swier 3, 6363 CK Wijnandsrade.

Jubileum en
jubilarissen
koor
St. Caecilia
Vaesrade
Vaesrade Kerkelijk
zangkoor St. Caecilia in
Vaesrade heeft zondag
21 november, tijdens
het jaarlijkse Caeciliafeest, heel wat te vieren. Niet alleen bestaat
het 50 jaar, maar er zijn
ook vier jubilarissen.
Miny ten Oever en
Letta Tel zingen al
sinds de oprichting bij
het koor en Mia Brasse
en Elsi Hoeberig zijn
12,5 jaar lid van dit
koor. De jubilarissen
worden komende
zondag uitgebreid in
het zonnetje gezet.
Vanzelfsprekend wordt
ook stilgestaan bij het
gouden jubileum van
het koor uit Vaesrade.

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.

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

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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WEDSTRIJD VAN DE WEEK

Vaesrade verplettert
Kakertse Boys: 0-13!
LANDGRAAF RKVV Vaesrade behaalde zondag in de 4e klasse B een monsterscore: de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Kakertse Boys uit Landgraaf werd met 0-13
gewonnen, zie foto. “Als zelfs Lars Keulen gaat scoren (2x), dan weet je genoeg”, zo meldt Vaesrade veelzeggend op haar website. De overige treffers kwamen op
naam van Larry Huiveneers, Mike Tempels, Jason Trinidad, Jaimy Dreessen (5x), Yassine Zannoudi en Tarek Trabelsi (2x). Middenmotor Vaesrade heeft nu 9 punten
uit 6 wedstrijden, doelsaldo 24-11. Foto Rob Oostwegel

PICCOLO'S

Mooi je eigen geld verdienen!

Een piccolo-advertentie kost € 15,- voor particulieren. Voor bedrijven kan een commerciële piccolo
geplaatst worden voor € 25,- Hoe werkt het? Stuur uw tekst naar info@beekdaeler.nl. Vermeld
daarbij de volgende gegevens: uw naam, adres, postcode, woonplaats en IBAN- nummer.
Bij opdracht wordt het bedrag automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
Piccolo’s insturen voor de eerstvolgende editie kan tot vrijdagmiddag 12.00 uur.
IN EN OM HET HUIS

GOUD & ZILVER

TE KOOP GEVRAAGD

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

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

TE KOOP GEVR.:
BOERDERIJWONING OF
KARAKTERISTIEKE WONING
met evt. mogelijkheden voor
een B&B in regio
Hulsberg-Valkenburg.
Tel: 06-29566722.

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

ONDERHOUD/REPARATIE
KLOKKENMAKER STIJFS
•
Oirsbeek 046-4425037.

d
wordt
wordt
wereld
wordt
De wereld
wordt
rdt
De
wereld
wordt
vrij
jrookvrij
rookvrij
PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

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

er maar
n erWen
maar
aanaan
aar
aan
aan
an
VACATURES & PERSONEEL
MET SPOED
BEZORGERS GEZOCHT
IN AMSTENRADE
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006.

Voor meer informatie én verdiensten(!)
mail naar info@claessensmedia.nl
of bel met 06 42 67 70 06

IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER! Voor het opgeven

van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl

Informatieavonden
‘glasvezel’ afgelast

Wen er maar
ZAKELIJKaan
& FINANCIEEL

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.

Verdien je eigen
zakgeld bij jou in de buurt.
Bezorg De Beekdaeler op
dinsdag of woensdag
in de volgende wijk:
270 adressen:
omgeving Hommerter
Allee / De Gyselaar/ Agnes
Huynstraat / Doctor
Poelsstraat

TE KOOP AANGEBODEN

rookvrij

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

De Beekdaeler zoekt
bezorger in Amstenrade

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

Beekdaelen De informatieavonden over glasvezel
in Schinnen, Bingelrade, Puth en Nuth gaan niet
door. Dat meldt Delta Fiber Netwerk. De avonden
zouden op 16 november (Schinnen), 17 november (Bingelrade en Puth) en 24 november (Nuth)
gehouden worden. Delta Fiber laat de avonden niet
doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Wanneer
het wél door kan gaan, is vooralsnog onbekend.
Wel staat er voor donderdag 2 december een online informatieavond gepland. Mensen die willen
deelnemen, kunnen zich aanmelden via de website:
www.gavoorglasvezel.nl.

Ontdek hoe de

COLOFON

COLOFON
Redactie
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

Advertenties
E info@beekdaeler.nl
T 045-5243026

Sluittijd aanleveren advertenties:
Donderdag 17.00 uur

Bezorging
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
T 045 - 524 30 26

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 18 t/m zondag 21 november 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Linze Abrikozenof Kersenvlaai

8.

Preuf Konijn op
Limburgse wijze

groot

bak 2 stuks

99

13.
13

65

12.

45

Culinaire varkenshaas
of beenham naturel/
honing-mosterd

Blonde
d'Aquitaine
riblappen of
hacheevlees

per 100 gram

**
G
N
I
T
25% KOR _

per 100 gram

1.19
1.24

0.

99

0.82 _ 1.19
Conference peren bak 1 kilo
Mango per stuk
Pruimen schaal 500 gram
Pitloze witte druiven
bak 500 gram
combineren mogelijk

2 netten à 1 kilo

*
S
I
T
A
R
1+1 G

4.

2.

snelfiltermaling, bonen of
koffiepads2 pakken à 500 gram
of zakken à 54 stuks
combineren mogelijk

PE R KL

*
3 STUKS
5.37
6.57

5.-

49

Douwe Egberts
aroma rood of décafé

MA XAN6T

1.59

1.10

Mandarijnen

98

9.

99

OP=OP
MAXAN4T

MAXAN6T

PE R KL

PE R KL

*
2 STUKS

11.90
13.78
BIERTJE

W EEK
VAN DE

7.

99

MAXAN4T

MAXAN4T
PE R KL

PE R KL

Alle Desperados,
Apple Bandit
of Leffe

*
G
N
I
T
25% KOR

per stuk

**
G
N
I
T
25% KOR

1. _
27 _
69

22.

65

1. 16.99

Bavaria pils

krat 12 flesjes à 300 ml

Amstel pils

krat 24 flesjes à 300 ml

7.13

14.99

5.35
11.25

Jupiler pils

krat 24 flesjes à 250 ml 16.29

Bud pils

12.22
12.75

krat 24 flesjes à 300 ml 16.99

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

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

Knols Schimmert
Weidestraat 3

