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‘Vastelaovesvlam’ ontstoken in Bingelrade
Agrarisch Kindercentrum
PimPamPoentje
in Brunssum opent een
VVE peutergroep en BSO.

Vanaf maart 2021 starten wij onze VVE
peutergroep met een gecertificeerde leidster voor
VVE. In het voorjaar van 2021 openen wij de BSO.
Wilt u ook opvang op de boerderij?
Meld dan snel uw kind aan via
kindercentrumpimpampoentje@outlook.com
of bel 06-30751609
www.pimpampoentjebrunssum.nl

14 februari

VALENTIJNSDAG
Verras je geliefde/
je alles/muze/crush
met een lief berichtje
in de krant en maak
kans op een leuke prijs!
Kijk snel op pagina 8

Beekdaelen Rally:
‘Coronaproof uitje’
Schinveld ‘Eindelijk een uitje dat we op een verantwoorde manier met familie of vrienden kunnen doen!’ riepen Henny en Cindy enthousiast uit. Zondagmiddag reden de zussen, elk met hun eigen gezin, de Beekdaelen Rally, bedacht door Rick van Eijck van Biej de Tant. Na
afloop lieten ze weten: ‘De navigatie, uitgebeeld met de bolletje-pijltje-methode, is een leuke variatie en maakt het interactief. De route is
prachtig. We zijn op weggetjes terecht gekomen die we zelf nooit hadden gevonden. Mooie dorpjes en gehuchten ontdekt. Onderweg zijn
we twee keer gestopt om van het lekkers uit de picknickbox te genieten. Wel koud, maar zo konden we tenminste samen eten en bijkletsen. Ook Jan, Ans en Wilma (foto) waren blij weer eens ‘apart en toch samen’ iets te kunnen ondernemen. Tekst & beeld: Katja Waltmans

Fractievoorzitters van vier grootste partijen: nieuwe inzichten door corona

Niemand wil nog een
nieuw gemeentehuis
Voor de derde keer sinds
2019 heeft de gemeente
Beekdaelen het besluit
over een nieuw gemeentehuis uitgesteld, nu tot juni
2021. Het is echter zeer de
vraag of er tegen die tijd
wél duidelijkheid is, sterker nog, steeds meer Beekdaelense politici, maar
ook ‘gewone’ inwoners,
vragen zich hardop af of
het bouwen van een nieuw
gemeentehuis nog wel past
in de huidige tijd, mede
vanwege nieuwe inzichten
door corona.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Beekdaelen Lokaal, met 5
zetels de grootste oppositiepartij, stelt voor om het
besluit óver de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2022 heen te tillen. Fractievoorzitter Henk Reijnders:
“In de tweede helft van dit
jaar beginnen al de verkiezingscampagnes. Los daarvan was onze partij van meet
af aan tegen de bouw van een
nieuw gemeentehuis .” Ook
fractievoorzitter Ed Slangen
van oppositiepartij VVD (3
zetels) vindt het een ‘goed
idee’ om pas in de raadsperi-

ode 2022 – 2026 een besluit
te nemen. “Het is onderhand
een gebed zonder end. Ik
herinner me dat al in 2018
werd gezegd: ‘laten we niet
over ons graf heen regeren.’
Drie jaar later klinkt datzelfde geluid.” Ook coalitiepartij
De Vernieuwingsgroep (6
zetels) is er ‘niet principieel
op tegen’ om het gemeentehuisbesluit naar 2022 door
te schuiven, zegt fractievoorzitter Hugo Schaffrath. “Ik
betwijfel zelfs of een nieuw
gemeentehuis nog relevant
is nu we in coronatijd andere manieren hebben ontdekt
om prima je werk te kunnen doen.” Fractievoorzitter

”

Het is
onderhand
een gebed
zonder end.
Ed Slangen

Twan Schevers van het CDA,
met 7 zetels de grootste coalitiepartij, geeft toe dat de al
jaren voortslepende discussie geen schoonheidsprijs
verdient. “Het is een lastig
dossier. Ik hoor inwoners van
Beekdaelen zeggen: ‘jullie
gaan in deze tijd toch geen
nieuw gemeentehuis van 15
à 16 miljoen euro bouwen?’
Ook met die signalen heb je
rekening te houden. We moeten alle voors en tegens meenemen in de discussie. Ik kan
me goed voorstellen dat we dit
dossier doorschuiven naar de
volgende raadsperiode.”
Zie verder pagina 3

GEEN KRANT OP
ASWOENSDAG

De Beekdaeler
viert carnaval
dit jaar thuis
Beekdaelen Echte
optochten zijn taboe,
maar het carnaval in
Beekdaelen wordt wel
degelijk gevierd. Zo
gaat De Beekdaeler
thuis carnaval vieren.
Drie dagen lang hossen
en springen in de
huiskamer met lekkere
carnavalshits, confettikanonnen én een biertje uit eigen koelkast.
Dat betekent wel dat u
aswoensdag deze krant
niet in de bus vindt. De
week daarna verschijnen we fris en monter
en voorzien we u
zoals vanouds van alle
nieuws en informatie.
De Beekdaeler wenst
u alvast een gezellige
‘thuiscarnaval’. Alaaf!
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De vraag is eigenlijk:
wat is er nog normaal?
Jacques

Column Jacques

Terug naar normaal

‘R

eturn to Normalcy’ was de slogan van de Republikein
Warren Gamaliel Harding tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1920. Met zijn running mate Calvin
Coolidge versloeg hij het Democratische duo James Middleton Cox
en Franklin Delano Roosevelt met een ruime marge (landslide)
en werd hij de 29e president. Na de verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlog, de Spaanse grieppandemie, ettelijke stakingen en
vele terroristische bomaanslagen, snakten de Amerikanen naar
normalcy. De mensen verlangden naar alles wat gewoon was in
een volkomen dolgedraaide wereld en daar stond de propere,
ongekunstelde eenvoud van Nederland model voor. Het Calvinisme was in ons land toen nog vrij dominant en dat was toevallig
ook de voornaam van zijn vice-president (die hem later ook zou
opvolgen). Omdat de oorlog aan ons land voorbij was gegaan,
konden wij weer snel de draad oppakken. Harding bedacht het
woord normalcy voor het dagelijkse leven in een land als het onze:
geen torenhoge ambities, doe maar normaal dat is gek genoeg,
als je maar lang genoeg normaal bent, word je vanzelf bijzonder. In korte tijd werd het begrip normaal zo populair, dat haast
iedereen erin geloofde. Warren Harding had Nederlandse roots
en hij was daar trots op. Zijn grootmoeder van moederzijde heette
veramerikaanst Charity VanKirk. Dat kwam van Geertje Verkerk en
haar voorouders kwamen uit het Gelderse Beusichem (Betuwe).
Harding was een lange, goedgebouwde man, met een knap klassiek gezicht met wit haar, stevige donkere wenkbrauwen en een
warme stem. Daarmee voldeed hij geheel aan het beeld van een
president. Als toonbeeld van degelijkheid was hij het eerste jaar
van zijn presidentschap daarom behoorlijk populair. Hij geloofde
dat de overheid zich zo weinig mogelijk met de economie moest
bemoeien en ook weerde hij buitenlandse inmenging. Omdat hij
een levensgenieter was, wilde hij iedereen te vriend houden en dat
werd zijn zwakte. Voor wederdiensten gaf hij belangrijke posities
weg en daardoor kwam hij flink in de problemen. Het ene na het
andere schandaal met corrupte ministers en louche deals kwam
naar boven. Om zijn reputatie op te poetsen en de steun van het
volk te herwinnen, trok hij na twee jaar door het land ondanks een
slechte gezondheid. Tijdens een reis door Alaska kreeg hij longontsteking en na terugkeer in San Francisco kreeg hij een hersenbloeding. Hij overleed op 2 augustus 1923 vrij plots op 57-jarige leeftijd.
Tot op heden zijn er mensen die twijfelen aan de doodsoorzaak en
denken dat hij vergiftigd is. Net als na de dood van John Kennedy
doken allerlei complotverhalen op. Biografen stelden, dat Harding
begon te beseffen dat zijn regering door corruptie op instorten
stond en dat dit bijdroeg tot zijn vroege dood. Niettemin was de
verslagenheid onder het volk groot en duizenden mensen stonden
langs de spoorlijnen als laatste eerbetoon. Harding zou in 1923 de
Nobelprijs voor de vrede hebben gekregen als hij iets langer had
geleefd. Dat was vanwege zijn ontwapeningsverdragen. Hij was
reeds voorgedragen, maar de prijs mag niet naar iemand gaan die
reeds overleden is en daarom is de prijs dat jaar niet uitgereikt.
Toen alle schandalen onder zijn ambtsperiode bekend werden,
verbleekte de glans gauw. Hij geldt nu als een van de slechtste
Amerikaanse presidenten ooit. Sinds zijn heengaan is Amerika
nooit meer normaal geworden.
Na de administratie-Trump willen veel Amerikanen ook weer
terug naar normaal. Precies honderd jaar na het aantreden van
Harding, is deze slogan weer actueel, maar het zal onder president
Joe Biden niet gauw normaal worden. De covid-19 pandemie heeft
in de Verenigde Staten heviger huis gehouden dan elders in de
wereld en de gevolgen zullen nog lang nadreunen. De aanhang van
de vorige president is weliswaar uitgedund, maar het zal nog lang
duren voordat het nepnieuws van een verloren verkiezing zal zijn
verstomd. De vraag is eigenlijk: wat is er nog normaal? De dramatische rellen in steden van ons land rond de verplichte avondklok
lijken op de bestorming van het Capitool op 6 januari. Dat zijn niet
de beelden die het ideaal benaderen dat Harding destijds voor
ogen stond toen hij terug wilde naar normaal. Ook is de invloed
van het Calvinisme op het doen en laten van ons volk, die vroeger
erg groot was en ertoe leidde dat alles wat boven het maaiveld
uitstak, met de zeis werd gelijkgemaakt, weggevaagd. Zo konden
de dominees van de Bible Belt niet verhinderen dat in Urk de vlam
dagenlang in de pan sloeg, zo erg zelfs dat een teststraat in vlammen opging, terwijl die er juist toe moest bijdragen om het virus
te bestrijden. Bij normvervaging weten hele groepen burgers niet
meer wat normaal is. Als we dat niet meer weten, is de terugtocht
naar normaal een dwaaltocht in het duister.
Misschien moeten Mark Rutte, Ferd Grapperhaus en Hugo de
Jonge eens ophouden met preken. Hun gemoraliseer treft geen
doel als ze het ideale normaal niet in praktijk brengen in hun
eigen leven en werk. De mensen zijn niet gek. Warren Harding
viel uiteindelijk door de mand en dat gebeurt straks ook met veel
Nederlandse politici. Op 17 maart aanstaande.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

‘Vastelaovesvlam’ ontstoken
in Bingelrade
Bingelrade Om het carnavalsvuur in Bingelrade ook dit jaar te laten branden is zaterdag, stipt om 11.11 uur, de
‘vastelaovesvlam’ ontstoken door prins Branko I en zijn adjudant. De vlam ‘fakkelt’ tot en met carnavalszaterdag op verschillende plekken in het dorp. Tevens bezorgde prins Branko I met zijn adjudant bij alle leden van de Raad van 11 van
De Keescheknup een theelichtje met de tekst Blief vlamme en werden alle inwoners van het dorp verrast met de ‘Os
vastelaovesvlam blief brenne’-poster van CV De Keescheknup. Dorpelingen die hun huis hebben versierd voor carnaval, ontvingen een extra attentie. “We wilden graag iets ludieks doen en juist in het weekend dat we eigenlijk de prinsenproclamatie
hadden paste dit uitstekend’’, aldus een woordvoerder van de carnavalsvereniging in Bingelrade. Eigen foto

Koffiepunten voor
kankeronderzoek
Beekdaelen|Rotterdam Het
Daniel den Hoed Fonds, dat
onderzoek naar kanker bekostigt, is een inzamelingsactie gestart van koffiepunten
van Douwe Egberts en AH
PERLA, het huismerk van
Albert Heijn. Iedereen die
overbodige of niet gebruikte
koffiepunten thuis heeft liggen, wordt verzocht deze te
doneren aan het Daniel den
Hoed Fonds. Die wisselt de
bonnen dan in voor gratis
producten, die vervolgens
worden verkocht. Met de
opbrengst financiert het Daniel den Hoed Fonds wetenschappelijk onderzoek naar
kanker. Koffiepunten kunnen worden opgestuurd naar
Daniel den Hoed Fonds,
antwoordnummer
80133GK212, 3080 VB Rotterdam
(postzegel niet nodig).

12 jaar of ouder?

Hier is je
bijbaan!

Word bezorger
in Amstenrade
Interesse?
Bel 045-5243026
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Hugo Schaffrath: ‘Duurzaam modulair
kantoor voor ambtenaren volstaat’

‘In plaats van
gemeentehuis
inloopplek in
elk kerkdorp’

Zo zou het nieuwe gemeentehuis van Beekdaelen (mocht het er komen) er moeten gaan uitzien
als het aan architect Noud Willers ligt. Hij ontwierp - op eigen initiatief - een complex bestaande
uit drie gebouwen: een burgergebouw, een raadszaal en een bestuurscentrum met publieksfuncties. ©Noud Willers | AAM Maastricht

Hugo Schaffrath,
fractievoorzitter van
coalitiepartij Vernieuwingsgroep, reisde
jarenlang iedere dag
op en neer tussen
Oirsbeek en zijn werkplek bij Waterleiding
Maatschappij Limburg
(WML) in Maastricht.
Sinds maart 2020
werkt hij, vanwege
‘corona in Limburg’,
uitsluitend van thuis
op verzoek van zijn
werkgever WML en
conform de oproep van
het kabinet (‘Werk
thuis, tenzij het niet
anders kan’).
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het ‘home-office’ bevalt
Schaffrath
uitstekend.
“Dankzij de digitale mogelijkheden kan ik alle werkzaamheden uitvoeren die
ik voorheen op kantoor bij
WML deed.” Dat brengt hem
op de bouw van een nieuw
gemeentehuis, beter gezegd:

géén nieuw gemeentehuis.
Want waarom zou je zoiets
anno 2021 nog willen, zo
vraagt hij zich af. “De gemeente Beekdaelen kan volgens hem volstaan met een
duurzaam gebouw met kantoorruimtes die kunnen worden aangepast aan het aantal
gebruikers, het zogeheten
modulair bouwen. De ene
keer heb je méér ambtenaren
nodig, bijvoorbeeld als de
Rijksoverheid een gemeente ongevraagd belast met
uitvoering van de WMO, de
andere keer kun je met minder ambtenaren toe.” En in
Beekdaelen is gegarandeerd
een geschikte locatie te vinden waar de gemeenteraad
(‘na corona’) om de zoveel
weken kan vergaderen, voegt
hij er aan toe. Laatst vroeg

”

Desnoods gaan
ambtenaren
naar die
mensen toe.
Hugo Schaffrath

een bezorgd raadslid ‘waar er
- o jeetje! - getrouwd kan
worden zonder gemeentehuis’. Schaffrath: “Trouwen
kan ook heel goed in een kasteel.” Verder in elk kerkdorp
een inloopplek voor burgers
die (nog) niet digitaal zijn,
desnoods gaan ambtenaren
naar die inwoners toe. “Veel
meer heb je als gemeente
niet nodig.”
‘Ongevraagd’
gemeentehuisontwerp
Verleden week presenteerde aankomend architect
Noud Willers uit Heerlen
een gemeentehuisontwerp
voor Beekdaelen. Verbazing
alom, aldus Schaffrath. “De
gemeente staat daar volledig
buiten. Het zal ongetwijfeld
een duurzaam ontworpen
gebouw zijn maar alvast niet
modulair, dat gaat ‘m dus
sowieso niet worden.” Hoe
de ‘toekomst’ eruit ziet van
de bestaande gemeentehuizen in Nuth en Schinnen?
Henk Reijnders (Beekdaelen Lokaal), Hugo Schaffrath
(Vernieuwingsgroep), Twan
Schevers (CDA) en Ed Slangen (VVD) moeten het antwoord op die vraag, twee jaar
na de gemeentelijke fusie,
schuldig blijven.

Ook uw ondernemer
in Beekdaelen!
Baanstraat 30
6372 AG Landgraaf
045 531 1557
info@venhovensuitvaart.nl
venhovensuitvaart.nl
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Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen
achter elkaar gelezen de oplossing.
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HORIZONTAAL: 1 grappenmaker 5 uitvlucht 10 toorn 12 partij in een
geding 14 pers. vnw. 15 sporthemd 18 voegwoord 20 boom 21 werkplaats 22 Turks bevelhebber 23 en dergelijke 25 bijwoord 26 voorzetsel
28 dierengeluid 29 overblijfsel 32 biljartspel 35 handvat 36 jaartelling 37
handgeklap 41 ondier 45 deel v.h. been 46 achter 47 a priori 48 numero
49 indien 50 stripfiguur 52 familielid 53 pers. vnw. 55 anti 57 zangnoot
58 interest 61 godsdienst 64 harde wind 65 strijdmacht.
VERTICAAL: 1 compagnon 2 watering 3 of dergelijke 4 windrichting 6
direct 7 onzes inziens 8 ratelpopulier 9 selenium 10 grasland 11 geneesmiddel 13 spelleiding 14 opnieuw 16 herkauwer 17 treksluiting 19 akelig
24 brede sjaal 27 bloemenoptocht 30 zeepwater 31 papegaai 33 domoor
34 huisdier 37 bijbelse figuur 38 steunpilaar 39 weegtoestel 40 vleesgerecht 41 tijding 42 oordeel 43 reusachtig 44 Europese hoofdstad 51 ik
54 takje 56 Engels bier 59 boom 60 tegenover 62 soortelijk gewicht 63
slee.
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Frustratie en onvrede zijn geen reden
voor hufterig gedrag en vandalisme

Bericht van de
burgemeester

Zaterdag 23 januari ging de avondklok in. Een harde overheidsmaatregel, bedoeld om de
verspreiding van het corona-virus in te dammen en verdere verspreiding te voorkomen.
We mogen de pandemie niet onderschatten. De sterftecijfers van
afgelopen jaar laten zien dat ook Beekdaelen hard getroffen is. Ruim
80 personen zijn er vorig jaar meer overleden dan andere jaren.
Of deze mensen direct aan het virus zijn overleden is niet exact te
herleiden. Maar het is wel duidelijk dat het verdriet in Beekdaelen
vorig jaar groter was dan in andere jaren.
Vorige week zaterdag, vlak voor het ingaan van de
avondklok heb ik een team van de politie mogen
begeleiden op hun ronde door Beekdaelen en
omgeving. Het was al met al een rustige avond. De
enkelingen die na de avondklok op straat waren,
hadden hiervoor een geldige reden en waren in
het bezit van een werkgeversverklaring of een
eigen verklaring. Ik vind het mooi om te zien
hoe onze inwoners hier mee omgaan en spreek
dan ook een woord van dank uit aan een ieder.

De avondklok is een harde maatregel die ons allen treft en waar we
samen door heen moeten. Ik heb begrip voor gevoelens van onmacht
en frustratie over de beperkingen, die door het coronavirus nu al
bijna een jaar duren. Je zult maar jong zijn en niet met je vrienden op
stap kunnen, niet kunnen sporten of zelfs normaal naar school gaan.
Maar frustratie en onvrede zijn geen reden voor hufterig gedrag en
vandalisme.

Ik wil een oproep doen aan alle inwoners van
Beekdaelen om vol te houden en de mogelijke
frustraties en het gevoel van uitzichtloosheid
Ik vind het mooi
om te zetten in iets positiefs. Het is goed
om te zien hoe onze
om over je vragen, zorgen of angsten te
inwoners hier mee
praten met iemand die je vertrouwt. Blijf
telefonisch of online in contact met je
omgaan en spreek
familie, vrienden, collega’s en clubgenoten.
dan ook een woord
Ondersteun mensen in jouw directe
van dank uit aan een
omgeving die het moeilijk hebben door een
Hoe schril is het contrast met de toenemende
luisterend
oor te bieden. Heb je zelf hulp
ieder.
berichten die ik tegelijkertijd over de radio hoorde,
nodig of ben je op zoek naar een luisterend
over onrusten elders in Limburg en de rest van het
oor, iemand die met je meedenkt of iemand om
land. Met afschuw heb ik later thuis de beelden gezien
mee te praten: neem contact op met onze jeugd- en
van vernielingen, vandalisme en ronduit misdadig gedrag. We
jongerenwerkers of maatschappelijkwerkers. Er zijn ook
hebben het geluk in een democratisch land te leven, waar recht van
andere organisaties die je kunnen helpen. Onder dit bericht vind
meningsuiting en het recht om te demonstreren in onze grondwet
je links naar websites die je wellicht kunnen helpen.
verankerd zijn. Maar het gedrag dat deze groep de afgelopen dagen
liet zien is onacceptabel. Het moedwillig vernielen en plunderen van
Heb jij als jongere in Beekdaelen een constructief idee om jeugdigen
winkels en openbare gebouwen heeft niets, maar dan ook helemaal
en jongeren in Beekdaelen te helpen in deze moeilijke tijd? Laat het
niets te maken met het recht op meningsuiting. Het in brand steken
mij weten! Stuur een bericht naar communicatie@beekdaelen.nl
van een corona-teststraat of het bekogelen van een ziekenhuis,
onder vermelding van ‘ Corona en jongeren’.
waar medisch personeel dag in dag uit in touw is om mensenlevens
te redden, is ronduit mensonwaardig. Ik wil dan ook mijn steun
Aan alle inwoners en ondernemers in Beekdaelen:
betuigen aan alle mensen die slachtoffer zijn geworden als gevolg
Hou vol en blijf gezond!
van de vernielingen. Steun ook aan mijn collega-burgemeesters in de
betroffen plaatsen. Maar zeker ook aan de politie die vakkundig de
Eric Geurts
samenleving veilig probeert te houden.
burgemeester

#Beekdaelenmakenwesamen
Op pad met een team van de politie

Hulp nodig of een luisterend oor?
Op www.beekdaelensociaal.nl vind je onder de rubriek ‘Zorg en
hulpverlening’ links naar onder andere de jeugd- en jongeren
werkers en maatschappelijk werkers bij o.a. Meander.
Je kunt ook bellen met de gemeente via 088-450 2000 of
stuur een mail aan sociaal@beekdaelen.nl .
Ook op de website van het Nederlands Jeugdinstituut
vind je informatie of hulpmogelijkheden. Kijk hiervoor
op www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen.
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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 bekendmakingen verkort in de lokale media die huis-aan-huis verspreid worden.

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
Amstenraderweg 13 te
Merkelbeek
Thull te Schinnen

E-mailservice met berichten over uw buurt

Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via e-mail 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.

Wilmenweg 1 a te
Merkelbeek
Thull 12 te Schinnen
Kerkweg 107 te Puth
Bergstraat 48 te
Sweikhuizen
Kerkstraat 12 te
Sweikhuizen
Kerkstraat 82 te
Doenrade
Mesweg 21 te Hulsberg
President
Rooseveltstraat 20 te
Schinveld
Kerkweg 63 te Puth
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Vloedsgraaf 1A te
Schinnen

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (WABO)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken bekend dat een besluit is genomen:
Ontwerp omgevingsvergunning
Voor:
Wijziging bedrijf
Locatie:
Transportbedrijf Meens B.V., Logistiekstraat 4, 6361 KE Nuth,
en de Thermiekstraat 36, 6361 HB Nuth
Datum besluit:
15 december 2020
Zaaknummer:
2020-205974
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzag van
2 februari t/m 6 weken na publicatie:
• In het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak
via 043 - 389 78 12
• In het gemeentehuis van Beekdaelen, na telefonische afspraak: 088 - 450 20 00
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl.
Rechtsbescherming
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijze
inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gemeente Beekdaelen,
Postbus 22000, 6360 AA Nuth. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt
brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch
contact op te nemen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: 043 - 389 78 12

OMSCHRIJVING
Het plaatsen van een dakkapel
Het realiseren van 2 vlonders op
het perceel, gelegen aan de Thull in
Schinnen
Het kappen van bomen

25-01-2021

Het plaatsen van zonnepanelen aan
Thull 12
Het kappen van een boom
Het plaatsen van zonnepanelen

25-01-2021

Het aanbrengen van dakisolatie

26-01-2021

Het verbouwen van de woning

26-01-2021

Het realiseren van een carport
Het bouwen van een garage

26-01-2021
26-01-2021

Het plaatsen van kozijnen en
constructieve wijzigingen

26-01-2021

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een loods

DATUM BESLUIT
25-01-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Sectie SNNO A,
nummer 4689 te Puth
Plein voor de kerk aan
de Grachtstraat te
Oirsbeek

Stookontheffing
Tijdelijke standplaatsvergunning voor
de verkoop van warme dranken,
wafels, tosti’s etc.

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Kennedylaan 19 te
Schinnen
Stationstraat 7 te Nuth
Stationsstraat 58 te
Schinnen
Wissengrachtweg 48 te
Hulsberg
Wissengrachtweg 64 te
Hulsberg

DATUM
VERLEEND
20-01-2021

Het verbouwen van de woning

25-01-2021

25-01-2021
26-01-2021

DATUM
VERLEEND
25-01-2021
28-01-2021

DATUM
INDIENING
22-01-2021

Het realiseren van een
beschuttingssysteem
Het realiseren van een
beschuttingssysteem
Het aanpassen van een kozijn

22-01-2021

Het verplaatsen van een schuurtje

22-01-2021

22-01-2021
24-01-2021

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.

Werkzaamheden Enexis Hoofdstraat
Amstenrade
In de week van maandag 8 februari 2021 (week 6) zal Enexis
werkzaamheden uitvoeren in de Hoofdstraat te Amstenrade. Er worden
kabels en leidingen verlegd op drie wegkruisingen, waar later verhoogde
asfaltplateaus zullen worden aangebracht.
De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden zullen enige overlast met zich meebrengen,
met name in de verkeersdoorstroming. Hiervoor vragen wij om uw begrip en
medewerking.

Oproep voor een burgerlid voor de
Commissie AWACS Limburg
De gemeente Beekdaelen is vertegenwoordigd in de Commissie AWACS
Limburg (CAL), die de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I &
W o.a. verantwoordelijk voor leefbaarheid en ruimtelijke ordening)
adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van
geluidhinder en eventuele andere hinderfactoren op Nederlands
grondgebied rondom het luchtvaartterrein van de AWACS-basis.
In deze AWACS-commissie zitten vertegenwoordigers van de ministeries
van I & W en van Defensie, een vertegenwoordiging van de AWACS-basis, de
gedeputeerde met de portefeuille milieu van de provincie Limburg (voorzitter
van het overleg), vertegenwoordigers van de gemeente Beekdaelen en van de
gemeente Brunssum. Naar verwachting zal op enig moment de overlegstructuur
worden herijkt en mogelijk worden aangepast op basis van een wijziging van
het instellingsbesluit van de adviserende commissie. Een datum hiervoor is niet
bepaald, maar dit zal naar verwachting niet op korte termijn zijn (lopende en
komend jaar).
De vertegenwoordiging vanuit de gemeente Beekdaelen bestaat uit de
burgemeester, een ander lid van het college van burgemeester en wethouder (de
wethouder met de portefeuille geluidshinder vliegvelden), twee raadsleden en
een burger.

Gebruik van gemeentelijke
voorzieningen voor vervoer ouderen
naar GGD-priklocaties
Bent u 60 jaar of ouder, dan ontvangt u binnenkort een oproep voor
een covid-19 vaccinatie. In deze oproep staat vanaf wanneer u een
afspraak kunt maken. De vaccinatie vindt plaats door de GGD op een
grotere GGD locatie. Afhankelijk van het vaccin moet u één of twee keer
naar de GGD locatie voor een vaccinatie.
Mogelijkheden van vervoer

Heeft u geen vervoer naar de vaccinatielocatie, dan kunt u hulp vragen aan
iemand die u kent. Daarnaast zijn er andere vrijwillige initiatieven en organisaties.
Als u wel eens gebruik maakt van gemeentelijke vervoersvoorzieningen, dan kunt
u deze ook gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen. Boek dan uw rit zo
snel mogelijk na het maken van de afspraak.
In Beekdaelen kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Omnibuzz.

Telefoon

0900 - 33 10 550

e-mail

info@omnibuzz.nl

internet

www.omnibuzz.nl
Het college van de gemeente Beekdaelen roept burgers van de gemeente
Beekdaelen op te kandideren voor de momenteel vacante plaats van:

Burgerlid Commissie AWACS Limburg.
De commissie vergadert ’s middags en doorgaans vier keer per jaar. De
vergaderingen vinden afwisselend plaats in de gemeentehuizen van Beekdaelen
en Brunssum en in de huidige tijd van corona op digitale wijze. Er wordt geen
vergoeding gegeven voor de werkzaamheden. Het burgerlid wordt door het
College benoemd voor een periode van in principe vier jaar (tenzij de huidige
overlegstructuur voor deze periode wordt gewijzigd als gevolg van een wijziging
van het instellingsbesluit van de commissie).
Inwoners van Beekdaelen die willen kandideren voor deze plaats in de AWACS
commissie worden verzocht vóór 1 maart 2021 hun kandidatuur schriftelijk en
gemotiveerd aan te melden bij het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Beekdaelen, Postbus 22000, 6360 AA Nuth. Informatie kan worden
ingewonnen bij de heer Hendrikx, adviseur ruimte, bereikbaar via het centrale
telefoonnummer 088 – 4502000 of f.hendrikx@beekdaelen.nl.
College van burgemeester en wethouders van Beekdaelen,
Schinnen, 2 februari 2021

Belt u met de GGD voor het maken van een afspraak, dan krijgt u de vraag op
welke manier u naar de priklocatie reist. Maakt u gebruik van een gemeentelijke
voorziening, dan wordt hier bij het inplannen van uw afspraak rekening mee
gehouden.

Geen eigen bijdrage voor gebruik gemeentelijke voorzieningen voor
vervoer naar GGD-priklocaties
• Ouderen die voor vervoer naar de vaccinatielocatie gebruik maken van
gemeentelijke vervoersvoorzieningen en die normaal gesproken een eigen
bijdrage voor de rit betalen, hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor de reis
naar de vaccinatielocaties.
• Voor deze ouderen geldt ook dat de gemaakte kilometers niet ten laste
komen van het kilometerbudget dat zij van de gemeente hebben gekregen
voor sociaal-recreatieve doeleinden (in het geval een kilometerbudget van
toepassing is).
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op
met de gemeente Beekdaelen via 088-450 2000 of stuur een e-mail naar
gemeente@beekdaelen.nl.

MAAND
VAN DE

CLIËNTONDERSTEUNING

Onafhankelijke en gratis ondersteuning
voor inwoners
Wist u dat u gratis gebruik kunt maken van de diensten van een
ondersteuner, die met u meedenkt over welke zorg of ondersteuning bij
u past en welke keuzes u kunt maken? Of die u helpt bij het zoeken naar
de juiste informatie over bepaalde regelingen en helpt bij het indienen
van een aanvraag?
Van deze ondersteuning (officiële naam: cliëntondersteuning) kan elke inwoner
van Beekdaelen gratis gebruik maken. Het kan dan gaan over vragen of problemen
die te maken hebben met bijvoorbeeld (jeugd)zorg, de WMO, werk en inkomen,
wonen en welzijn. De ondersteuners zijn niet in dienst van de gemeente. Zij
komen op voor uw belangen, zodat u de hulp of ondersteuning krijgt die u nodig
heeft en daarna zelf weer verder kunt.

Maand van de cliëntondersteuning

Deze vorm van ondersteuning is er voor alle inwoners en het is gratis. Wij vinden
het belangrijk dat inwoners weten dat deze ondersteuning bestaat. Daarom
hebben we de verhalen verzameld van mensen die deze ondersteuning bieden of
er gebruik van hebben gemaakt. Deze verhalen delen we de komende weken met
u via dit weekblad en onze website.

Meer informatie: www.beekdaelensociaal.nl.

Beekdaelen komt horecaondernemers
tegemoet
GEMEENTE VERRUIMT BELEID RONDOM TERRASSEN EN
TIJDELIJKE TERRASOVERKAPPINGEN
Horecaondernemers in Beekdaelen mogen, zodra de corona-maatregelen dit weer toelaten, hun bestaande terrassen tot 150% uitbreiden.
Deze regeling is afgelopen zomer al door het college vastgesteld.
Afgelopen week heeft het college deze maatregelen verlengd tot
31 maart 2022.
Naast de uitbreiding van de terrassen mogen horecaondernemers hun terrassen
ook tijdelijk overkappen. De mogelijkheid de terrassen uit te breiden en tijdelijk
te overkappen biedt ondernemers een extra mogelijkheid om na de lock-down
weer op te starten.
Een en ander kan natuurlijk alleen als de dan geldende coronamaatregelen
dit toelaten. Worden de regels weer verscherpt, in het belang van de
volksgezondheid, dan vervallen de tijdelijke maatregelen.
Vooral in de winterperiode en het voorjaar is er behoefte aan overdekte
terrassen. Door de ruimte buiten zo goed mogelijk te benutten, kan voldaan
worden aan de door corona geldende verscherpte hygiënemaatregelen en
anderhalve meter afstanden.
Meer informatie en de voorwaarden voor de verruimde maatregelen vindt u op
www.beekdaelen.nl

OUDE PLAATSNAAMBORDEN KRIJGEN NIEUWE BESTEMMING
Wethouder Jan Hermans reikte symbolisch de eerste oude plaatsnaamborden uit aan
de vier Heemkundeverenigingen: Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade,
Heemkundevereniging Schimmert, Heemkundevereniging De Veersjprunk in Schinveld en
Heemkundevereniging Schinnen.
Wethouder Jan Hermans: ‘Met deze overdracht sluiten we symbolische het tweejarige
fusietraject af. Officieel eindigde dit traject op 31 december 2020. De overdracht van
de plaatsnaamborden was al veel eerder gepland en hadden we graag een feestelijker
tintje gegeven. Maar helaas gaat dat op dit moment niet. Ik ben in ieder geval blij dat
de oude borden allemaal een nieuwe bestemming krijgen.”
Er zijn veel aanvragen binnen gekomen voor de oude plaatsnaamborden. Omdat er
meer belangstellenden zijn dan dat er borden te vergeven zijn, worden de overige
plaatsnaamborden binnenkort verloot. Burgemeester Geurts neemt de officiële loting
voor zijn rekening. De gelukkige winnaars krijgen persoonlijk bericht.

14 februari
VALENTIJNSDAG
Verras je geliefde/
je alles/muze/crush
met een lief berichtje
in de krant!
Stuur vóór 7 februari je
bericht (max. 25 woorden)
én een originele foto naar
info@beekdaeler.nl.
De leukste, liefste en/of
verrassendste berichtjes
worden volgende week
afgedrukt in de krant.
Dit is helemaal gratis.
Nog mooier: Het allerleukste, allerliefste
en/of origineelste berichtje wint een leuke prijs.
Wij geven een waardebon weg t.w.v. 25 euro
te besteden bij één van onze adverteerders.
Klinkt goed, toch?
Stuur je berichtje én foto naar info@beekdaeler.
Doe dat uiterlijk zaterdag 6 februari 2021.
Vergeet ook je eigen (koos)naam niet te vermelden.

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

Uw stempas uiterlijk
woensdag 3 maart 2021 in huis
Uw stempas wordt uiterlijk woensdag 3 maart per post bij u thuis
bezorgd. De stempas heeft u nodig om te kunnen stemmen. De pas toont
namelijk aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.
In de envelop met uw stempas, zit ook een gezondheidscheck (vragenlijst).
De gezondheidscheck doet u thuis, voordat u naar het stembureau gaat.
Heeft u 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met ‘Nee’ beantwoord?
Dan kunt u niet zelf gaan stemmen in een stembureau. U kunt dan wel
iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.
Meer weten? Lees dan verder op www.beekdaelen.nl/verkiezingen.

70 jaar of ouder? Stem dan per brief!
Bent u 70 jaar of ouder? Dan ontvangt u naast de stem(plus)pas en de
gezondheidscheck, ook nog een briefstempakket. Het briefstempakket
bevat een stembiljet en een retourenvelop. U ontvangt het uiterlijk
donderdag 11 maart per post bij u thuis.
Het briefstemmen is een van de extra coronamaatregelen, om het stemmen
zo veilig mogelijk te laten verlopen. Door per brief te stemmen kunt u
publieke locaties vermijden. U geeft thuis op het stembiljet aan op wie u
stemt en u stuurt het vervolgens per post naar de gemeente.
Het is ook mogelijk om uw briefstem in te leveren bij het gemeentehuis in
Nuth. Wij raden u echter aan uw briefstem per post te versturen, tenzij het
niet anders kan. Ook het gemeentehuis is immers een publieke locatie.
In het briefstempakket wordt precies uitgelegd hoe en wanneer u per brief
uw stem kunt uitbrengen.
Uitgebreide informatie over het briefstemmen vindt u ook op
www.beekdaelen.nl/verkiezingen.

Is uw identiteitsbewijs meer
dan 5 jaar verlopen?
Vraag dan tijdig een nieuwe aan
Om te kunnen stemmen heeft u naast uw stempas ook uw
identiteitsbewijs nodig: uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Uw
identiteitsbewijs mag op 17 maart 2021 maximaal vijf jaar verlopen zijn.
Is de einddatum op uw identiteitsbewijs 17 maart 2016 of eerder? Dan
kunt u hiermee dus niet gaan stemmen. Vraag in dat geval tijdig een
nieuw identiteitsbewijs aan. U dient hiervoor naar het gemeentehuis te
komen (op afspraak). Ongeveer vijf werkdagen na uw aanvraag, kunt u uw
nieuwe identiteitsbewijs afhalen.
Een afspraak voor een nieuw identiteitsbewijs maakt u telefonisch via
088 – 450 2000 of online via www.beekdaelen.nl/aanvragen-en-regelen.
Hier vindt u ook een overzicht van de kosten.

Extra coronamaatregelen om veilig te
kunnen stemmen
Het verkiezingsproces verloopt deze keer iets anders dan we gewend zijn.
Er worden extra maatregelen genomen om het risico op verspreiding van
Covid-19 klein te houden. Zo kunt u op een veilige manier uw stem
uitbrengen en kunnen de stembureauleden veilig hun werk doen in het
stembureau. De extra maatregelen zijn onder andere:
• de gezondheidscheck die u samen met uw stempas ontvangt;
• het briefstemmen voor stemgerechtigden van 70 jaar en ouder;
• de mogelijkheid van vervroegd stemmen (15 en 16 maart) voor mensen met
een kwetsbare gezondheid;
• het uitbrengen van maximaal drie volmachtstemmen (is normaal maximaal 2).
En ook in de stembureau’s zelf worden tal van maatregelen genomen. Denk aan:
• Voldoende ruimte om 1,5 m afstand te kunnen houden
• ‘Kuchschermen’ tussen de kiezers en leden stembureau
• Aangegeven looproutes
• Stemhokjes op voldoende afstand van elkaar
• Stembureauleden dragen de voorgeschreven beschermingsmaterialen
• Stemhokjes, tafels e.d. worden geregeld gereinigd
• Potloden worden na elk contact ingeleverd en gereinigd
• Desinfectiemateriaal bij de in- en uitgang
• Mondkapjes-plicht
In de weekbladen van volgende week lichten we de extra coronamaatregelen
uitgebreider toe. Wilt u nu al meer weten? Kijk dan op www.beekdaelen.nl/
verkiezingen.

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

Bent u op 17 maart niet in Nederland,
maar u wilt wel stemmen?
In dat geval kunt u uw stem uitbrengen door een volmacht te verlenen óf door
gebruik te maken van het ‘briefstemmen voor kiezers in het buitenland’.

Aanvullende informatie over verlopen
rijbewijzen
Met een rijbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is, mag u gaan
stemmen op 17 maart. U mag uiteraard niet meer rijden met dit rijbewijs.
Hierop geldt tijdelijk (in verband met corona) een uitzondering: u mag iets
langer blijven doorrijden als uw rijbewijs is verlopen ná 1 februari 2020. De
exacte voorwaarden en termijnen leest u via www.beekdaelen.nl/rijbewijs.

De volmacht vraagt u bij de gemeente Beekdaelen aan.
Het briefstemmen voor kiezers in het buitenland vraagt u aan via de gemeente
Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op www.denhaag.nl.

www.beekdaelen.nl/verkiezingen
www.elkestemtelt.nl (Rijksoverheid)
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JOURNAALTJES

Familieberichten

€ 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.

Sterven doe je niet ineens,
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
En alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je;
’t is vreemd, maar die vergeet je;
het
zelfontgaan,
ontgaan,
hetisisjejedikwijls
dikwijls zelf
jejezegt
‘ik
ben
wat
moe’.
zegt ‘ik ben wat moe’.
Maar
op
een
keer
dan
benjeje
Maar op een keer dan ben
aan
je
laatste
beetje
toe.
aan je laatste beetje toe.

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

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

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

Cor heeft het leven omarmd.
Met pijn in zijn hart heeft hij het leven
alsnog los moeten laten

Cor Gielen

Toon Hermans
Toon Hermans

Verdrietig,
dankbaar
voor
de de
liefde
en zorg
waarmee
zij ons
anderen
tijdenstijdens
haar leven
Verdrietig,maar
maar
dankbaar
voor
liefde
en zorg
waarmee
zijen
ons
en anderen
haar
heeft
omringd,
hebben wij
op de wij
leeftijd
van kort
91 jaar,
naar een
kort ziekbed,
leven
heeft omringd,
hebben
na een
ziekbed,
afscheid
moetenafscheid
nemengenomen
van mijn
moeder, schoonmoeder
schoonmoederenentrotse
trotseoma
omavan
enhaar
overgrootmoeder
van mijnlieve
lievevrouw,
vrouw, onze moeder,
klein- en achterkleinkinderen

Claartje
ClaartjeKickken-Quadackers
Kicken-Quadackers

** 14
1930
14 januari
januari 1930

† 26 januari 2021

echtgenoot van

Corry Gielen - Willemsen

22 januari
† 22†januari
20212021

echtgenote
van
Begiftigd met de Pauselijke
onderscheiding
‘Bene Merenti’

vader, bonusvader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Harie Kickken
Harie
Kickken
Harie Kickken
echtgenote van

Wijnandsrade:
Wijnandsrade : Roermond:
Roermond : Wijnandsrade:
Wijnandsrade :

 5 oktober 1948

Harie
Kickken
Jos † en
Ingrid Kickken-van Zundert
Jos
†
en
Ingrid
Zundert
Marianne
en JosKickken-van
Linssen-Kickken
Marianne
en
Jos
Linssen-Kickken
Marjolein, Indy
Marjolein, Indy
Tjeerd en Ramone, Veere, Jette
Tjeerd en Ramona, Veerle, Jelte
Rubenen
enLindsey,
Lindey, Nina,
Reaven,
Livano
Ruben
Nina,
Reaven,
Livano
Echt:
Ansen
enKarel
Karel Jongen-Kickken
Echt :
Ans
Jongen-Kickken
Jeroenen
enMoon
Moon
Jeroen
Martijn en
en Anne
Anne
Martijn
MobileMobile
Alabama
(USA)
:
Jack
Kickken-Watson
Alabama
(USA):
Jacken
en Christie
Christie Kickken-Watson
Jeremy
Jeremy
Veldhoven:
Carolien en Chris Sandkuijl-Kickken, Loïs, Lola
Veldhoven :
Carolien en Chris Sandkuijl-Kickken
Loïs, Lola
Correspondentieadres:
Familie Jongen-Kickken
53 Jongen-Kickken
Correspondentieadres: Dorpstraat
Ans
53
6102 TR Dorpstraat
Echt
6102 TR Echt
De herdenkingsdienst vindt in besloten kring plaats.
De herdenkingsdienst vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres:
Donatusstraat 152
6361 TW Nuth
De afscheidsdienst heeft, door de beperkende
maatregelen, in besloten kring plaatsgevonden.

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor
de liefde die jij ons altijd hebt gegeven. Nu ben je
bij pap!

Maria Bruls-Latten
* Nieuwenhagen, 13-07-1943

† Nuth, 23-01-2021

weduwe van

Met mooie muzikale herinneringen
herdenken wij ons erelid

Claartje Kickken-Quadakkers
Zij was meer dan 40 jaar een trouw lid en met
haar muzikaliteit heeft zij een belangrijke bijdrage
geleverd aan ons koor.
Claartje rust zacht en bedankt
namens zangkoor St. Caecilia Wijnandsrade

COLOFON
De Beekdaeler/
Beekdaelen Journaal
is een gratis uitgave van
Claessens Grafimedia/
Gendarme Multimedia en
verschijnt wekelijks huisaan-huis in de gemeente
Beekdaelen.
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 045-5243026

Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg, Jabeek,
Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek,
Puth, Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Wij verstrekken u dan ook graag vrijblijvende
informatie. Hiervoor kunt u ons bellen voor het
maken van een afspraak bij u thuis
of in ons uitvaartcentrum.

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

In dankbare herinnering:
John & Ingrid
Jill, Nick
Eric & Vera
Amy, Jessy, Melvin
Correspondentieadres:
Hellebroekerweg 49
6363 AB Wijnandsrade
Het afscheid van mam, oma heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat
uit naar de medewerkers van Zorgcentrum
Op den Toren, speciaal voor afdeling Topaas.
*************

Oplage
16.250 ex.

Wilfred en Patricia van den Hout

André Bruls

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


En dank aan iedereen voor het hartverwarmende
medeleven, kaartje, bloemen of persoonlijk berichtje.
Dit is door ons allemaal erg gewaardeerd!

Diep geraakt zijn wij door het overlijden van onze
collega-muzikant

Jan Moonen
Hij was sinds 2001 een zeer gewaardeerd en betrokken
lid van onze harmonie. Wij zullen hem nooit vergeten
en wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

© Copyright
Niets uit deze uitgave
mag worden overgenomen
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Een investering in jezelf
is nooit weg.
Heléné

Kerkdiensten
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 6 februari. 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
zielendienst Zef en Leentje
Habets-Dentener. Zondag 7
februari. 11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: voor de parochie
en tot intentie van de zieken;
jaardienst Funs en Tien
Limpens-van Oppen, zonen
en schoonzoon, Math en
Fiennie Heijnen-Packbiers;
zielendienst Jeanne SleijpenBormans; jaardienst Pierre
Knols. 13.00 uur: Extra viering.
Intenties: 1e jaardienst Hans
Laheij. Woensdag 10 februari. 19.00 uur: H. Mis. Thei
Meijers. Donderdag 11 februari: 18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis.
Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 4 februari. 08.00
uur: H. Mis. Zaterdag 6
februari. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: Marion ChappinMuitjens. Zondag 7 februari.
11.00 uur: H. Mis. Intenties:
Maria van Oppen en overleden
familie (gestichte jaardienst);
Armand Lemmens (zeswekendienst); Noël Souren.
Parochie St. Bavo
Nuth

Column Hélène

Haar

E

Wijnandsrade heeft
eigen carnavalsposter
Wijnandsrade Om ook in Wijnandsrade het carnavalsgevoel erin te houden, heeft CV De Veldkretsers een eigen carnavalsposter gemaakt. De poster is ontworpen door niemand minder dan prins
Almer I. Samen met jeugdprins Thomas I, jeugdprinses Lise I en president Robin Luyten presenteerde
hij zaterdag het eerste exemplaar. “Met deze poster willen wij het carnavalsgevoel bij de mensen
thuis brengen en samen vooruit kijken naar het moment dat wij weer met z’n allen carnaval kunnen
vieren”, aldus de carnavalsvereniging. Ieder huishouden in ‘Roa’ ontvangt de fleurige poster. Het is
één van de initiatieven om het carnaval in het Veldkretsersriek levendig en in ere te houden in coronatijd. Daarnaast zorgt De Veldkretsers er voor dat alle Veldkretsers en Veldkretserinnekes online
kunnen carnavallen. Zo is carnavalszaterdag vanaf 17.55 uur de livestream ‘Veldkretsers Lockdown
Event’. Meer informatie hierover is te vinden op www.veldkretsers.nl. Eigen foto

Zondag 7 februari. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties:
jaardienst ouders BemelmansCrijns; Annie Luijten-Erens;
Fien Collaris-Reuten. 12.00
uur: Poolse mis. Maandag 8
februari. 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: om geloof in de
gezinnen. Vrijdag 12 februari.
09.00 uur: H. Mis. Intenties:
uit dankbaarheid voor Gods
goede gaven. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.
Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 6 februari. 18.30
uur: H. Mis. Intenties: zeswekendienst Marietje Roebroek-Stappers; jaardienst Nic
Troisfontaine; ouders Coumans- Schepers en dochters
Margriet en Enny. Dinsdag 9
februari. 09.00 uur: H. Mis
Wie naar de kerk wil, moet van
tevoren een plek reserveren.
Dit kan bij Ans Bex via 0455243563.
Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 7 februari. 11.00 uur:
H. Mis met Blasiuszegen.
Intenties: voor alle overleden
parochianen. Wij gedenken:
Maria Hubertina MarellCoenen 1996; Pastoor Lamm
2000; Fons Lenoir 2003; Math
Roex 2006.

Ton en Rieka
van den Anker
65 jaar getrouwd
Schinveld Ton en Rieka van den Anker uit Schinveld vierden vorige week woensdag hun 65-jarig
huwelijk. Burgemeester Eric Geurts ging bij het briljanten paar op bezoek om ze te feliciteren en een
bloemstuk te overhandigen, op gepaste afstand uiteraard. Eigen foto

en investering in jezelf is nooit
weg. Kijk naar het haar en de
schoenen van Hugo de Jonge en
je weet weer wat belangrijk is in het
leven: een goed gesneden coupe en een
paar kekke schoenen en de aandacht
is afgeleid van waar het echt om gaat.
Alleen lijkt het concept enigszins uitgewerkt en kan Hugo het in de ogen van
het morrende volk en de bloedhonden
van de media niet meer goed doen. Elk
woord dat hij - met de hem bekende
flair zegt - wordt op een goudschaaltje
gelegd en naderhand woord voor woord
uiteen gerafeld en met de grond gelijk
gemaakt. Hij heeft het zichzelf ook niet
gemakkelijk gemaakt; de minister van
Volksgezondheid zijn in een land waarin iedereen deskundige is op het gebied
van zorg is een baan waarin nauwelijks
eer te behalen valt. Wellicht dat Hugo
achteraf denkt: was ik maar lijsttrekker
van het CDA gebleven, dat is veel overzichtelijker en je kunt lekker los gaan
op anderen. Je raakt misschien hier en
daar een lange teen, maar je draagt
geen verantwoordelijkheid voor een
van de meest grootschalige crises die
de moderne geschiedenis tot op heden
kent. Ik denk dat Hugo nog vaak met
weemoed terugdenkt aan zijn tijd als
leraar. De jeugd is een kritisch publiek,
maar ze zijn veel vergevingsgezinder
dan een volwassen onderzoeksjournalist die een groot lek in de bescherming
van persoonsgegevens van een van
jouw pijlers onder het coronabeleid
blootlegt. En ook vergevingsgezinder
als de gemiddelde burger die niet
snapt waarom het vaccineren zo traag
verloopt en waarom 90-plussers die
met één been in het graf staan, als
eerste worden gevaccineerd. Ik zat hier
van de week over na te denken in de
wachtkamer bij de orthodontist omdat
ik de komende tweeëneenhalf jaar met
een plaatsjesbeugel door het leven
moet. Die investering in mezelf lijkt
mij alles afwegende zeker de moeite
waard. Al was het thuisfront het daar
niet helemaal mee eens. Zowel mijn
oudste zoon als mijn bonusdochter
reageerden met dezelfde vraag op mijn
beugelnieuws: “Ga je dat nú nog doen?
Neem toch gewoon een kunstgebit,
dan ben je overal vanaf.” Zwaar in mijn
kruis getast antwoordde ik dat ik nog
minstens dertig jaar hun leven zuur ga
maken en dat ik dat wil blijven doen
met mijn eigen gebit. “Wat denken ze
wel? Dat je op je 54-ste met één been
in het graf staat? Een kunstgebit is voor
oude mensen,” brieste ik tegen mijn
wederhelft, “aan mijn lijf is nog niks
kunstmatigs en dat hou ik graag zo!”
“Ja, hoor, schat,” zei die, “zolang ze bij
het plaatsen van die beugel het haar op
je tanden maar niet eraf scheren, vind
ik alles best.”
Reageren?
helene.knops@home.nl

VOLOP
VOLOP EN
EN GRATIS
GRATIS PARKEREN
PARKEREN
Aanbiedingen
Aanbiedingen
Aanbiedingen
geldig
geldig
geldig
van
van
van
donderdag
donderdag
donderdag
4t/m
t/m
t/m
4 t/m
zondag
zondag
zondag
731
februari
7januari
februari
2021
2021
Aanbiedingen
geldig
van
woensdag
1128
zondag
15
november
2020
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagendoren
kersen
victoria vlaai

13.55

9.

95

Coop
roombroodjes
doos 4 stuks

NG
I
T
R
O
K
50%
4. 2.

49

98

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Alle verse pizza’s

“Preuf”
gehaktballetjes in
tomaten saus
bakje à 500 gram

3.

99

4.95

2 stuks
combineren mogelijk

S
I
T
A
R
G
1+1 11. 5.

79

58

Culinairevarkenshaas
of beenham

Verse
pangasiusfilet
per pak

per 100 gram

1.03 1.33

4.64 5.07

0.

3.

89

49

MAX. 4
PER
KLANT

Douwe Egberts
of L’OR bonen
2 pakken à 500 gram
combineren mogelijk

2 STUKS
11.78
14.30

8.

99

Grolsch pils
krat 16/24 flesjes à
450/300 ml

17.

29

10.

49

Mandarijnen
2 netten à 1 kilo

S
I
T
A
R
G
1
1+

4.58 2.29

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

