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Ook in Beekdaelen vragen over ‘toeslagaffaire’

Annie is al
40 jaar lid
van KBO
Schimmert
PAGINA 9
12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!

Word bezorger
in Amstenrade
Interesse? Bel 045-5243026

Eerste druivenoogst gebotteld
HERINGSBOSCH De eerste druivenoogst van wijngaard Heringsbosch uit 2019 is, na 18 maanden rijping op eikenhouten vaten, gebotteld. Trots overhandigde Bram Doorakkers vorige week een van de eerste flessen echte ‘Brenet de Gris’ aan burgemeester Eric Geurts.
‘Op ons wijndomein in de Schinveldse Bossen zijn enkel Souvignier Gris stokken aangeplant. Deze soort heeft weinig last van schimmels en meeldauw. Tot nu toe hebben we geen bestrijdingsmiddelen ingezet.’ Niemand minder dan wijnmaker Stan Beurskens, van
Wijngaard St. Martinus uit Vijlen, zorgde voor de verwerking van druiven tot wijn. Tekst & beeld: Katja Waltmans

Ondernemers in Beekdaelen laten zich niet ontmoedigen

‘Wij zullen dóóóórgaan…’
Ondanks de diepste economische crisis sinds de Tweede
Wereldoorlog zijn er ook in de gemeente Beekdaelen vrijwel
geen faillissementen. Dat tot nu toe zo weinig bedrijven
sneuvelden heeft alles te maken met de steunregelingen van
de Rijksoverheid. De Beekdaeler vroeg een aantal lokale
ondernemers naar hun perspectief nu de lockdown in ieder
geval t/m 9 februari duurt. Hun reactie komt overeen met de
twee bekendste regels uit het beroemde lied van Ramses
Shaffi: ‘Wij zullen dóóóórgaan’ en ‘We leven nog’.
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In de media gaat het dagelijks over ondernemers in
het midden- en kleinbedrijf
(mkb) die continu roepen
dat het water zo niet over dan
toch aan de lippen staat. Hoe
verfrissend is het dan om in
deze beroerde economische
tijd ondernemers te horen
die de moed juist níét laten

zakken. “Dat de lockdown
zou worden verlengd hadden we ingecalculeerd”, zegt
Marionette Smeets van ‘Gastronomie Smeets’ in Merkelbeek. “Ik hoop dat het tegen
eind maart beter weer is, dan
kan ook onze ijssalon weer
open.” Ook Leyla Moonen
van modezaak ‘ff Anders’
in Nuth blijft positief. “Via
de sociale media blijven we
onze klanten attenderen op
onze online verkoop.” Ook

Astrid en Alex Neven van
restaurant ‘Le Cremant’ in
Schimmert gaan stug door
met hun maaltijd-Take Away
van donderdag t/m zondag.
Waar zij inmiddels achter
zijn gekomen na tien maanden corona: “Dat je elke nieuwe tegenslag toch weer te boven komt.”
Zie verder pagina 2
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Op de fiets naar Huis ten Bosch om het ontslag van de regering aan te bieden aan de
koning. Het is zo’n heerlijk knus en kneuterig oud-Hollands beeld dat dit oproept.
Jacques

BEEKDAELENSE ondernemers hard geraakt, maar ZE houden
Column Jacques

Fiets

O

p de fiets naar Huis ten Bosch om het ontslag van de
regering aan te bieden aan de koning. Het is zo’n heerlijk
knus en kneuterig oud-Hollands beeld dat dit oproept.
We hebben het over 2021. Minister-President Rutte haalt heel
ontspannen zijn rijwiel op uit de stalling van de Ridderzaal, stapt
lenig op onder het oog van talloze camera’s, omzeilt behendig
het opdringerige journaille en joelende omstanders, rijdt de
poort door aan de kant van het Buitenhof, pedaalt snel langs de
Lange Vijverberg, passeert het Malieveld, rijdt het Haagse bos in
over de Leidsestraatweg, slaat rechtsaf en komt bij het hek dat
toegang geeft tot het paleisperceel. Marechaussees doen dat
voor hem open, waarna hij verder rijdt tot aan de trappen van
het paleis. Onderaan parkeert hij zijn fiets en gaat zonder hem af
te sluiten, naar boven. Een lakei doet de deur open; hij hoeft niet
aan te bellen. Er zit trouwens geen bel daar. Ik weet dat, want in
mijn jeugd speelden wij vaak op die trappen, je kon daar gewoon
bij want de koningin woonde in Soestdijk en kwam alleen voor
officiële gelegenheden naar Den Haag. Het hek stond altijd open.
Wat Rutte heeft gedaan na zijn aankomst, valt onder het geheim
van Huis ten Bosch, maar hij is ongetwijfeld begeleid naar de
werkkamer van de koning, zoals wekelijks gebruikelijk, maar
nu om de val van zijn kabinet te bespreken. Na een halfuurtje
verlaat hij het paleis weer via dezelfde route, nagestaard door de
pers aan wie hij geen woord meer kwijt wil, het vrije weekeinde
tegemoet. De fiets stond er nog.

Mark Rutte woont vlakbij, om precies te zijn aan het Willem
Witsenplein in het Benoordenhout op een steenworp afstand
van het paleis. In het vroegere monumentale gebouw van de
Octrooiraad zijn 54 zeer luxe appartementen gebouwd en een
daarvan heeft hij vorig jaar voor 1.350.000 euro gekocht. Het
penthouse heeft een oppervlakte van ruim 200 vierkante meter,
heeft royale dakterrassen met een prachtig uitzicht over de Hofstad en onder meer een keuken met de allernieuwste snufjes,
twee badkamers en drie slaapkamers. Er horen twee parkeerplaatsen bij en daar staat zijn oude Saab, die hij zelden gebruikt,
omdat hij aan de fiets de voorkeur geeft. In de stad is dat
eigenlijk nog niet zo gek, want met de fiets ben je altijd sneller.
De loodzware tassen met dossiers gaan met de dienst- auto naar
het Binnenhof, waar zijn ministerie van Algemene Zaken staat.
In het weekeind komt hij vaak op het Catshuis voor informeel
overleg. Dat ligt in het fraaie parkje Sorghvliet, geheel afgesloten
voor de boze buitenwereld en het heeft een rijke historie. De oud
raadspensionaris Jacob Cats heeft daar ooit gewoond en zeer
fraaie verzen gedicht. Op een van zijn talrijke spreuken: “Al is
de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel” heeft
Rutte een handig antwoord bedacht: “Daar heb ik geen herinnering aan”, dat hem bij menig debat goed van pas is gekomen en
hem geen Pinokkioneus heeft bezorgd. Maar door het uitbrengen van het rapport “Ongekend onrecht” door de commissie-Van
Dam over de Toeslagenaffaire zijn de herinneringen dramatisch
opgefrist. Het kabinet heeft zich, gedwongen door de publieke
opinie, collectief neergelegd bij een roemloze afgang en een
voortijdig aftreden. De Rutte-doctrine, die ambtenaren jarenlang
vrij spel gaf zonder het afleggen van verantwoording, is met het
oud vuil meegegeven en er is hardop beterschap beloofd.
Mark Rutte is van huis uit historicus en komt daarom graag op
het Catshuis. Is ook makkelijk met de fiets bereikbaar. Hij wil er
niet permanent wonen, ook al is er voor hem op de bovenverdieping een modern appartement ingericht. Volgens ingewijden
zou Rutte thuis graag in zijn blote kont lopen, wat natuurlijk
zijn goed recht is en weinig om het lijf heeft, maar dan moet je
geen riante inkijk van de buren hebben en moet het publiek op
de achtergrond blijven. Soms wordt het Catshuis wel eens voor
buitenlandse gasten gebruikt, zoals in 2014 voor de G7-top en
het pand wordt om veiligheidsredenen voortdurend bewaakt.
In het Benoordenhout zit hij privé. Daar heeft hij ook een eigen
fietsenstalling, waarin zijn rijwiel onafgesloten kan worden
opgeborgen. Fietsende ministers zijn in Den Haag geen zeldzaamheid. Toenmalig minister Donner zei in De Volkskrant: “Als
ik op mijn fiets niet door Den Haag kan rijden, dan doe ik mijn
werk verkeerd.” Maar de manier waarop hij verkreukeld over
de Kneuterdijk reed, was verkneukelend. Premier Dries van Agt
was een verwoed wielrenner en tijdens zijn vakantie bezocht hij
elk jaar de Tour de France. Vorig jaar viel Rutte van zijn fiets en
kwam ongelukkig terecht op zijn rechterhand. Hij heeft toen een
hele poos geen handen kunnen schudden en dat is vrij onhandig
in die functie. Tegenwoordig mag hij vanwege corona niemand
meer een hand geven, ook de koning niet, maar de zachte val
die nu gemaakt is, is niet die van de fiets, maar van zijn kabinet.
Demissionair op de fiets zitten heeft iets van bevrijd zijn, zoals
zwierig zonder kleren, maar dan anders.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Ondanks lockdown geen
“We hebben de verlenging van
de lockdown tot en met 9 februari zien aankomen.” Dat zegt Rob
Moonen, voorzitter van de circa
honderd leden tellende Ondernemingsvereniging Groot-Nuth.
“En wie die verlenging níét zag
aankomen, die heeft volgens
mij onder een steen geleefd”, zo
voegt Moonen er kort en krachtig aan toe.

Huisnummerbingo
voor kinderen
tijdens lockdown
Beekdaelen Na de Berenjacht
van vorig jaar is er voor kinderen een nieuwe uitdaging: de
Ben Bizzie Huisnummerbingo.
Daarbij lopen kinderen met
een bingokaart door de wijk en
gaan zij op zoek naar de huisnummers van hun kaart. “Heel
Nederland heeft te maken met
corona en iedereen moet thuis
blijven. Bewegen blijft belangrijk. Daar helpen wij graag een
handje bij”, aldus het beweegmaatje Ben Bizzie. De kaarten
van de Huisnummerbingo worden bij meer dan tweehonderd
scholen in Nederland verspreid.
De bingokaarten zijn ook te
downloaden via www.benbizzie.
nl/nieuws/huisnummerbingo.
De Ben Bizzie Huisnummerbingo is een initiatief van
verschillende sport- en beweegorganisaties in Brabant
en Limburg, waaronder ook
Beweegdaelen.
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Ondanks de zoveelste lockdown heerst er geen downstemming. Dat valt althans
op te maken uit reacties
van ondernemers met wie
De Beekdaeler de afgelopen
dagen belde. John Brouwers, voorzitter van Ondernemersvereniging
GrootSchinnen, heeft het over
‘ongerustheid’ die inherent
is aan een pandemie. Laatst
hoorde hij een socioloog
zeggen dat we ‘in een wereld
leven waar we geen ervaring
mee hebben’. Eén ding is zeker: blijven klagen over alles

en nog wat helpt niet. Brouwers: ‘De vraag is eerder: wat
hebben we ervan geleerd?
En dan heb ik het niet eens
zozeer over wat we fout hebben gedaan.”
Brood op de plank
Wie in dit rijtje zeker niet
mag ontbreken is horecaondernemer André Köppen. Hij wilde in september
2020 in de ‘De Reusch’, de
watertoren in Schimmert,
starten met de verkoop van
o.a. streekgerechten van
eigen lokale producenten.
“Die start kon helaas niet
doorgaan door de coronasituatie, ook niet eind november en ook niet met kerst….
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vertrouwen in goede afloop

downstemming
Wanneer we dan wél kunnen beginnen? Eerste kwartaal 2021. Hoop ik.” Köppen
kan niet achterover leunen.
“Want er moet brood op de
plank komen.” Hij werkte inmiddels als freelancer twee
maanden in de aspergesector en verhuurt zich op dit
moment aan meubelgigant
Leolux. Hij komt niet in aanmerking voor de steunmaatregelen van de overheid.
“Want ik kan nog geen cijfers
aantonen.” Zodra het mag
gaat hij van start. “Ik heb er
alle vertrouwen in dat ’t goed
komt. Achteraf ben ik blij dat
we nog niet open zijn geweest. Want dan hadden we
een paar weken later moeten
sluiten, dat is nog erger.”

Culinaire wandeling
Ook Marionette Smeets van
de gelijknamige bistro in
Merkelbeek laat zich niet
uit het veld slaan door de
verlengde lockdown. “Men
kan bij ons zeven dagen per
week eten bestellen en afhalen. Ook organiseren we
iedere zondag een culinaire
wandeling, met een lekkere
versnapering voor onderweg.
Voor die zondagse wandeling, uiteraard op gepaste
afstand van elkaar, is veel
animo.” De een organiseert
wandelingen, de ander geeft
tien procent korting op de
gehele kledingcollectie, zoals
Petra & Leyla van ‘ff Anders’
in Nuth. “Het is een moeilijke tijd”, zegt Leyla Moonen,

“want de nieuwe collectie
komt binnen en de oude
moet nog worden verkocht,
ga er maar aanstaan.” Niks
zo erg als wanneer je winkel
niet open mag. “Je schrikt je
een hoedje als iemand op
het raam tikt, zo van: help,
een klant! Helaas, die klant
mag je niet binnen laten terwijl je winkel hartstikke vol
hangt met kleding, dat doet
pijn hoor. Dus doen we wat
wél mag: online verkoop.”
Bij restaurant Le Cremant in
Schimmert zijn ze inmiddels
gewend aan de lockdowns.
“We gaan stug door met vier
keer per week Take Away.
Ooit komt het moment dat
het virus achter ons ligt, daar
houden we ons aan vast.”

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

BaAdjou
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Keuringen

• Keuringen zonder afspraak
•• ”Gratis”
keuringen
zonder afspraak
voorkeuren
•• Klaar
Bij afkeur
kosten
terwijlgeen
u wacht!

(

Ook
voorvoor
diesel en
Ook
bedrijfsauto’s,
diesels en
olieverversen
mogelijk
bedrijfsauto’s

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

Lindelaufer Gewande 26, Voerendaal - Tel. 045 - 575 22 30

Lindelaufer
- Tel. 045 - 575 22 30
HenkGewande
Baadjou 26, Voerendaal
www.apkbaadjou.nl
Henk
Baadjou
www.apkbaadjou.nl
Zonder afspraak van ma. t/m do. 08.00-11.30 uur / 12.00-17.00 uur.
Zonder afspraak van
ma. tot
t/m12.00
vr. van
Vr. 08.00
uur.8.30 tot 17.00 uur

VERNIEUWINGSGROEP WIL MEER WETEN OVER bijstandregels

Ook in Beekdaelen
vragen over
‘toeslagenaffaire’
Beekdaelen De toeslagenaffaire. De bijstandsvrouw
die 7000 euro moest terugbetalen omdat ze boodschappen van haar moeder
had gekregen. De menselijke
maat is soms zoek als het
om de uitvoering van de
Participatiewet gaat.
De Vernieuwingsgroep (VG)
wil daarom van het college van
burgemeester en wethouders
weten hoe de zaken in Beekdaelen zijn geregeld. De partij
heeft hierover, bij monde van

raadslid Jos Pieper, schriftelijke vragen gesteld. “Het rapport
‘ongekend onrecht’ (2020),
uitkomst van het onderzoek
naar de kinderopvangtoeslagen, laat zien dat de kloof tussen theorie en praktijk, tussen
instituties en praktijk, tussen
politiek en praktijk, tussen
ambtenaren en praktijk, het
grootste manco is”, stelt Pieper in een toelichting. “Dat
roept de vraag op: zijn wij als
raadsleden van de gemeente
Beekdaelen wel voldoende op
de hoogte van de praktijk, van

de individuele fraudegevallen
en de participatieverplichtingen?”, schrijft Pieper. “Zouden
we niet door middel van een
nader onderzoek meer zicht
moeten krijgen op de concrete afhandeling van bijstandsaanvragen”, vraagt Pieper zich
af, die besluit met: “Zonder
meteen aan een grootschalige wanpraktijk te denken zou
een nadere bestudering van de
praktijk op zijn minst het verwijt van ‘jullie stonden erbij
en keken erna’ kunnen voorkomen”.
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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.

Kennisgeving gesloten anterieure
overeenkomst
Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 6.24
lid 3 Wro mee dat zij op 22 december 2020 een anterieure
overeenkomst hebben gesloten met Stichting Cicero Zorggroep
voor het perceel kadastraal bekend gemeente Schinveld sectie B
nummer 4520, plaatselijk bekend als Kloosterlaan 2 te Schinveld.
De overeenkomst maakt herontwikkeling mogelijk door sloop
van het bestaande pand en nieuwbouw van 16 zorgunits en 1
groepswoonkamer.
Deze overeenkomst heeft tot doel het vastleggen en uitwerken van de tussen
de gemeente en de ontwikkelaar bereikte overeenstemming voor dit bouwplan.
Het betreft enerzijds het vaststellen door de gemeente van de publiekrechtelijke
kaders waarbinnen de ontwikkelaar voor zijn rekening en risico het bouwplan zal
ontwikkelen en realiseren en anderzijds het kostenverhaal, de bijdragen die de
ontwikkelaar aan de gemeente verschuldigd is.

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
Swier 49 te
Wijnandsrade
Niethuizen 60 te
Wijnandsrade
Beukenhof 4 te Nuth
Nabij Hommerter Allee
94 in Amstenrade
Nabij Kersboomkensweg
68 te Wijnandsrade
Perceel, gelegen aan de
Reijmersbekerweg te
Nuth

OMSCHRIJVING
Het realiseren van een aanbouw

DATUM VERLEEND
07-01-2021

Het realiseren van een zorgunit

08-01-2021

Het vergroten van de garage
Het kappen van een boom

11-01-2021
11-01-2021

Het aanleggen van een
waterleiding
Het wijzigen van de
regenwaterafvoer op het perceel

13-01-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Torenstraat 30 te
Het realiseren van een aanbouw
Oirsbeek
achter de woning
Mesweg 21 te Hulsberg Het realiseren van een carport
Europalaan 5 te Nuth
Het realiseren van een carport
Heiberg 31 te
Wijziging situering
Amstenrade
nieuwbouwwoning
Stegelenstraat 11 te
Het realiseren van een tuinhuis met
Oirsbeek
overkapping
Handelsstraat sectie A
Het bouwen van een bedrijfsloods
nr 2549 te Nuth
Amstenraderweg 13 te
Het plaatsen van een dakkapel
Merkelbeek
Burg. Beckersstraat 13 te Het plaatsen van kozijnen
Nuth
Wilmenweg 1 a te
Het kappen van bomen
Merkelbeek
Meulensiepenweg te
Het kappen van 2 bomen
Schinveld
Burg. à Campostraat 18 Het plaatsen van een kweekkast
te Hulsberg

14-01-2021

DATUM INDIENING
28-12-2020
27-12-2020
30-12-2020
07-01-2021
10-01-2021
08-01-2021
07-01-2021
05-01-2021
12-01-2021
11-01-2021
14-01-2021

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

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:

In de anterieure overeenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt:
• De gemeente verhaalt de op grond van de Wro te maken kosten ter zake
het verlenen van planologische medewerking voor dit bouwplan op de
ontwikkelaar;
• De ontwikkelaar betaalt de gemeente een vergoeding voor de gemaakte
plankosten oftewel apparaatskosten;
• De gemeente verleent medewerking aan bovengenoemd project door middel
van het in procedure brengen van een omgevingsvergunning met ruimtelijke
onderbouwing;
• De ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende onderzoeken zijn in
opdracht van de ontwikkelaar opgesteld, die ook hiervan de kosten draagt;
• Ontwikkelaar zal voor eigen rekening en risico het exploitatiegebied geschikt
(doen) maken ten behoeve van het bouwplan;
• Een planschadeclausule maakt integraal onderdeel uit van deze anterieure
overeenkomst.

Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Met betrekking tot deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden
ingediend. Ook de mogelijkheid tot bezwaar en beroep is uitgesloten voor
deze gesloten overeenkomst.

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
bezwaar of zienswijze indienen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot het cluster Grondzaken van de
afdeling Ruimte (telefonisch bereikbaar via 088  450 2000 of stuur een email
naar gemeente@beekdaelen.nl).

Multi Plastics BV, oprichten van een inrichting
Breinderveldweg 12, 6365 CM Schinnen
24 november 2020
2020207083

De volgende activiteit is gemeld: verhuizing van het bedrijf van Geleen naar
Schinnen.

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

Informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon:+ 31 43 389 78 12

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
(WABO) Uitgebreide
voorbereidingsprocedure

Online bijeenkomsten
over aanpak wateroverlast
Oirsbeek

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente
Beekdaelen maken bekend dat een besluit is genomen:

Waterschap Limburg en de gemeente Beekdaelen
slaan de handen ineen om de wateroverlast in Oirsbeek en
Amstenrade ten tijde van hevige neerslag te verminderen. Hiervoor worden rondom
de dorpskern meerdere regenwaterbuffers aangelegd en vergroot. Voor de locaties
aan de Hagendoornweg, Limietweg en Beijlkensweg liggen de ontwerpen klaar die de
partijen met de betrokkenen willen bespreken.

Ontwerp omgevingsvergunning
Voor:
Revisie
Locatie:
Caradon Stelrad B.V., Kathagen 30,
6361 HG Nuth
Datum besluit:
16 december 2020
Zaaknummer:
2020205417

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van
19 januari 2021 t/m 2 maart 2021 voor iedereen ter inzage.
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook
gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Rechtsbescherming
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondelingen
zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te
sturen naar: College van Burgemeester en Wethouders van
Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth, onder vermelding
van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar
voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor het einde
inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.

Informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon: +31 43 389 78 12

Op 26 januari en 2 februari

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren.
Daarom organiseren Waterschap Limburg en de gemeente Beekdaelen een interactieve online
bijeenkomst op 26 januari en 2 februari 2021, waarin de ontwerpen besproken worden en inwoners hun
ideeën kunnen laten horen.

Inschrijven online bijeenkomst
De bijeenkomst op dinsdag 26 januari staat in het teken van de plannen aan de Limietweg en
Beijlkensweg. Op 2 februari worden de plannen voor de regenwaterbuffer aan de Hagendoornweg
besproken. Beide bijeenkomsten starten om 19.00 en duren tot circa 20.00 uur. U kunt zich inschrijven
via het aanmeldformulier op de projectpagina “Aanpak wateroverlast OirsbeekAmstenrade” op www.
waterschaplimburg.nl/metelkaar. Hierna ontvangt u een bevestigingsmail met daarin een Zoomlink voor
de bijeenkomst.

Online meedenken
Wilt u graag meer informatie over de plannen, maar neemt u liever niet deel aan de online
bijeenkomst? Dan kunt u op de projectpagina “Aanpak wateroverlast OirsbeekAmstenrade” op www.
waterschaplimburg.nl/metelkaar de laatste stand van zaken vinden over de regenwaterbuffers bij u in de
buurt. Hier kunt ook vragen stellen, ideeën inbrengen of opmerkingen plaatsen. Wilt u reageren, dan is
het wel noodzakelijk om ingelogd te zijn op het platform. Nog geen account? Een account is eenvoudig
aan te maken.
Indien het voor u niet mogelijk is om u per computer aan te melden, dan kunt u bellen met Ellen Te
Boekhorst van Waterschap Limburg via 06 – 683 099 169. Ook kunt u haar mailen voor overige vragen
over dit project: E.teboekhorst@waterschaplimburg.nl.

VANWEGE GROOT SUCCES:

Tweede online cursus ‘biodiversiteit
in jouw tuin’ voor de inwoners van
Beekdaelen
Donderdag 25 februari 2021
Van 19.30 tot 22.00 uur
Het Limburgse landschap heeft een zeer hoge diversiteit aan flora
en fauna. Maar het gaat slecht met de biodiversiteit in Limburg.
Sterker nog, het gaat slecht met de biodiversiteit op onze aarde.
Dit heeft grote gevolgen op onze samenleving: soorten sterven uit,
plagen krijgen meer grip en natuurlijke bestrijders verdwijnen uit de
woonwijken en in het landschap.
Onder het mom van verandering begint bij jezelf, nemen wij u graag mee naar uw
eigen tuin. Met soms kleine ingrepen kunt u in uw tuin een waar verschil maken
voor de biodiversiteit! Dit zorgt voor de komst van veel meer leven in uw tuin.
Vogels, zweefvliegen, bijen en hommels. En die slakken op hortensia’s, rupsen
op boerenkool en bladluizen in uw rozen? Met het juiste beheer heeft u hier
aanzienlijk minder last van. En dat zonder gif of andere troep. Deze cursus is voor
elke tuin, van elk formaat. Van 10 m2 tot grote landgoedtuinen met vele hectare.

Voor wie?

Deze basiscursus is voor alle inwoners van de gemeente Beekdaelen die iets willen
leren over biodiversiteit in hun eigen tuin of buurt. U heeft geen uitgebreide
voorkennis nodig. In deze cursus nemen we u mee naar een andere manier
van tuinieren. Dit heeft naast de verhoging van
biodiversiteit nog meer voordelen. Uw tuin
houdt meer water vast, waardoor u minder
hoeft te sproeien en dus geld bespaart.
Daarnaast zorgt groen ervoor dat tijdens
warme dagen de temperatuur in uw
tuin met een aantal simpele tips tot
wel 3 graden (soms nog wel meer) kan
dalen. Dit is maar een kleine greep uit
hetgeen we bespreken in de cursus.
Tijdens de cursus is er ruimte voor
vragen, die wij beantwoorden. Als er
tijd en behoefte is aan diepgang op een
onderwerp zullen we hier zeker op ingaan.

Hoe?

Wij zorgen dat het een leuke interactieve
avond wordt, terwijl u thuis aan de
keukentafel zit. Na deelname ontvangt u
de lesstof in PDF in uw mailbox. U bent
zelf verantwoordelijk voor een goede
internetverbinding. U krijgt van ons op
de dag van de cursus instructies over hoe
u met ‘Microsoft Teams’ kunt deelnemen.
Deze activiteit wordt georganiseerd door
de gemeente Beekdaelen en stichting IKL.

Meer informatie en aanmelden?
Kijk op: www.ikllimburg.nl/buitenkracht/agenda/onlinecursusbiodiversiteit
injouwtuinbeekdaelen20210224/

Verplaatsing halfpipe naar Hulsberg
De gemeente Beekdaelen is van plan de halfpipe, die in Schimmert bij
de voetbalvelden staat en nu niet meer wordt gebruikt, te verplaatsen
naar Hulsberg. Het is de bedoeling de halfpipe, na een opknapbeurt, te
plaatsen op het grasveld langs de Sportparklaan, tussen de voormalige
dassenburcht en het voetpad dat leidt naar de tennisvelden van TPV
De Dassenburcht.
Op deze manier zorgt de gemeente voor vervanging van de halfpipe die tot en
met medio 2019 op het grasveld aan de Kaalstreek in Hulsberg stond. Deze was zo
zwaar beschadigd dat reparatie niet meer mogelijk was. Een groot aantal Hulsbergse
basisschoolleerlingen en hun ouders heeft de gemeente – via een petitie  gevraagd
om herplaatsing. De nieuwe locatie, bepaald in overleg met het bestuur van de
tennisvereniging én met de jeugd en hun ouders, is ongeveer 150 meter verwijderd
van de oorspronkelijke locatie. Deze plek is gekozen vanwege de uitbreidings
mogelijkheden die de locatie biedt (in de toekomst) voor kleinschalige step en
skatetoestellen.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via gemeente@beekdaelen.nl
of telefoonnummer 088  450 2000.

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

Hoe werkt het?

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

Liever persoonlijk advies?

U kunt de kortingscode ook
gebruiken voor gratis persoonlijk
advies over het verduurzamen van
uw woning. Daarbij kunt u kiezen
voor een adviesgesprek in onze
showroom of een woningopname
bij u thuis. Een adviesgesprek kan
momenteel ook telefonisch of via
videobellen plaatsvinden en een
woningopname door het invullen
van een digitale vragenlijst.
Dit advies is geheel vrijblijvend. Wilt u ook hulp bij de uitvoering?
Dan brengt de WoonWijzerWinkel u in contact met lokale ondernemers.
Ga naar www.woonwijzerwinkel.nl/limburg en zet vandaag nog de eerste stap op
weg naar een duurzaam 2021.

BsGW mag WOZbeschikkingen
en OZBaanslagen verzenden
De Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekend maken van de
WOZ-waarden voor 2021 voor inwoners en bedrijven van alle deelnemende gemeenten in BsGW. Deze WOZ-waarden worden getaxeerd
naar de feitelijke waarde van het voorgaande jaar op 1 januari 2020.
Met deze instemming geeft de Waarderingskamer aan dat de nieuwe
WOZ-waarden door BsGW voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. De
Waarderingskamer controleert elk jaar of de belastingsamenwerking en
gemeenten taxaties van onroerende zaken zoals huizen goed uitvoeren.
Nu de Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekend maken van de WOZwaarden
kan BsGW de belastingaanslagen voor 2021 opmaken. Deze belastingaanslagen worden in
de tweede helft van februari verstuurd.

Corona (covid-19) heeft geen effect op WOZ-waarden in 2021 van woningen

Corona (covid19) beheerst ons dagelijks leven en heeft een grote impact, zeker ook bij
bepaalde branches. Uit de marktontwikkelingen blijkt dat covid19 geen invloed heeft op
de waarde van woningen. Waar corona een waarde bepalende invloed heeft op vastgoed,
in het bijzonder op nietwoningen, heeft BsGW hiermee rekening gehouden.

WOZ-waarde te hoog?

Verkoopcijfers van het kadaster tonen aan dat de huizenprijzen blijven stijgen. De
WOZwaarde stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds het einde van de crisis op de huizenmarkt.
Ook kan het zijn dat een hogere WOZwaarde op het aanslagbiljet staat omdat BsGW
de objectkenmerken van een pand extra gecontroleerd heeft. Objectkenmerken zijn
bijvoorbeeld het type van de woning, de grootte, de inhoud, ligging, onderhoud van de
woning en andere kenmerken.
BsGW roept inwoners die menen dat hun WOZwaarde te hoog is vastgesteld op om
niet direct bezwaar te maken, maar eerst contact op te nemen met BsGW. BsGWtaxa
teurs geven graag toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZwaarde correct is
vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig, hetgeen veel tijd bespaart en
onnodige kosten voorkomt.

Meer informatie leest u op www.bsgw.nl.

Nieuwe laadpalen voor elektrische
auto’s in Beekdaelen
Denkt u mee over locaties?
Gemeente Beekdaelen laat de komende jaren circa 130 laadpalen
plaatsen in de openbare ruimte. Dat is mogelijk dankzij deelname
aan de aanbesteding van slimme laadinfrastructuur door de
provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg. Hiermee
stimuleert de gemeente de verduurzaming van mobiliteit.
Bij iedere laadpaal worden twee parkeerplaatsen bestemd voor elektrische
auto’s. Dit komt neer op circa 360 openbare parkeervakken die bedoeld zijn
voor elektrisch rijdende inwoners, bezoekers en forenzen. Vattenfall  tot 2030
exploitant van deze laadpalen  zorgt er door middel van plankaarten voor dat er
een dekkend openbaar laadnetwerk ontstaat. Alle gemeenten die samenwerken
met Vattenfall, waaronder de gemeente Beekdaelen, moeten deze plankaarten in
januari 2021 controleren.

Locaties

Uw mening en visie nemen we hier graag in mee. Vanaf 20 januari vindt u op
onze website een enquête waarin u mee kunt denken over een goede verdeling
van de laadpalen in onze gemeente. Invullen van de enquête kan tot en met 3
februari. De enquête vindt u hier: www.beekdaelen.nl/laadpalen.
Een gemeentelijke visie en beleid voor laadinfrastructuur zijn de basis voor een
toekomstbestendige uitrol van laadpunten in de openbare ruimte en op eigen
terrein. Vattenfall en Samenwerkingsregio Zuid – een samenwerkingsverband
tussen provincie Limburg, provincie NoordBrabant en netbeheerder Enexis –
roepen de gemeente op om visie en beleid op korte termijn vast te stellen. Zij
komen gemeenten hierin tegemoet door het verstrekken van ‘bouwblokken’ door
het eigen expertise centrum. De gemeente Beekdaelen kan de bouwblokken naar
eigen inzicht toepassen in haar beleid.
De Samenwerkingsregio Zuid is één van de zes regio’s die door het Rijk
verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het
Klimaatakkoord. Deze maatregelen zijn gespecificeerd in de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur. Het bevat stimuleringsmaatregelen om 1,9 miljoen elektrische
personenauto’s de weg op te krijgen in 2030. Voor de gemeente Beekdaelen
betekent dit een groei naar 2.000 elektrische personenauto’s in 2025 tot circa 8.400
elektrische personenauto’s in 2035. Op dit moment telt de gemeente Beekdaelen
circa 91 elektrische personenauto’s.
De toename van elektrische personenauto’s op de weg levert een belangrijke
bijdrage aan de CO2reductiedoelstelling voor de mobiliteitssector. Daarmee
draagt Nederland bij aan het VNKlimaatakkoord van Parijs om in 2030 minimaal
40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Een maatregelenpakket van
de Europese Unie zorgt ervoor dat de ambities door de autobranche mogelijk
worden gemaakt.

Evenementenbeleid ‘Beekdaelen
verenigd’ | Uitleen materialen
Evenementen dragen bij aan een gezond leefklimaat in onze 15
kernen. Mensen, jong en oud, worden door evenementen samengebracht. Vandaar dat de gemeente Beekdaelen een positieve
houding aanneemt t.o.v. de organisators van evenementen.
Ons motto luidt dan ook: niet denken in problemen, maar in
oplossingen!
In de praktijk betekent dit dat
het aanvragen en organiseren van
evenementen eenvoudiger wordt.
Daar waar mogelijk en verantwoord,
wordt de regeldruk verminderd.
Indien gewenst biedt de gemeente
een helpende hand bij het digitaal
aanvragen van vergunningen.
Binnen de gemeente komen vragen
over evenementen op één centraal
punt binnen (de zogenaamde 1loket
gedachte). Samen met de organisator
van een evenement kijken we naar de
mogelijkheden en bieden daar waar
mogelijk maatwerkoplossingen.

Ondersteuning door de
buitendienst

Naast deze proactieve houding vanuit
de binnendienst, kent de gemeente

ook een proactieve en ondersteunende
houding vanuit de buitendienst.
Beekdaelense organisaties kunnen
diverse materialen uitlenen. Reserveren
kan heel eenvoudig online via www.
beekdaelen.nl.

Let wel, het gaat om een
beperkt aantal middelen, zolang
de voorraad strekt.
De gereserveerde materialen moeten
door de uitlenende organisatie zelf
opgehaald en retour gebracht te
worden. De buitendienst zet de
materialen (eventueel al gelijk op
aanhanger) tijdig klaar. Voor de te lenen
materialen worden geen kosten in
rekening gebracht.

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.

INFORMATIE ROND HET CORONAVIRUS
Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse
besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het
kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft.
Door onze contacten zo veel mogelijk te beperken, kan het virus zich minder snel verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen.
Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet.
Naleving van de regels blijft dus belangrijk. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
12 januari 2021

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Groepen
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Niet-essentiële winkels dicht.

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Contactberoepen

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Vervoer en reizen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Sport
Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Bestellen bij restaurants mogelijk.
Binnensportlocaties dicht.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onderwijs en kinderopvang*
Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Voor de meest actuele situatie
rondom Corona verwijzen wij u naar
onderstaande digitale en telefonische
informatiekanalen.
TELEFONISCH
• Algemene vragen over het coronavirus:
Bel het publieksinformatienummer
van de Rijksoverheid 0800  1351.
• Gezondheidsvragen over een situatie in
ZuidLimburg:
U kunt 7 dagen per week contact
opnemen met het callcenter van de
GGD ZuidLimburg via 088  8805005.
Dit telefoonnummer is bereikbaar van
08.00 tot 20.00 uur.
• Overige vragen over het coronavirus met
betrekking tot ZuidLimburg:
Bel het callcenter van de Veiligheidsregio
ZuidLimburg via 0251  260960.

Kinderopvang dicht.
Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Evenementen verboden.
Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

Waar kunt u terecht
voor informatie over
het coronavirus?

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf
25 januari geheel open kunnen.

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Klachten? Blijf thuis, bel 08001202 en maak een
afspraak voor een test
Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten of verhoging? Blijf thuis en bel gratis het
telefoonnummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test. Dit telefoonnummer
is 7 dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.
GGD Zuid-Limburg heeft teststraten ingericht in Urmond, Maastricht en Landgraaf.

ONLINE
• www.vrzl.nl (Veiligheidsregio ZuidLimburg)
• www.ggdzl.nl (GGD ZuidLimburg)
• www.rivm.nl (RIVM)
• www.rijksoverheid.nl (Rijksoverheid)
• www.beekdaelen.nl (Gemeente)

Geen tijd?
Geen zin?
Geen probleem!

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

GRATIS
BEZORGD

VANAF 70.-

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

Probeer het uit!

3

week 3 19 januari - 25 januari 2021

Puzzelen: kruiswoord,
woordzoeker en sudoku

9
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Schimmertse Annie Lortije-Daemen (92) viert uitzonderlijk jubileum

Al 40 jaar lid van KBO Schimmert

De 92-jarige Annie Lortije-Daemen is 40 jaar lid van KBO Schimmert. Een uniek jubileum, dat bij de ouderenbond maar zelden voorkomt. Foto Katja Waltmans

Op 1 januari 2021 was
de 92-jarige Annie Lortije-Daemen 40 jaar lid
van de Katholieke Bond
voor Ouderen (KBO) St.
Paulus in Schimmert.
Een uitzonderlijk jubileum, want de meeste
ouderenbonden lieten
pas leden toe wanneer
ze de vijftig jaar ruim
waren gepasseerd.
Voor het bestuur was
dit aanleiding om deze
kranige dame voluit in
de bloemetjes te zetten
en haar te bedanken
voor wat ze in de loop
der jaren voor de bond
heeft betekend.

SCHIMMERT
DOOR HUB BERTRAND

Annie Lortije-Daemen was gedurende haar lidmaatschap een actief
lid dat aan tal van activiteiten actief heeft meegedaan. Samen met
haar man Sef Lortije was ze in het
bijzonder actief bij de inkoop van
kienprijzen en de organisatie van
het kienen. Ook was ze geregeld te
vinden wanneer koersbal gespeeld
werd en onderhield ze namens
KBO St. Paulus de contacten met
tachtigplussers. Sinds het overlijden van haar man Sef in 2001 heeft
ze veel steun ondervonden van
haar kinderen, maar ook vanuit de
KBO door actief deel te nemen aan
de diverse activiteiten en de contacten met haar medeleden.
Wederopbouw
Secretaris Chrit Leenders: “Samen
met een vriendin besloot Annie om
in 1981 lid te worden van de KBO
St. Paulus Schimmert. Al snel bleek

dat ze zich als bestuurslid wilde inzetten. Dat was hard nodig, want in
die tijd was de KBO een vereniging
zonder voorzitter. Alle hulp was
dus welkom. Door haar bestuurswerk en haar inzet raakte Annie
betrokken én belast met de wederopbouw van de vereniging. Ze heeft
daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan
van onze plaatselijke afdeling.”
De laatste activiteit waaraan deze
robijnen jubilaris deelnam was de
jaarvergadering van 10 maart 2020.
Twee dagen later moest de KBO
alle activiteiten noodgedwongen
stilleggen en afzeggen als gevolg
van de intelligente corona lockdown dit voorjaar.
Kermis
Annie Lortije-Daemen werd in
1928 geboren in Aalbeek als jongste van negen kinderen in het gezin van de familie Daemen. Haar
grote liefde Sef Lortije ontmoette
zij op de kermis in Hulsberg. Het
stel viel als een blok voor elkaar en

raakte op slag verliefd. Die eerste
ontmoeting tussen de draaimolen,
de botsauto’s en de rups resulteerde uiteindelijk in een huwelijk in
1954. Het jonge verliefde stel ging
wonen in Schimmert in de Hoofdstraat en trokken in bij de ouders
van Sef. Later verhuisden ze naar
een eigen woning in de Kerkstraat,
de huidige Monfortstraat. Uit het
huwelijk van Annie met Sef werden twee kinderen geboren, hun
dochters Mirjam en Anita.
WoZoCo
In de voorbije tien maanden is Annie Lortije-Daemen als gevolg van
Covid-19 net als veel van haar leeftijdgenoten voornamelijk aan huis
gekluisterd. Voor zover dat kan komen de kinderen en kleinkinderen
haar geregeld opzoeken. Bezoekjes
waar ze naar uitkijkt en zich steeds
erg op verheugt. Daarnaast onderhoudt ze zoveel als mogelijk contact met haar medebewoners in het
woon- en zorgcomplex (WoZoCo)
in Schimmert en met de overige

dorpsgenoten die daar vaker binnenwandelen om familie of bekenden te bezoeken. Dapper en goed
gemutst als Annie is wil ze dan
ook niets weten van eenzaamheid.
Waar dat kan neemt ze zelf het initiatief om anderen op te zoeken en
een praatje te maken.
St. Paulus Schimmert
De KBO St. Paulus Schimmert is
een actieve vereniging die voor
de leden allerlei evenementen organiseert. Denk hierbij aan een
Nieuwjaarsreceptie, de Rumpelmiddig, een carnavalsmiddag voor
vijftigplussers, het Hiëringbiete,
een paasviering of een meerdaagse vakantiereis naar Westendorf
in Tirol. Ook een barbecue, een
dagtocht richting Eifel, het Oktoberfest en een Kerstviering maken
daar deel vanuit. Daarnaast zijn er
wekelijks of maandelijks vaste activiteiten zoals koorzang, kienen,
jeu de boules, koersbal, een soosmiddag, gymnastiek, kaarten en
walking football.

10

De Beekdaeler week 3 19 januari - 25 januari 2021

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
Bedroefd maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij mama en ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat na een kort ziekbed,
geheel onverwachts, van ons is heengegaan

Piet Brouwers

BIJBAANTJE

Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

BEZORGER GEZOCHT
in Amstenrade
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

Weduwnaar van

Bedroefd, maar dankbaar dat haar verder lijden
bespaard is gebleven, geven wij kennis van het
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma

Josephine Collaris - Reuten
*20 mei 1930

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

5

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

Felix Collaris

In dankbare herinnering:
Hombourg (B): André en Lesley Brouwers-Flyn
			 Raymond
			 Cara en Mathijs
Schinveld: Peter en Karin Brouwers-Temme
Nuth: Anita en Jo Frijsinger-Brouwers
			 Marie-Jeanne en Maarten
			 Marie-Elise en Ruud
			 Marie-Claire en Gé
		 Zijn achterkleinkinderen
		 Familie Brouwers en Familie Mevis
Geleen, 17 december 2020
Eindstraat 112, 6451 AG Schinveld.
In verband met geldende coronamaatregelen heeft
de herdenkingsdienst van pap in kleine kring
plaatsgevonden op woensdag 23 december 2020.

Wijnandsrade: Astrid en Jan van der Velden-Collaris
Nuth:
Anita Collaris
Nuth:
Louis en Brigitte Collaris-Driessen
Wouter, Noortje
Correspondentieadres:
Vloedstraat 3
6361 XH Nuth
Op zaterdag 16 januari hebben wij in besloten kring
afscheid van haar genomen en hebben wij haar te
ruste gelegd bij haar echtgenoot op de begraafplaats
Daelderveld .
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het personeel van
Zorgcentrum Op den Toren, afdeling Topaas
voor de fijne en persoonlijke verzorging.

Kerkdiensten

BIJBAANTJE
BEZORGER GEZOCHT
in Amstenrade
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

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

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

BIJBAANTJE
BEZORGER GEZOCHT
in Amstenrade
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

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.

BIJBAANTJE
BEZORGER GEZOCHT
in Amstenrade
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

† 12 januari 2021

sinds 2005 weduwe van

Jeanny Brouwers-Mevis

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

Nuth

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.

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

Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 045-5243026
Oplage
16.250 ex.
Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg,
Jabeek,Merkelbeek,
Nuth, Oirsbeek, Puth,
Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Zaterdag 23 januari.
18.30 uur: H. Mis. Intenties: uit dankbaarheid;
Tiny Portz-L ‘Ortye; Jozef
Wachelder en Aldegonda Wachelder- van
der Mark. Dinsdag 26
januari. 9.00 uur: H.
Mis. Intenties: voor alle
eenzame en zieke parochiane.
Wie naar de kerk wil,
moet van tevoren een
plek reserveren. Dit kan
bij Ans Bex via 0455243563.

Zaterdag 23 januari. 19.00 uur: H. Mis.
Zondag 24 januari. 11.00
uur: Hoogmis. Intenties:
jaardienst Philomena
Huntjens-Lemmerling;
jaardienst Jozef Nuchelmans en alle overledenen van de familie
Nuchelmans-Stassen.
Woensdag 27 januari. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: Thei Meijers,
ouders Veldman-van den
Bosch, Rinus en ouders
Meijers-Heunen. Donderdag 28 januari: 18.30
uur: Aanbidding. 19.00
uur: H. Mis.

Parochie St. Remigius
Schimmert

COLOFON

Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Advertenties/redactie
info@beekdaeler.nl
Tel: 06-43752804
Tel: 045-5243026
Website
www.beekdaeler.nl
Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl

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.

Donderdag 21 januari.
08.00 uur: H. Mis. Zaterdag 23 januari. 19.00
uur: H. Mis. Zondag 24
januari. 11.00 uur: H.
Mis.
Intenties: Nic
Steijns (jaardienst).

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 24 januari. 11.00
uur: H. Mis. Intenties:
voor alle overledenen van
de parochie. Wij gedenken: Lambert Muijtjens
2000; Corrie Habets-v.d.
Zalm 2004.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 24 januari.
09.30 uur: H. Mis
(livestream). Intenties:
Til Schonewille-Hoekstra, 6 maanden geleden overleden; ouders
Peerbooms-Kerckhofs
en kinderen. 12.00 uur:
Poolse mis. Maandag 25
januari. 09.00 uur: H.
Mis. Vrijdag 29 januari. 09.00 uur: H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste.

”
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Misschien is het een idee als volksvertegenwoordigers iets vaker
doen wat ze moeten doen: het volk vertegenwoordigen.
Hélène

Puzzel
kruiswoord
1

woordzoeker

2

3

4

7

5

8

9

10

11

13

16
19

12

15

14

18

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

6

17

20

21

22

24

23

25

26

27

30

29

28

31

33

32

34

36

35

37

38

39

40

41

42

43

44

45

HORIZONTAAL: 1 verbond 7 bezig 8 uitstraling 10 bijwoord 11 Chinese munt 13 wijnsoort 15 houtsoort 16 grootmoeder 18 als boven 20 tennisterm 22 Romanum Imperium
23 buideldier 24 inktpatroon 25 roofdier 27 deelteken 29
bijbelse stad 30 gissen 32 als volgt 34 streep 36 warboel 38
gezwel 40 aankomend 41 blijkens de akten 42 sip 44 overlevering 45 Nederlandse provincie.
VERTICAAL: 1 toestand van rust 2 betaaleenheid 3
rooms-katholiek 4 rondhout 5 gehoorzaal 6 braadspit 9
kunstzin 12 woudrund 14 bewusteloosheid 15 schors 17 familielid 19 soort hond 20 eentonigheid 21 pl. in Noord-Holland 22 gewrichtsaandoening 25 maaltijd 26 dans 27 kampeergerei 28 scheepsschade 31 deel v.h. been 33 deel v.h.
jaar 35 voorstellingsbeeld 37 berggeel 39 staat in Amerika 43
uedele 44 heilige.

AMUSEREN
ATOOM
EXPORT
GASOLIE
GEITENHOEDER
HOFJE
HOOGTE
HOUSE
JOFEL
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MAZELEN
MEISJE
MEREL
OMEGA
PIZZA
RENET
REUZE
SLEUTELBLOEM
SNOOD
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woordzoeker

BERAADSLAGEN

kruiswoord
4
6
8
5
3
9
1
7
2
8
4
5
6
3
9
4
1
5
7
8
2

M
F
E
L
T
B
C
O
N
E
E
T

Column Hélène

sudoku

oplossingen week 2
sudoku-vijfling
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SORBET
SPECIFICATIE
TROELA
TROFEE
UITJE
VECHT
VORST
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ZEEOLIFANT
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sudoku
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andaag kreeg ik een mailtje van mijn vaste
vakantie adres in Oostenrijk. In dat mailtje
stond wat ik al vermoed had, maar wat ik
tegen beter weten in toch niet waar had willen
hebben: onze voorjaarsvakantie werd officieel
afgeblazen. Jammer, maar niet het eind van de
wereld, dacht ik toen ik het las. In vergelijking
met wat de ouders in de toeslagenaffaire de
afgelopen tien jaar hebben doorgemaakt, is
het een minuscule tegenslag. Nederland is een
kabinet armer en een reeks nieuwe woorden
rijker: Rutte doctrine, Project 1043, Facilitators.
Ik heb mij de afgelopen week pas eens verdiept
in de hele toestand, omdat ik tot mijn schande
eigenlijk niet wist waar het allemaal om draait.
Omdat het mij niet direct betreft, heb ik de hele
toeslagenaffaire slechts vanaf de zijlijn gadegeslagen en me verbaasd over het langslepende
karakter ervan. Het komt erop neer dat een
groot aantal goedwillende burgers in Nederland zwaar benadeeld en zeer onrechtvaardig
behandeld is door een instituut dat zich erop
doet voorstaan de zaken niet leuker, maar wel
gemakkelijker te kunnen maken. Voor deze
ouders en hun kinderen hebben ze zich aan het
eerste deel van dat motto voor 200% gehouden,
maar voor wat betreft het tweede deel zijn ze
voor 200% tekortgeschoten. Als je het dossier
leest - en ik heb met beperkt tot de verkorte
versie - val je bijna van je stoel van verbazing. De
belastingdienst hanteerde methodes die bij de
inlichtingendiensten in het voormalige Oostblok
niet misstaan hadden. Zo werden burgers al bij
voorbaat schuldig verklaard met behulp van
de 80/20 verklaring: 80% is schuldig en 20% is
onschuldig als het om fraude gaat. Waar deze
theorie op gebaseerd is, is volkomen onduidelijk. Net zo onduidelijk als het gegeven dat het
in de meeste gevallen mensen betreft met een
dubbele nationaliteit. De vooringenomenheid
en de arrogantie spat ervan af. De ouders kregen
onmiddellijk het predicaat Opzet/Grove Schuld,
wat een betalingsregeling onmogelijk maakte.
Resultaat: hele families werden in de financiële
afgrond gegooid en niemand greep in. Tot nu.
De verdachten zijn gehoord, de zwarte Pieten
uitgedeeld en de koppen gesneld. De val van het
kabinet ging geruisloos, zo eensgezind was men
in het aantrekken van het boetekleed.
Of het iets oplost, betwijfel ik. Ook al kunnen de
slachtoffers in deze zaak hun compensatie
tegemoet zien, ze zullen na jaren te kampen
hebben met de naweeën van deze tragedie in
drie delen. De conclusie die ik eruit trek, is dat
er met oogkleppen op wordt gekeken naar de
echte fraudeurs en dat we falen in de bescherming van de normale, hardwerkende burger.
Misschien is het een idee als volksvertegenwoordigers iets vaker doen wat ze moeten doen:
het volk vertegenwoordigen. Maar ik heb geen
verstand van politiek, gelukkig.
Reageren?
helene.knops@home.nl

VOLOP
VOLOP EN
EN GRATIS
GRATIS PARKEREN
PARKEREN
Aanbiedingengeldig
geldigvan
vanwoensdag
donderdag1121
t/m
zondag
januari 2021
Aanbiedingen
t/m
zondag
1524
november
2020
ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

“Preuf”
Konijnenstoof potje

“Hagendoren”
Rijst slagroomvlaai

bakje à 500 gram

groot / 12 persoons

5.

99

8.49

17.

99

13.

Johma brooden toastsalades

Alle Alpro

3 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

3 STUKS

4.

99

5.55
9.45

99

2 stuks
combineren mogelijk

*
S
I
1+1 GRAT

1.90 _ 4.98
0.95 _ 2.99

Verse zalmfilet op
of zonder huid
pak 175-500 gram

Mager
rundergehakt

*

G
N
I
T
R
O
30% K 4. 9.
55 _

3.

18 _

pak 500 gram

99

6.

99

4.

29

Douwe Egberts
aroma rood of décafé

Coca-Cola

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

2 STUKS
11.58
12.32

8.

99

3.

29

4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

4 STUKS
9.

16

6.

99

Hak groenteconserven, appelmoes of bonenschotels
2 potten à 330-370 gram
combineren mogelijk

*
S
I
1+1 GRAT

2.38 _ 4.38
1.19 _ 2.19

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

