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‘Het ziet er goed uit maar het is nog lang niet af’
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Raadslid Henk Reijnders over vernieuwd marktplein Nuth:

Kapster Chantal Boutz van Haarmode By Boutz in Hulsberg staat te popelen om weer open te gaan. “Iedereen wil een afspraak, het liefst meteen. Ik heb inmiddels extra personeel ingehuurd.”
Foto Katja Waltmans

Zes Beekdaelense ‘contactberoepers’ over de versoepelingen

Aan de slag, op hoop van zegen
Vanaf woensdag 3 maart zijn mensen met contactberoepen weer
het aan werk. In de gemeente Beekdaelen geldt dat ondermeer
voor pedicure Marjo Steijns (Schimmert), Haarmode By Boutz
(Hulsberg), rijschoolhouder Roger Habets (Wijnandsrade),
Schoonheidssalon Yvon (Schinnen), Cherry Tattoo (Nuth) en
Nagelstudio Fiona (Schinveld). Als de besmettingscijfers over
enkele weken echter weer door het dak gaan, liggen alle scenario’s van verscherping weer op tafel. Met andere woorden: ‘we’
mogen vanaf deze week aan de slag - op hoop van zegen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Demissionair premier Rutte was verleden week dinsdagavond nog bezig met
zijn aankondiging op tv
over de versoepelingen, of
bij de zojuist genoemde zes
Beekdaelense zelfstandige
ondernemers, en vele collega-branchegenoten, begon
de telefoon al te rinkelen.
“Iedereen wil een afspraak,

het liefst meteen”, zegt kapster Chantal Boutz. “Ik heb
inmiddels extra personeel
ingehuurd.”
Dubbel gevoel
De versoepelingen zijn alleen mogelijk als iedereen
zich aan de basismaatregelen houdt. ‘We doen niet
anders’, benadrukt het zestal. “Ik ben maar wat blij dat
ik weer kan werken”, zegt
rijschoolhouder Roger Ha-

bets. “Tegelijkertijd heb ik
er een dubbel gevoel bij. De
horeca mag de terrassen in
de buitenlucht niet openen,
terwijl ik, in een afgesloten
ruimte, op 50 centimeter
van een kandidaat zit.” Habets kan zich de frustratie
van horeca-ondernemers
dan ook levendig voorstellen.
Zie verder pagina 5
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Na enig beraad besloten wij niet te gaan graven.
Had de politie het destijds maar gedaan.
Jacques

‘zwaartekrachtbatterij-idee’ OP OUDE nAVO-BASIS Komt van VernieUwIngsgroep

Column Jacques

Op zoek naar Tanja

D

e destijds 18-jarige eerstejaarsstudente gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, Tanja Groen uit
Schagen, verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september
1993 spoorloos. Na een feestje ter afsluiting van de introductieweek
bij studentenvereniging Circumflex, fietste zij terug naar haar kamer
in Gronsveld. Tanja kwam daar nooit aan. In de afgelopen 27½ jaar is
de zoektocht naar haar niet alleen door de politie, maar ook door paragnosten, vrijwillige duikteams en coldcase-teams voortgezet, maar
helaas zonder enig succes. Vanaf het begin ging de politie uit van een
misdrijf, ofschoon concrete verdachten of sporen ontbraken. Tanja is
nooit vergeten, niet door haar ouders en niet door talloze anderen. In
2009 bracht Ron Hendriks een boek uit “Fietstocht zonder einde” over
de verdwijning en de vele opsporingsactiviteiten. In 2012 werd een
zwarte damesfiets van het merk Cheesetown uit de Maas opgevist,
maar het framenummer bleek niet te kloppen. De in 2014 gevonden
botten in Gronsveld waren ook niet van haar. In 2020 werd na een tip
op een kerkhof in Heugem onderzoek gedaan naar een graf, dat gedolven was op de dag dat Tanja verdween. Ook hier werd niets gevonden.
Enkele weken geleden kwam ik in contact met een medium / paragnoste die jarenlang de Limburgse politie had geassisteerd bij vermissingen. In 2004 leidde zij de politie naar een perceel in Oost-Maarland,
omdat Tanja daar volgens haar begraven zou liggen. Van tevoren had
zij thuis in aanwezigheid van de recherche de locatie beschreven en bij
de plaatsopneming wees zij een concrete plaats aan die overeenkwam
met deze beschrijving. Toen werd de politie schichtig en weigerde om
verder onderzoek te doen. Zij had daarna haar diensten niet meer aan
de politie aangeboden. Gelukkig had zij de aantekeningen bewaard.
Wij namen contact op met prof. dr. Peter van Koppen, rechtspsycholoog aan de VU te Amsterdam, die onlangs met een team studenten
deze coldcase opnieuw ter hand had genomen. Hij leek aanvankelijk
geïnteresseerd, maar hield vervolgens de boot af.
Op zaterdag 20 februari ben ik met een klein gezelschap, waaronder
het genoemde medium, naar Oost-Maarland gereden, waar zij ons
de plek aanwees waar zij in 2004 de aanwezigheid van de stoffelijke
resten van Tanja gevoeld had. Door omstandigheden moesten wij dit
onderzoek voortijdig afbreken, maar spraken af dat wij op zaterdag 27
februari zouden terugkeren.
Afgelopen zaterdag bracht “De Limburger” een uitvoerig verhaal over
een zoekactie in de regio Geldrop-Eindhoven bij de Strabrechtse heide.
Daar zou de veroordeelde en inmiddels overleden seriemoordenaar
Wim Smulders Tanja mogelijk hebben begraven. Hij verbleef tijdens
haar verdwijning op een camping in Valkenburg en hij was ook al eens
in verband gebracht met de verdwijning van Marjo Winkens uit Schimmert in 1975. Wat een ongelofelijk toeval dat ons onderzoek samenviel
met dat van de politie, die met speurhonden de aanwijzingen van het
team Van Koppen naging.
Ons kompas was het medium. Zij heeft de
exacte plaats aangewezen in een weiland
aan de oostzijde van Kasteel Oost vlakbij
een ronde put. Hier moet Tanja in 1993 door
twee mannen zijn begraven, die haar in het
nachtelijk duister erheen gesleept hadden.
Het medium werd duizelig toen zij daar was,
maar zij dacht dat de overblijfselen van Tanja
die hier in 2004 – zeker weten – nog wèl
lagen, inmiddels waren weggehaald of in het
moerassig gebied waren vergaan. Na enig
beraad besloten wij niet te gaan graven, omdat het weiland particulier
eigendom was en ook niet omdat de plaats delict daardoor mogelijk
verstoord zou worden. Had de politie het destijds maar gedaan.
Na wat foto’s te hebben genomen en een stil gebed, zijn wij weer vertrokken. Wij wachten gelaten af of Van Koppen nog iets aan het licht
gaat brengen. Er is immers nog een scenario mogelijk dat Smulders
de resten in of na 2004 heeft opgegraven en vervolgens naar Brabant
heeft overgebracht. Daar had hij al eerder de Surinaamse Rienja
Shewpersadingh in de bossen van Veldhoven begraven.
Thuisgekomen heb ik de aantekeningen uit 2004 nog eens bestudeerd en daar stond het zwart op wit: “Naam van de dader begint
mogelijk met een w (Willem, Wouter?)”. De voornaam van Smulders
bleek Wim te zijn. Verder: “begraven in weiland, betonnen put, 2
lichtgekleurde, lage palen, paar bomen op de achtergrond, vlak, geen
glooiingen, mogelijk hebben daar voorheen paarden gelopen.” Die beschrijving klopt nog steeds. Wij troffen daar aan: palen, bomen op de
achtergrond, een put en een boerderij waar destijds paarden werden
gehouden, tegenwoordig schapen. Er was een foto en beschrijving van
Tanja bij: lengte 1.70, fris, goed verzorgd uiterlijk (geen make-up gebruikster), donkerbruine ogen, donker haar tot over de schouders. In
bezit van zwarte omafiets en groene liederenbundel. Op de foto keek
ze lachend en onbevangen de wereld in. Een wereld waarin ze plotsklaps spoorloos verdwenen is. Waarschijnlijk voorgoed. Arme Tanja.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Misschien wel een steengoed
idee: energieopslag in
Schinnense mijnschacht
Een prangende vraag van
deze tijd: hoe slaan we
duurzaam opgewekte energie op? In een oude mijnschacht, antwoordt Hugo
Schaffrath, fractievoorzitter
van Vernieuwingsgroep
Beekdaelen. Volgens hem
is de verlaten mijnschacht
‘Emma 4’ op het terrein
van de voormalige Navobasis in Schinnen mogelijk
geschikt als zwaartekrachtbatterij om energie op te
slaan. Hij heeft het college
inmiddels gevraagd om onderzoek te doen naar deze
opslag-technologie.

Coop
Schinnen
overvallen
Schinnen De Coop
supermarkt aan het
Scalaplein in Schinnen
is vorige week woensdag
overvallen. Dit gebeurde
rond 07.15 uur. Een persoon is daarbij licht gewond geraakt. De politie
ging meteen erna op zoek
naar de overvallers. Vlak
na de overval werd er via
Burgernet een bericht
verspreid in de hoop het
duo te pakken te krijgen.
De twee daders wisten
desondanks te ontkomen
met een onbekende buit.

12 jaar of ouder?

Hier is je
bijbaan!

Word
bezorger in
Amstenrade
Interesse?
Bel 045-5243026
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De ‘zwaartekrachtbatterij’
is een idee van het Britse
bedrijf Gravitricity.
Dat bedacht dat je in oude
mijnschachten gewichten
kunt laten zakken en optillen. Het concept is relatief
simpel. Stroom wordt geabsorbeerd of opgewekt door
zware gewichten van 500 tot
5000 ton te laten stijgen of te
laten zakken. Daarvoor hangen de zware gewichten in
diepe gaten in de grond aan

elektrische katrollen. Door
die de gewichten te laten
ophalen, kan je een teveel
aan energie opslaan. Is er
vraag naar energie, dan laat
je de gewichten weer zakken en wordt 80 tot 90 procent van de zwaartekrachtenergie omgezet in elektriciteit. Het tot de verbeelding
sprekende project heeft een
Nederlands randje: het bedrijf Huisman maakt het katrolsysteem dat ervoor zorgt
dat de gewichten soepel
en gecontroleerd omhoog
en omlaag kunnen bewegen. Een prototype van zo’n

zwaartekrachtbatterij wordt
op dit moment gebouwd
in de buurt van Edinburgh,
Schotland.
Schinnense schacht
De Schinnense schacht, momenteel verborgen onder
een grasveld op de basis, is
225 meter diep en 5,5 meter
doorsnee. Dat zou volgens
Schaffrath mogelijk genoeg
zijn om de zwaartekrachtbatterij te plaatsen. De supperbatterij is ruim voldoende om alle Beekdaelenase
huishoudens tegelijkertijd
van elektriciteit te voorzien.
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KRITIEK EN ZORGEN bij politiek
na herinrichting Markt Nuth

Onvrede over
vernieuwd
marktplein
Het voor ruim 1 miljoen gerealiseerde
nieuwe marktplein
in Nuth is nog niet
je van het, vindt de
fractie van Beekdaelen
Lokaal. De partij heeft
er - bij monde van
raadslid Funs Pluijmaekers - schriftelijke
vragen over gesteld
aan het college.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“Beekdaelen Lokaal heeft
met verbazing kennis genomen van de discussie op sociale media over de renovatie
van de Markt in Nuth. De
meningen liepen uiteen van
fraaiste Markt ooit in Nuth
tot grootste aanfluiting ooit
en pure geldverkwisting”,
zo begint Pluijmaekers in
de brief.
Het raadslid laat
daarbij al meteen doorschemeren ‘zo ver niet te willen

gaan’, maar om nou te zeggen
dat hij tevreden is met de
herinrichting van het plein.
Nee. Aanleiding voor hem
een serie schriftelijke vragen
te stellen. “Wanneer wordt
er een fatsoenlijke belijning
van de parkeervakken aangebracht die ook door de automobilisten waar te nemen is”,
vraagt hij zich af. Ook schrijft
hij: “Om deze parkeervakken
goed te kunnen te zien is er
een gedegen verlichting van
de markt nodig. De huidige
verlichting voldoet hier niet
aan”.
Bloembakken
Ook heeft Pluijmaekers geen
goed woord over voor de inmiddels beruchte bloembakken. “De geplaatste bloembakken zijn niet aan de
ondergrond verankerd waardoor ze menigmaal schots en
scheef staan, daardoor niet
opgemerkt worden en reeds
diverse keren aanrijdingen
met materiele schade hebben
veroorzaakt”, zo schrijft hij.
“En de in de bloembakken
geplante bloemen en planten

zijn nagenoeg allemaal dood
en dit heeft geen uitstraling”.
Ook schrijft hij: “Door het
ontbreken van een verplichte
cq gewenste rijrichting is het
vaak een ratjetoe waar niemand meer uitkomt en zich
steeds vastrijdt. Verkeersborden zijn niet overal duidelijk
geplaatst”.
Valpartijen
Verder maakt hij zich grote zorgen over de veiligheid
van voetgangers op het vernieuwde plein. “Onder andere voor de Jumbo bevindt
zich een afwateringsgoot, op
zich goed natuurlijk, maar de
opstaande randen zijn zeker
3 cm hoog waardoor reeds
diverse valpartijen hebben
plaatsgevonden en ook mensen met rollators ondervinden hiervan overlast”. Of
burgemeesters en wethouders van plan zijn de kritiekpunten van Pluijmaekers aan
te passen, is niet bekend. Het
college komt pas met een
verklaring bij de beantwoording van de schriftelijke vragen door Beekdaelen Lokaal.

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

is een afbouwbedrijf dat reeds 45 jaar een begrip is in de bouwwereld.
Wij zijn gespecialiseerd in het projectmatig realiseren van
systeemplafonds / wanden en timmerwerken.
Wij zoeken voor spoedige indienstreding

Autopoetser voor circa 10 uur per week
Ben jij in het bezit van rijbewijs B en beschikbaar voor ongeveer
10 uur per week, neem dan contact op via 046-4379448 of per mail
info@plabos.nl

Plabos Afbouwsystemen BV | Postbus 149, 6190 AC Beek
tel. 046-4379448 | E-mail: info@plabos.nl
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Het is weliswaar een hele vooruitgang, maar het uiteindelijke
resultaat is niet conform de destijds goedgekeurde plannen.
Henk Reijnders

Collecteweek
Jantje Beton
gaat ondanks
corona door
Beekdaelen In de week van
8 t/m 13 maart wordt de Jantje Beton Collecte gehouden.
Leden van verenigingen
gaan dan langs de deuren
om geld op te halen zodat
meer kinderen buiten kunnen spelen. De helft van de
opbrengst gaat naar de club
zelf. Collecteren gebeurt corona-proof: huis-aan-huis
op 1,5 meter afstand met de
bekende collectebus en de
iDEAL QR-code.

Henk Reijnders zette zich jarenlang in voor renovatie marktplein en omgeving

‘Het ziet er goed uit maar
het is nog lang niet af’

Digtale
Mansluujzitting
in Puth
Puth Dit is misschien wel
het grootste online-evenement van het jaar. Stichting
De Soos van de onderste
Puth verzorgt zaterdag 13
maart een online Halfvasten
zitting met onder meer optredens van buuttereedners
Fer Naus, Andy Marcelissen, Berry Knapen en Dirk
Kouwenberg. Ook is is er
een bingo. De digitale feest
avond duurt van 20.00 tot
22.30 uur. Via de facebookpagina van de Mansluujzitting Puth kan iedereen een
link bestellen voor 11 euro.
Bij de link is een bingokaart
inbegrepen.

INGEZONDEN
BRIEVEN
Rioolheffing

‘Klein overschot begroting
Beekdaelen’
(De Beekdaeler, 20-10-2020)
Onlangs viel de aanslag ‘gemeentelijke heffingen’ van de
BSGW in de brievenbus. Bij
de rioolheffing valt op dat het
niet uitmaakt of iemand 1m3
of 300m3 water verbruikt; iedereen betaalt 284 euro. Dit
kan toch niet kloppen. Eerder
betaalden we in Beekdaelen
de rioolheffing op basis van
het waterverbruik.
N. Koedooder Hulsberg

Reageren op een artikel in
De Beekdaeler/ Beekdaelen
Journaal? U kunt uw reactie
kwijt (max. 150 woorden) via
info@beekdaeler.nl . Reacties
moeten voorzien zijn van naam,
adres en telefoon. Zonder
naamsvermelding worden geen
brieven van lezers geplaatst.
Enkel de naam en woonplaats
worden gepubliceerd. Lezersbrieven geven niet de mening
van de redactie, maar van de
inzender weer.

Henk Reijnders, fractievoorzitter van Beekdaelen Lokaal, op de gerenoveerde Markt in Nuth. ”Maar het bruist hier helaas nog niet, het is geen feestelijk
marktplein. Er moeten op z’n minst terrassen komen.” Foto Katja Waltmans

Het nieuwe marktplein in Nuth, in de
volksmond vaak ‘de
Markt’ genoemd, is zo
goed als gereed. Maar
het is maar net wat je
onder ‘gereed’ verstaat,
zegt Henk Reijnders,
fractievoorzitter van
oppositiepartij Beekdalen Lokaal. “Het is
weliswaar een hele
vooruitgang, maar het
uiteindelijke resultaat is niet conform de
destijds goedgekeurde
plannen.”

agenda kwam van de fusiegemeente Beekdaelen.

BEEKDAELEN
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Centrumvisie van 2018
Het in 2018 door de (toenmalige) gemeenteraad van
Nuth aangenomen voorstel
om de Markt & omgeving te
moderniseren, dreigde zelfs
in de ijskast te belanden door
de fusie met Onderbanken
en Schinnen. Reijnders wees
het college van B&W van
Beekdaelen diverse keren
op de Centrumvisie Nuth.
“Die visie lag in een of an-

De in Hulsberg woonachtige
politicus heeft zich jarenlang
sterk gemaakt voor de renovatie van de Markt in Nuth
en de directe omgeving .
Sterker nog, het waren Reijnders en zijn collega-fractieleden die ervoor zorgden dat
de renovatie met stip op de

‘Never ending story’
De opknapbeurt van de
Markt in Nuth had veel weg
van een soap en is tot op de
dag van vandaag een ‘never
ending story’. Informatieavonden en inspraakbijeenkomsten met politici, omwonenden, planologen en
architecten – en dat jaar in
jaar uit. Maar het schoot al
die tijd voor geen meter op,
altijd was er minimaal één
belanghebbende persoon of
instantie die z’n vinger opstak en het Plan van Uitvoering wist te dwarsbomen.

dere lade, er werd niets mee
gedaan, ondanks aandringen
tijdens
coalitiebesprekingen.” Hij stelde de kwestie
opnieuw aan de kaak omdat
de Centrumvisie niet eens in
de begroting stond vermeld.
“Op dat moment kreeg onze
fractie opeens wél veel bijval
van andere partijen.”
Ver Van Mijn Bed Show
Terugkijkend: “Ik ben persoonlijk jaren met de Markt
bezig geweest.” Voor de
meeste politici in de fusiegemeente was de Markt in
Nuth aanvankelijk een Ver
Van Mijn Bed Show. Reijnders snapt dat ook wel. “Als
je in pakweg Schinveld
woont is Nuth best een eind
weg. Maar in Nuth ligt wel
het mooiste winkelcentrum
van heel Beekdaelen.” Hij
zou veel en lang kunnen vertellen over de figuurlijke weg
die heeft geleid tot de uiteindelijke vernieuwing van de
Markt. Bijvoorbeeld over de
beschikbare subsidiegelden
vanuit Parkstad, Provincie
en Rijk. “Geld dat niet alleen
bestemd was om de Markt

”

In Nuth ligt
het mooiste
winkelcentrum
van Beekdaelen.

te vernieuwen, maar ook
om de Stationsstraat erbij te
betrekken om er zodoende
één geheel van te maken.”
Ook had de Provincie subsidiegeld geoormerkt om
de Dorpstraat in te passen,
inclusief de restauratie van
de kerkmuur. Alles op voorwaarde dat er een doortimmerd plan moest liggen, zei
de Provincie. Dat plan was er,
benadrukt Reijnders, sterker
nog: “Alles stond haarfijn en
onderbouwd in de Centrumvisie Nuth. In mijn ogen nog
steeds de beste visie die ooit
in Nuth is gemaakt.”
Stationsstraat zonder
30 km-zone
Aan de vooravond van de
officiële
ingebruikname
van het vernieuwde markt-

plein, zegt Reijnders: “De
realisatie ging sowieso heel
langzaam, want de politiek gaf het Europaplein in
Hulsberg voorrang, al kun
je die twee locaties niet met
elkaar vergelijken. Over de
Stationsstraat in Nuth hoor
ik helaas niks meer, terwijl
we daar toch een fraai plan
voor hadden. Als ik wethouder Jos Timmermans goed
heb begrepen is dat plan van
de baan.” Ook komt er geen
30 km-zone op de Stationsstraat, terwijl ‘de politiek’
dat toch meerdere malen
heeft gecommuniceerd. In
de ogen van Reijnders is de
‘eerste grote stap’ gezet. “De
Markt is echter nog niet af.
De parkeermogelijkheden
zijn veel beter dan voorheen,
dat klopt. Maar de Markt
bruist helaas nog niet, het is
geen feestelijk marktplein.
Er moeten op z’n minst terrassen komen om leven in
de brouwerij te krijgen. Ik zal
me daarom ook de komende
jaren blijven inzetten voor
een ‘feestelijke’ Markt, geflankeerd door een aantrekkelijke omgeving.”
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Puzzels: kruiswoordpuzzel,
woordzoeker en sudoku
pagina 12

‘Het is heerlijk dat we weer veilig mogen werken’

Niet éen, maar twee Beekdaelenaren
op kieslijst voor Tweede Kamer

Contactberoep: extra
ruimte betekent extra
verantwoordelijkheid
De contactberoepen ‘mogen’ vanaf 3 maart weer,
waaronder Fiona’s Fake
Factory (Nagelstudio en
Pedicure) in Schinveld.
“Wij hebben vooral veel
vaste klanten, die krijgen
nu voorrang bij het maken van een afspraak”,
vertelt Fiona. ”Ik vind
dat wel zo netjes.” Tegen
mensen die proberen
vóór te kruipen, meestal
geen vaste klanten, zegt
ze ‘jammer maar helaas.’
Wat was ze blij toen bekend werd dat er versoepelingen kwamen. “Ik
kon vanaf dat moment
de ene na de andere
afspraak inboeken.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Ook bij Cherry Tattoo in
Nuth is het vanaf deze week

superdruk, vertelt tatoeëerster Resy bij de Leij. “Toen de
lockdown inging, hadden we
maar liefst veertig afspraken
opstaan, die hebben we toen
allemaal moeten annuleren.
Sinds verleden week zijn we
die afspraken weer aan het
inplannen.” Ze merkt dat veel
mensen vóór de zomer ‘nog
graag een mooi plaatje’ willen hebben. “Het is heerlijk
om weer te mogen werken.
En veilig, reken maar! In onze
zaak staat hygiëne voorop.”
Ook schoonheidsspecialiste
Yvon Bindels, eigenaresse
van Salon Yvon in Schinnen,
heeft het druk. Telefoontjes,
apps, mailtjes en sms’jes,
want veel klanten hebben
reikhalzend uitgekeken naar
een behandeling. Haar zaak,
benadrukt ze, is tiptop ingericht om veilig te kunnen
werken. “We beschikken
over veel faciliteiten. Desinfecteren bij de entree, wachtkamer, behandelkamer en
overal hygiënemaatregelen.”
Rijinstructeurs
De verruiming geldt ook voor

”

Het is heerlijk om
weer te mogen
werken. En veilig,
reken maar! In
onze zaak staat
hygiëne voorop.
Resy bij de Leij, eigenaresse
van Cherry Tattoo in Nuth.

rijinstructeurs. Dit betekent
dat mensen vanaf 3 maart
weer rijles kunnen volgen
en iedereen het praktijkexamen kan doen. Rijschoolhouder Roger Habets staan
derhalve drukke weken te
wachten. “Er komen iedere
dag afspraken bij. Daar ben
je als ondernemer uiteraard
blij mee.” Het allerbelangrijkste in zijn ogen: hoe geef
je in coronatijd op een veilige manier autorijles? “De
Vereniging Rijschool Belang

(VRB) adviseert ons daarbij.”
Pedicure Marjo Steijns heeft
sinds verleden week woensdag, de dag na de persconferentie door premier Rutte,
heel veel telefoontjes gehad.
“Iedereen wil vanaf 3 maart
zo snel mogelijk aan de beurt.
Ik ben blij dat alles weer
‘normaal’ kan worden ingepland.” Ook in haar praktijk
staat hygiëne voorop. “We
doen alles wat mogelijk is.”
Net als bij Haarmode Boutz.
“Al sinds verleden jaar horen
schermen en mondkapjes tot
onze standaarduitrusting”,
aldus Chantal Boutz. Ook zij
beseft dat alles valt of staat
bij veiligheid. Zo moeten de
contactberoepsgroepen
in
kwestie vooraf klanten bevragen, om zeker te weten
dat zij geen coronasymptomen hebben. Alle zes in dit
verhaal genoemde ondernemers hebben maar al te
goed onthouden wat premier
Rutte zei: “Het is belangrijk
dat we ons extra goed aan de
regels houden. Extra ruimte
betekent extra verantwoordelijkheid.”

KunstInSchinnen heeft als doel
locale kunst en kunstenaars, zonder commercieel oogmerk
op een informele manier dichter bij de mensen te brengen.

De 9e editie van de KunstInSchinnen
Expositie komt er weer aan!
Het bestuur beslist begin september de defintieve
doorgang ivm de Covid-19 richtlijnen!

op 9 en 10 oktober 2021
Tonen Kunstenaars hun mooiste
werk op diverse locatie’s !
- Aanmelden alléén via website van 1 april tot 1 mei 2021!
( Aanmelding is pas geldig als het inschrijfgeld is voldaan uiterlijk 1 juni 2021)
- Deelname uitsluitend voor kunstenaars uit voormalige Gemeente Schinnen!
(Deelnemers van vorige edities dienen zich opnieuw aan te melden!)
- Kosten 20 euro per deelnemer.
Attentie het aantal plaatsen is beperkt!

www.kunstinschinnen.nl

KunstInSchinnen
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Bert Kannegieter
uit Bingelrade
op Lijst Henk Krol

Bert Kannegieter uit Bingelrade wil voor Lijst Henk Krol de Tweede
Kamer in. Eigen foto

Beekdaelen Niet één, zoals
eerder gemeld in deze
krant, maar twee kandidaten uit de gemeente Beekdaelen zijn bij de landelijke
verkiezingen in maart
verkiesbaar. Behalve Roy
Blijlevens uit Aalbeek blijkt
ook Bert Kannegieter uit
Bingelrade op de kandidatenlijsten voor de Tweede
Kamerverkiezingen te
staan. Kannegieter, voormalig gemeenteraadslid in
Onderbanken, staat op plek
6 van Lijst Henk Krol.
Of de 59-jarige Bingelrader
in aanmerking komt voor
een plaats in de Tweede Kamer, is de vraag. “Maar ik ga
er wel voor”, zegt Kannegieter. “Mijn ambitie is het echt
om in de Tweede Kamer te
komen”. De nieuwe partij

van Henk Krol wordt vooralsnog gepeild op nul zetels.
Toch heeft Kannegieter het
volste vertrouwen in een
goede afloop. Hij rekent bij
de verkiezingen op een beter
resultaat dan de peilingen nu
doen vermoeden. “We krijgen veel positieve reacties op
ons verkiezingsprogramma”,
aldus Kannegieter. “Zo is het
pensioenstelsel een belangrijk thema in ons partijprogramma”.
Kannegieter was vier jaar
raadslid in de gemeente Onderbanken en deed ook in
2018 mee aan de verkiezingen in Beekdaelen. Zijn partij Vitaal Beekdaelen haalde
toen te weinig stemmen voor
een zetel in de raad. Ook was
hij jarenlang actief lid van
50plus en nu dus voor Lijst
Henk Krol.

12 jaar of ouder?

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

Word bezorger in Amstenrade
of Schinnen
Interesse?
Meld je aan via info@beekdaeler.nl
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Voorzichtige verruiming lockdown
De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.
Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

Avondklok
Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten.

Ontmoetingen
Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).
Ga max. 1 keer per dag op bezoek.
Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.
Blijf in Nederland en maak en
boek geen reis naar het buitenland
in de periode t/m 31 maart.

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
Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.
Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Contactberoepen
Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

Onderwijs en kinderopvang
Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Voortgezet onderwijs en mbo per
1 maart gedeeltelijk open.

Horeca en evenementen

Onderwijs op afstand voor hbo en
wo.

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.
Evenementen verboden.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen
en bibliotheken dicht.

Buitenschoolse opvang dicht.

Sport
Buiten: bij sportaccommodaties
voor iedereen t/m 26 jaar
toegestaan. Vanaf 27 jaar met
max. 2 personen op 1,5 meter
afstand.
Binnen: sportaccommodaties
dicht.
Wedstrijden verboden.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

02
MRT
‘21

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.

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.

Een bloemenlint van Maastricht tot Mook
Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Dat is zorgelijk, insecten
zijn immers ontzettend belangrijk voor onze natuur en voedselvoorziening. Ze
zorgen niet alleen voor de bestuiving van planten en bloemen, maar dienen ook
als voedsel voor vogels en andere dieren.
Om de achteruitgang van het aantal bijen en insecten
tegen te gaan, slaan de provincie Limburg en
landschapsorganisatie IKL de handen ineen.
Samen maken zij zich sterk voor het
realiseren van een provinciaal bloemenlint,
als leefplek voor insecten en andere
dieren. Grondeigenaren worden
opgeroepen én gestimuleerd om
terreinen en beeldbepalende locaties
bloemrijk in te richten. IKL stelt hiervoor
(tegen een geringe eigen bijdrage) een
speciaal samengesteld bloemenzaadmengsel
beschikbaar, dat met name bijen, hommels en
vlinders aantrekt.
Impuls voor de biodiversiteit
De bloemrijke oases die straks als een lint door de provincie slingeren, zijn niet
alleen een lust voor het oog van inwoners, recreanten en toeristen. Het zorgt
vooral ook voor voldoende voedsel voor stuifmeel en nectarverzamelende
insecten als bijen, vlinders en hommels. Ook biedt het het hele jaar door voedsel
en beschutting voor allerlei dieren.
Bloemenlintlimburg.nl
Van maandag 22 februari tot en met vrijdag 19 maart kan iedereen in
Limburg die over een eigen stuk grond of tuin beschikt  van particulieren
tot agrariërs en (groot) grondeigenaren  via www.bloemenlintlimburg.nl het
bloemenzaadmengsel bestellen. De mengsels worden per post toegestuurd en
kunnen eind april, begin mei worden ingezaaid.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Thull ongenummerd in
Schinnen
Wolfhagen 121 in
Schinnen
Nagelbeek 3 in Schinnen
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Maastrichterweg 12 in
Nuth

OMSCHRIJVING
Het kappen van dennenbomen

DATUM VERLEEND
19-02-2021

Het verbouwen van de boerderij

22-02-2021

Het plaatsen van kozijnen

18-12-2021

OMSCHRIJVING
Het vervangen van kozijnen

DATUM BESLUIT
25-02-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Rijksweg A79 tussen
Ontheffing geluidhinder van
Maastricht en Heerlen
26-02-2021 tot en met 28-03-2021
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Zandbergweg 2 in Nuth Het plaatsen van 2 ramen in de
zijgevels
Vaesrade 73 in Nuth
Het kappen van drie bomen
Einder Coolhoff 81 in
Het kappen van een boom
Puth
Provinciale Weg 56 in
Het kappen van een boom
Oirsbeek
Bovenste Puth 74 in
Het plaatsen van een tijdelijke
Puth
woonunit
Kerkstraat 81 in
Het realiseren van een carport
Doenrade
Hommerterhof 7 in
Het vestigen van een
Amstenrade
schoonheidssalon aan huis
Hoofdstraat 47 in
Reconstructie van de entreepartij
Amstenrade

DATUM VERLEEND
25-02-2021

DATUM INDIENING
17-02-2021
17-02-2021
17-02-2021
19-02-2021
22-02-2021
19-02-2021
21-02-2021
22-02-2021

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

Kennisgeving Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen maken ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer
bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

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

De volgende activiteiten zijn gemeld:
Het vervangen van een bestaand gasstation door een nieuwe installatie op de
Veeweg te Schinnen in verband met preventief onderhoud.
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.

Gedeputeerde Carla Brugman: “Hoe mooi zou het zijn om samen een
bloemenlint te realiseren van Maastricht tot Mook. Sámen met alle Limburgers.
Want dat is zo mooi aan dit initiatief. Iedereen kan op eenvoudige wijze een
steentje bijdragen om de leefomstandigheden van bijen en andere insecten
substantieel te verbeteren.”

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van
de dag na publicatie gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.
De melding kan op afspraak worden ingezien.

www.bloemenlintlimburg.nl

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

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Dien jouw duurzaam idee in
vóór 15 maart

MEE gaat voor een samenleving
waarin iedereen meetelt

Beekdaelen is hard bezig om de gemeente te verduurzamen.
Vorig jaar werd in dat kader de Duurzaamheidstafel opgericht.
Inwoners met een goed initiatief op het gebied van duurzaamheid
kunnen hier een subsidieaanvraag indienen. Tijdens de volgende
sessie in maart worden nieuwe aanvragen besproken.

CLIËNTONDERSTEUNER TAMARA LOO ZET ZICH IN VOOR MENSEN
MET EEN BEPERKING

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan. De gemeente begrijpt dat
verduurzamen alleen mogelijk is met hulp van haar inwoners. Inwoners
die een goed idee hebben om de gemeente te verduurzamen kunnen een
aanvraag voor subsidie indienen via de Duurzaamheidstafel. U kunt denken
aan initiatieven die gericht zijn op CO2reductie, klimaatadaptatie en
verduurzaming.
De Duurzaamheidstafel is een platform dat kleine aanjaagsubsidies toekent
aan activiteiten met een verbindend karakter. Deze activiteiten hebben als
doel Beekdaelen duurzaam te ontwikkelen. Ze mogen geen winstoogmerk
hebben en zijn primair gericht op het creëren van maatschappelijke
meerwaarde.
Hebt u een initiatief op dit gebied? Dan kunt u een aanvraag voor
ondersteuning indienen bij de Duurzaamheidstafel. De tafel bestaat
uit inwoners van Beekdaelen. Zij beslissen gezamenlijk of een subsidie
wordt toegekend of niet. Het subsidiebudget is bedoeld als bijdrage in de
incidentele kosten die een initiatiefnemer maakt. Het gaat om subsidies tot
10.000 euro. Voor grotere bedragen beslist het college van burgemeester en
wethouders.
In het laatste kwartaal van 2020 heeft de eerste sessie van de
Duurzaamheidstafel plaatsgevonden. Er zijn toen drie aanvragen
besproken. Heeft u zelf ook ideeën met betrekking tot verduurzaming
van de gemeente en wilt u een aanvraag indienen? Eind maart vindt de
volgende bijeenkomst plaats. Initiatiefnemers kunnen tot 15 maart hun
aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan via het online formulier:
‘Aanvraagformulier Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven’.
Meer informatie of subsidie aanvragen?
Kijk op: https://www.beekdaelen.nl/subsidies-en-leningenduurzaamheid. Voor vragen over de Duurzaamheidstafel
kunt contact opnemen met duurzaamheid@beekdaelen.nl.

In Beekdaelen wonen ruim 36.000 mensen,
verdeeld over 15 dorpskernen, in een gebied
dat bijna 8.000 hectare groot is.

MEE biedt zelf geen zorg
aan, maar kijkt wel hoe
de zorg voor iemand
geregeld kan worden,
als dat nodig is. De
cliëntondersteuner
van MEE werkt
onafhankelijk en kan
daardoor neutraal naar
een passend zorgaanbod
kijken. In elke individuele
situatie wordt gekeken wat
er nodig is en hoe dit het beste
georganiseerd kan worden binnen
de mogelijkheden die er zijn.
Het is altijd maatwerk. Tamara bekijkt per situatie wat nodig is om ervoor
te zorgen dat het weer beter gaat. Voor sommige mensen is het geven van
informatie of advies al voldoende, andere mensen ondersteunt ze in het gehele
traject.

Het kan zijn dat er bepaalde
voorzieningen nodig zijn, MEE
“Ik wil mensen voor
kan dan helpen zoeken naar
wie dat niet zo
passende voorzieningen of
vanzelfsprekend is, de kans zorg. “Dat geldt ook op het
gebied van wonen. Sommige
geven om de dingen te
jongvolwassenen kunnen
zelfstandig wonen met wat
doen die ze graag in hun
hulp van ouders of familie.
leven willen doen.”
Anderen hebben juist een heel
beperkt netwerk en hebben
meer ondersteuning nodig.
Misschien kunnen zij zelfstandig wonen met begeleiding. Sommigen zullen
24uurszorg of toezicht nodig hebben, dan ga je kijken naar een vorm van
beschermd wonen.” Naast jeugd en jongeren biedt MEE ook ondersteuning aan
volwassen en ouderen, ieder heeft zo zijn eigen hulpvragen.

Vanaf 2020 heeft de gemeente Beekdaelen een samenwerkingsovereenkomst met
Stichting Streetwise. Zij begeleiden startende én ervaren ondernemers naar
vestiging binnen een winkelgebied.

Ondernemen in Beekdaelen is ondernemen
in een landelijke en groene gemeente tussen
de stedelijke gebieden van de Westelijke
Mijnstreek en Parkstad Limburg.

Voor mensen met een beperking of een chronische
ziekte kan het regelen en organiseren van
alledaagse zaken zoals vervoer, werk, onderwijs,
vrijetijdsbesteding, sociale contacten of opvoeden
lastig zijn. Een cliëntondersteuner van MEE kan
dan meedenken en helpen om tot
passende oplossingen te komen. De
ondersteuning is gratis en een
doorverwijzing of indicatie is
niet nodig.

Hoewel elke hulpvraag op zich staat, zijn er ook thema’s die vaker naar voren
komen. Tamara: “Een van de momenten die we regelmatig tegenkomen is
wanneer jongeren 18 jaar worden. Er verandert dan veel voor ze op diverse
levensgebieden. Voor sommige jongeren is het niet altijd vanzelfsprekend
dat ze doorstromen naar vervolgonderwijs of reguliere arbeid. Dan moet er
gekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor deze jongeren.”

Samen
starten
met

Van ondernemingsplan tot locatie, van financiering tot vergunningen: Streetwise heeft op
alle vlakken het netwerk en de kennis in huis
om je naar de meest geschikte locatie te
begeleiden.
Deze begeleiding is kosteloos voor ondernemers die zich willen vestigen in een van de
winkelgebieden in onze gemeente, die zich
bevinden in de dorpskernen van:

Voor mensen met een beperking is een samenleving waarin iedereen
meetelt en meedoet niet altijd even vanzelfsprekend. Tamara
Loo is onafhankelijk cliëntondersteuner bij MEE en zij zet zich in
Beekdaelen in voor deze mensen, hun naasten en hun omgeving.
“Ik vind het fijn als ik iets voor mensen kan betekenen.”

Welke ondersteuning er ook geboden wordt, Tamara en haar collega’s streven
altijd naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden
van de mensen. “Ik vind het mooi om daaraan te kunnen bijdragen.”

OPEN uw zaak in
Bent u benieuwd wat Tamara en MEE voor u kunnen beteken?
Lees dan haar hele verhaal op www.beekdaelensociaal.nl.
De leefbare en groene woonomgeving, het prachtige landschap, de aanwezigheid van recreatieve voorzieningen,
verblijfsaccommodaties en goede horeca oefenen in toenemende mate aantrekkingskracht uit op bezoekers uit de regio
en ver daarbuiten.

Een winkel of horecagelegenheid starten in
Beekdaelen?

Ga naar www.stichtingstreetwise.nl voor meer informatie en contactgegevens.

Wilt u in contact komen met Tamara of een van haar collega’s?
Neem dan contact op met MEE ZuidLimburg via
088  010 2222 of kijk op www.meezuidlimburg.nl.
Uiteraard kunt u ook bellen met gemeente Beekdaelen via
088 – 450 2000. Wij helpen u graag op weg.

Ouderen vanaf 65 jaar krijgen gratis vervoer naar vaccinatielocaties
OOK ZONDER OMNIBUZZ PAS
Dit gratis vervoer geldt bij de eerste en de tweede
vaccinatie (indien van toepassing). Voor de klanten
van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie
sowieso gratis.
U kunt een rit boeken via ons callcenter,
telefoonnummer 0900 – 0699.

De chauffeur blijft op u wachten bij de locatie. U gaat
dus met dezelfde chauffeur terug.
Als u met Omnibuzz reist, gelden ook onderstaande
regels:
• U draagt een chirurgisch mondkapje of medisch
mondkapje.
• De chauffeur voert bij het instappen een
gezondheidscheck uit.

• De chauffeur wijst u aan waar u moet gaan zitten.
Wij vragen u dringend om de richtlijnen en adviezen
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
op te volgen. Heeft u symptomen van het coronavirus,
blijf dan thuis en reis niet.

BESTtas inzameling
Tijdens de afgelopen inzamelrondes is in Beekdaelen, bij bijna 6.000
huishoudens, bijna 12 ton aan Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en
Textiel ingezameld via de BESTtassen. Eén gevulde tas weegt gemiddeld 8 kilo,
afgerond betekent dit dat er een kleine 1500 tassen zijn opgehaald. Een mooi
resultaat voor een eerste inzamelronde!
In maart is de volgende inzamelronde. Zet de BESTtas voor 8.00 uur ‘s ochtends
bij uw voordeur. Biedt u een BESTtas aan, dan ontvangt u een nieuwe BESTtas
in uw brievenbus. U kunt ook een exemplaar online aanvragen. De BESTtas
wordt dan zo snel mogelijk toegezonden.
Inzameldata
De inzameldata vindt u in de afvalkalender. Voor de kernen van de voormalige
gemeente Schinnen, verwijzen wij naar het
inzameloverzicht op onze website:
www.beekdaelen.nl/besttasinzameling.
Hier vindt u ook meer informatie
over de BESTtas inzameling. De
inwoners van kernen Schinnen,
Oirsbeek, Amstenrade, Doenrade,
Puth en Sweikhuizen daags voor
de inzameling een pushbericht
van RWM via de mobiele telefoon.
Omdat de inzameling in deze
kernen pas sinds begin 2021 gestart
is, zijn deze inzameldata nog niet in
de actuele afvalkalender meegenomen.

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown
De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel
fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor
iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van
de pandemie tellen na een jaar flink op.
Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een
kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse
variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een
paar weken geleden, of zelfs toeneemt. Een derde golf lijkt onvermijdelijk.
Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer
risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met
15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1
maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder
voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar
mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen
mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen
op afspraak.
Uitgebreide informatie over alle maatregelen leest u op www.beekdaelen.nl en
www.vrzl.nl.
Naleving van de regels blijft belangrijk. Alleen samen krijgen we corona
onder controle.

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 3 maart in uw brievenbus
Uiterlijk op woensdag 3 maart ontvangt u per post uw stempas
en een gezondheidscheck (vragenlijst). Heeft u uw stempas op donderdag
4 maart nog niet ontvangen? Vraag dan snel een vervangende stempas aan.
Hiervoor maakt u een afspraak bij gemeente Beekdaelen via
088 – 450 2000. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op
vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. U komt vervolgens persoonlijk naar
het gemeentehuis in Nuth. Neem dan ook uw legitimatiebewijs mee.
Een vervangende stempas kunt u ook aanvragen als uw oorspronkelijke
stempas beschadigd is of als u deze kwijt bent geraakt. Ook hierbij geldt
een uiterste datum van 12 maart 2021. Vindt u uw oorspronkelijke stempas
later terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met
de nieuwe, vervangende stempas.

Briefstempakket uiterlijk 11 maart in uw brievenbus
Bent u 70 jaar of ouder op 17 maart 2021? Dan ontvangt u uiterlijk
donderdag 11 maart een briefstempakket thuis. Daarin zit een
stapsgewijze toelichting hoe u kunt stemmen per brief, een
briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet en een
retourenvelop.
Heeft u op 11 maart nog geen briefstempakket ontvangen? Neem dan zo snel
mogelijk contact op met gemeente Beekdaelen via 088 – 450 2000.

Hoe werkt het briefstemmen?

Het briefstemmen werkt als volgt:
1. Maak uw keuze op het briefstembiljet (net als voorheen in het stemhokje).
Dat kan met elke gewenste kleur, rood is dus niet nodig.
2. Stop het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’
en plak deze dicht. >>

>>
3. Onderteken uw stempluspas, die u eerder al hebt ontvangen.
4. Stop de dichtgeplakte briefstembiljetenvelop én de stempluspas in de
retourenvelop.
5. Verstuur uw briefstem per post (postzegel niet nodig). Doe dit uiterlijk vrijdag
12 maart vóór 17.00 uur, om ervoor te zorgen dat de gemeente uw briefstem
op tijd ontvangt. Briefstemmen die na woensdag 17 maart 21.00 uur aankomen,
tellen namelijk niet mee.
Het is belangrijk deze stappen goed op te volgen, om te voorkomen dat uw stem
ongeldig is. Let bij stap 2 op dat u de stempluspas niet in de briefstembiljet
envelop stopt! In de briefstemenvelop mag alleen het briefstembiljet worden
gedaan.

Veilig stemmen

Het briefstemmen is een van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen. Door het briefstemmen kunt u publieke locaties zoals het

stembureau en het gemeentehuis, vermijden en op een veilige manier
uw stem uitbrengen. Wij adviseren u dan ook gebruik te maken van het
briefstemmen per post.
Het kan echter voorkomen dat u uw briefstem niet per post kunt versturen.
Dan kunt u de briefstem afgeven bij het afgiftepunt in het gemeentehuis in
Nuth. Dit kan op 10, 11, 12, 15 en 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur. Op 17 maart kan
dit van 7.30 tot 21.00 uur. Wilt u niet per brief stemmen, dan kunt u stemmen
in een van de stembureaus in Beekdaelen.

Meer informatie

Uitgebreide informatie leest u op www.beekdaelen.nl/verkiezingen en
www.elkestemtelt.nl. Vragen kunt u stellen via de informatielijn
0800 – 1351 van de Rijksoverheid. Of bel met gemeente Beekdaelen via
088 – 450 2000.

Wilt u iemand machtigen om voor u te gaan stemmen?
Kunt u niet zelf gaan stemmen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of klachten heeft? Dan kunt u iemand anders vragen (machtigen) om dit
voor u te doen. U geeft dan een volmacht af.
De persoon die u wilt machtigen, moet zelf ook een stempas hebben
ontvangen en kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem
uitbrengen. Hij/zij mag in totaal maximaal drie machtigingen van anderen
aannemen.
Hoe u iemand kunt machtigen, is afhankelijk van waar die persoon
woont.

De persoon die u wilt machtigen woont net als u in
Beekdaelen

Dan regelt u de volmacht via uw stempas. Dat kunt u nog regelen op de
dag van de verkiezing. Vul op de achterkant van uw stempas, de naam
van de persoon die voor u gaat stemmen in en laat hem/haar mede
ondertekenen. Geef de gemachtigde uw stempas én een kopie van uw
identiteitsbewijs mee, om aan de voorzitter van het stembureau te laten
zien.

De persoon die u wilt machtigen woont in een andere
Nederlandse gemeente

Vraag dan uiterlijk 12 maart een volmachtbewijs aan. U kunt dit op
verschillende manieren regelen:

• Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis te Nuth.
Deze afspraak moet uiterlijk op vrijdag 12 maart plaatsvinden. Ga
op de afgesproken datum en tijd naar het gemeentehuis. Neem
het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, uw
identiteitsbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs van de
persoon die u wilt machtigen mee.
• Dien een schriftelijke aanvraag in, door het volledig ingevulde
en ondertekende aanvraagformulier met kopieën van de
identiteitsbewijzen van aanvrager en gemachtigde per post te sturen
naar: Gemeente Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361 BZ te Nuth.
• Dien via www.beekdaelen.nl/verkiezingen een digitale aanvraag in via
DigiD.
Het aanvraagformulier kunt downloaden via www.beekdaelen.nl/
verkiezingen. Of vraag via 088 – 450 2000 een geprint exemplaar aan.
Uw schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021
om 17.00 uur door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen.
De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft geen
kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Veilig stemmen voor iedereen:
doe de gezondheidscheck!
De gezondheidscheck is een vragenlijst die u samen met
uw stempas per post ontvangt. Het is een van de extra
maatregelen om het risico op verspreiding van Covid-19
klein te houden.
U doet de gezondheidscheck thuis, voordat u naar het stembureau
gaat. Heeft u 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met ‘Ja’
beantwoord? Dan kunt u niet zelf gaan stemmen in een stembureau.
U kunt dan wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.
Heeft u de vragen in de gezondheidscheck met ‘Nee’ beantwoord,
dan kunt u zelf gaan stemmen in een stembureau. Volg dan de in
het stembureau geldende regels over afstand en hygiëne op. Ook
bent u verplicht een mondkapje te dragen in het stembureau. Kunt
u de regels van het stembureau niet opvolgen, dan kan de toegang u
worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten.
U heeft dan niet uw stem uitgebracht.
Ook de stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze
met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de
gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.

Ja, dat kan. Uw stempas geldt echter alleen voor de
stembureaus in gemeente Beekdaelen. Om te kunnen
stemmen in een andere gemeente in Nederland heeft
u een kiezerspas nodig. Deze vraagt u aan bij gemeente
Beekdaelen. Dat kan op drie manieren:
• Dien een schriftelijke aanvraag in, door het aanvraagformulier,
de ontvangen stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs te
sturen naar: Gemeente Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361BZ te
Nuth. Het aanvraagformulier vindt u op www.beekdaelen.nl./
verkiezingen. Of neem hierover telefonisch contact op via
088 – 450 2000.
• Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis in
Nuth. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op
vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. Ga op de afgesproken
datum en tijd naar het gemeentehuis en neem uw stempas en
legitimatiebewijs mee. Hier wordt uw stempas omgezet in een
kiezerspas.
• Dien via www.beekdaelen.nl/verkiezingen een digitale
aanvraag in via DigiD.
Uw aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 12 maart
2021 om 17.00 uur door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen. Een
kiezerspas wordt maar één keer uitgereikt. Raakt u hem kwijt, dan
kunt u geen nieuwe krijgen.
Via www.waarismijnstemlokaal.nl kunt u de stembureaus in andere
gemeenten zoeken. Of kijk op de website van de gemeente waar u
wilt gaan stemmen voor een actueel overzicht van de stembureaus.

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

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

Vervroegd stemmen

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, dan heeft u de
mogelijkheid om al op maandag 15 maart 2021 of dinsdag 16 maart 2021 uw
stem uit te brengen. Dat kan in de volgende drie stembureaus:
 Sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2, 6361 VM Nuth
 Gemeenschapshuis Noeber Beemden, Burgemeester Pijlsstraat 5,
6365 CG Schinnen
 Café ’t Baekske, Beekstraat 4, 6451 CC Schinveld
Stemmen kan op beide dagen van 07.30 uur – 21.00 uur.
De uitgebrachte stemmen worden geteld op woensdag 17 maart 2021 vanaf
09.00 uur in sporthal Gitek in Nuth. De telling is openbaar.
De uitslag wordt bekend gemaakt op woensdag 17 maart 2021 na 21.00 uur in
sporthal Gitek in Nuth. De bekendmaking is openbaar.

Briefstemmen

Ben u 70 jaar of ouder, dan ontvangt u een stempluspas en een
briefstempakket. In de bijsluiter wordt uitgelegd hoe u per brief kunt
stemmen. Wij adviseren u uw briefstem per post te versturen. (postzegel
niet nodig). Doe dit uiterlijk vrijdag 12 maart vóór 17.00 uur, om ervoor te
zorgen dat de gemeente uw briefstem op tijd ontvangt.
Het kan echter voorkomen dat u uw briefstem niet per post kunt versturen.
Dan kunt u de briefstemenveloppe afgeven bij het afgiftepunt in het
gemeentehuis in Nuth, Deweverplein 1, 6361 Nuth. Het afgiftepunt is
geopend op 10, 11, 12, 15 en 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur. En op 17 maart van
7.30 tot 21.00 uur.

Vooropeningen

De vooropening van de ontvangen briefstemmen op 10 maart, 11 maart
en 12 maart 2021 vindt plaats op vrijdag 12 maart vanaf 17.15 uur in het
gemeentehuis in Nuth.De vooropening van de ontvangen briefstemmen op
15 maart en 16 maart 2021 vindt plaats op dinsdag 16 maart vanaf 17.15 uur in
het gemeentehuis in Nuth. De vooropening van de ontvangen briefstemmen
op woensdag 17 maart 2021 vindt plaats op woensdag 17 maart 2021 vanaf
21.00 uur in sporthal Gitek in Nuth.

Telling

De telling van de briefstemmen die zijn voorgeopend op 12 maart en 16
maart 2021 vindt plaats op 17 maart 2021 vanaf 09.00 uur in sporthal Gitek
in Nuth.
De telling van de briefstemmen die zijn voorgeopend op 17 maart 2021
vindt plaats op 17 maart 2021 vanaf 21.00 uur in sporthal Gitek in Nuth.
De tellingen zijn openbaar.
De uitslag van de briefstembureaus wordt bekend gemaakt op 17 maart na
21.00 uur in sporthal Gitek. De bekendmaking is openbaar.

Let op!

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

Kopie nodig van een identiteitsbewijs?
Gebruik de KopieIDapp!
Als u iemand wil machtigen om namens u te gaan te stemmen of
als u een kiezerspas wil aanvragen, dan kan het zijn dat u een kopie
van een identiteitsbewijs (van uzelf of van de gemachtigde) nodig
heeft. Om op een veilige manier een kopie van een identiteitsbewijs
te delen, heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)* de
‘KopieIDapp’ ontwikkeld.
Hiermee maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige
kopie van het identiteitsbewijs en kunt u misbruik voorkomen. Met
de app kunt u de kopie bijvoorbeeld voorzien van een watermerk,
waarmee u aangeeft voor welk doeleinde of voor wie de kopie
gemaakt is.
*Onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Informatie over de verkiezingen
in eenvoudige taal
Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Zo’n
2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen
en schrijven. Daarom is de ‘Verkiezingskrant in gewone taal’
gemaakt*.
Deze krant geeft duidelijke informatie over de verkiezingen, in
eenvoudige taal. Bijvoorbeeld over:
• Wat doet de Tweede Kamer?
• Wie bestuurt Nederland?
• Op wie ga ik stemmen?
• Stemmen: hoe doe je dat?
• Stemmen: wat mag wel en wat mag niet?
U kunt deze krant downloaden en op uw computer lezen. Dat kan via
www.beekdaelen.nl/verkiezingen en via www.lezenenschrijven.nl.
Lukt dat niet, vraag dan bij de gemeente een papieren krant aan.
Dat kan telefonisch via 088 – 450 2000. Of stuur een email naar
verkiezingen@beekdaelen.nl.
*Door o.a. Stichting Lezen en Schrijven en ProDemos.

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).

Alle vooropeningen zijn openbaar.

www.beekdaelen.nl/verkiezingen | www.elkestemtelt.nl

PUZZEL-SPECIAL

Puzzelen is weer helemaal hip. Mede dankzij de coronacrisis hebben veel lezers van De Beekdaeler
ontdekt hoe fijn en ontspannen het kan zijn om weg te kruipen in een lekkere stoel met een stevige
hersenkraker. Je kunt alle sores van de wereld even vergeten als je op zoek bent naar een Frans rivier
met vier letters. Dat puzzels populair zijn merkte de redactie de afgelopen maanden zeker. Deze
week weer extra veel puzzels om de coronadagen door te komen. Veel puzzelplezier!
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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.
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sudoku

HORIZONTAAL: 1 bewijsstuk 4 pl. in Gelderland 8 ondernemingsraad 9 voorzetsel 11 tint 14 hoofdhuid 16 water in
Friesland 17 rekening 18 uedele 19 keurig 21 metalen staafje
22 Algemeen Voortgezet Onderwijs 24 gebouw in Amsterdam
26 pl. in Gelderland 28 militaire vrouwenafdeling (afk.) 31 kledingstuk 32 en andere 33 weefsel 37 deel v.e. fiets 40 grootmoeder 41 barenspijn 42 Europees Monetair Stelsel 44 hoofdgroet 47 domina 48 pl. in Israël 50 oosterlengte 51 pressie 53
riv. in Frankrijk 55 silicium 56 vogelproduct 57 speelgoed 58
gewoonte.
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VERTICAAL: 2 herkauwer 3 handigheid 5 waarnemend 6
pl. in België 7 pl. in Duitsland 10 vrij 12 watering 13 machinemens 14 harde wind 15 werkschuw 20 hoeveelheid 21
geneesmiddel 23 Verenigde Staten 25 ad interim 26 kloosteroverste 27 als het ware 29 boerenbezit 30 paling 34 godin
v.d. dageraad 35 emeritus 36 terdege 37 gewichtig 38 assistent-econoom (afk.) 39 naaldboom 42 Oudijslandse literatuur
43 met andere woorden 45 elektrisch geladen deeltje 46 afsluitmiddel 48 uniek 49 warme drank 52 Noorse godheid 54
of iets dergelijks.
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kruiswoord
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31

9
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26

8

64
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HORIZONTAAL: 1 afmeting 6 door water omgeven land 11 dierengeluid
12 verharde huid 13 ellende 14 aan zee 16 Europees gebergte 18 wier 20
troep 22 inwendig orgaan 23 sierdek 25 schoorsteenzwart 26 spuugzat 27
vruchtennat 28 stremsel 30 roem 31 soort 33 kei 35 selenium 36 voorzetsel 38 maand 41 ijspunt 45 plechtige gelofte 47 afslagplaats bij golf 48
soort hert 49 lokspijs 51 hijstoestel 53 vrucht 55 hinder 56 godsdienst 58
wees gegroet 59 spelleiding 60 lidwoord 61 ambtsgewaad 63 geestdrift 65
bijwoord 66 wijze grijsaard 67 wettig.
VERTICAAL: 1 plant 2 luizenei 3 erfelijkheidsdrager 4 buisverlichting 5
dagmars 6 Europese taal 7 in opdracht 8 boogbal 9 bloedvat 10 pleger 11
tekenfilmdier 15 stoel 17 soort stekker 19 lage rivierstand 21 middag 23
plaaggeest 24 een weinig 27 erwtensoep 29 kleur 32 ratelpopulier 34 een
zekere 37 rij 38 verheven stand 39 olm 40 leerkracht 41 tuinhuis 42 water in Utrecht 43 min 44 herfstbloem 46 vorderen 50 toevluchtsoord 52
soldatenvoedsel 54 ultraviolet 55 riv. in Rusland 57 insect 59 spinsel 62
Japans bordspel 64 Frans lidwoord.
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JOURNAALTJES
€ 15,00 incl. BTW per plaatsing
voor 4 regels voor particulieren.
Daarna € 2,-per regel. € 25,00
excl. BTW per plaatsing voor 4
regels voor bedrijven.
Daarna € 2,-per regel.
Betaling vooraf via bank
NL23 ABNA 0836 9387 47
t.n.v. Gendarme Multimedia.

Familieberichten
Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt.

TRAPPEN

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de liefde die zij ons al die
jaren heeft gegeven, laten wij u weten dat is overleden, onze lieve moeder,
schoonmoeder, trotse oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus en tante

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

Martha Houben-Duysens

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.

*Heerlen 2 juli 1934

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

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

Gerardus Jacobus Meurders
Jacques
 Nuth, 10 februari 2021

Sinds 30 april 2014 weduwe van

Jo Houben

Sinds 18 oktober 2018 weduwnaar van

Lies Meurders-Wouters

Valkenburg: Jan en Mỹ Hiêp
		
Toān en Hā, Minh Anh, Hā Anh
		Thắng
		
Tommy en Lori
Hulsberg:
André † en Ans
		Sam
Swier:
Monique en Frank
		
Ginny en Gino, Ott
		
Kim en Christiaan, Beau, Bink

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

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het toch nog plotseling
overlijden van pap, opa en overgroot-opa

* Nuth, 13 oktober 1932

5

LAMINAAT/PARKET

†Hulsberg 23 februari 2021

Beetje bij beetje moest hij alles loslaten,
het is goed zo ...

Henk en Anita
Anja en Jan
klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Valkenburgerweg 39, 6361 EA Nuth
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Familie Duysens
Familie Houben
Hulsberg, 23 februari 2021
Correspondentieadres: Swier 38, 6363 CM Wijnandsrade

Kerkdiensten

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.
Met grote dank aan buurman Piet Meijer die haar liefdevol heeft bijgestaan,
tevens dank aan de Meander Thuiszorg buurtteam Hulsberg / Wijnandsrade voor
de goede verzorging.

ramen & deuren

3

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

FamiliEbericht
plaatsen?

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

Familieberichten
zoals felicitaties,
jubilea, dankbetuiging
of in memoriam kunt
u aanleveren tot
vrijdagmiddag 12.00 uur.
Overlijdensadvertenties
tot maandag 12.00 uur.
Later aanleveren is
mogelijk na overleg
via 045-5243026.

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

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

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

Altijd vermelden
Plaatsingsdatum,
adresgegevens
en telefoonnummer.
Een prijsopgave
in combinatie
met een opmaakproef
sturen we per e-mail.

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 6 maart. 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
jaardienst Louis Souren;
zielendienst Zef en Leentje Habets-Dentener;
ouders Mevis-Eurelings
en Jacobs-Schouteten;
zielendienst Els Pluijmakers-Janssen; Els Ackermans-Mommers. Zondag 7
maart. 11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: voor de parochie en tot intentie van de
zieken; zielendienst Hans
Laheij; Mia Janssen-Lemmens; zeswekendienst Betsy
de Koning-van de Paal.
Woensdag 10 maart. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: H. Jozef, stichting Anna Beugels;
Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus
en ouders Meijers-Heunen.
Donderdag 11 maart. 18.30
uur: Aanbidding. 19.00 uur:
H. Mis.

Zondag 7 maart. 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: Jo Sijben; Louise
Beckers (verjaardag), tevens
voor overleden familie; Zef
en Hella Gerards-Peters;
jaardienst Harrie Quicken,
tevens voor Mits Quicken-Jamin. 12.00 uur: Poolse
mis. Maandag 8 maart.
09.00 uur: H. Mis. Intenties: voor het welzijn van
de parochianen. Vrijdag 12
maart. 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: om geloof in de
gezinnen. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 4 maart. 08.00
uur: H. Mis. Intenties:
uit dankbaarheid bij een
zilveren huwelijk, tevens
als 10e jaardienst Ben
Schols. Zaterdag 6 maart.
19.00 uur: H. Mis. Zondag
7 maart. 11.00 uur: H. Mis.
m.m.v. Dameskoor Schimmert. Intenties: echtpaar
Bisschops-Austen (gestichte
jaardienst).

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 6 maart. 18.30
uur: H. Mis. Intenties: 2e
jaardienst Lei Kleintjens;
Paula Souren-Steins; Gerda
Selder- Heugen (verjaardag). Dinsdag 9 maart.
09.00 uur: H. Mis
Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 7 maart. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: Gerrit ten
Oever (verjaardag); Hein
Brassé. Wij gedenken: Wiel
Boss 2002 Mia Boss-Debije
2002 Jules Claessens 2011
Wiel Smeets 2013 Harrie
Boetsen 2014.

”
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We sabelden de film neer om onze eigen onwetendheid
te verbloemen, want, hey, wij waren 21!
Hélène

Column Hélène

De ondraaglijke
lichtheid van
het bestaan

I

Sloop voormalige bakkerij
van start
Schinveld Het straatbeeld onderaan de Kloosterlaan zal komende maanden flink veranderen. De sloop van de voormalige bakkerij Jacobs startte afgelopen week aan kant van de Putbergstraat, waar vroeger de silo’s met meel stonden opgeslagen. In tien maanden tijd
zal op deze plek een dependance van Zorgcentrum Aan de Bleek worden gebouwd met zestien zorgstudio’s. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken zullen de werkbusjes niet op de markt bij de supermarkt parkeren, maar op het parkeerterrein bij
de sportvelden. Tekst & beeld: Katja Waltmans

COLOFON

MARKTBAKKER

BAKKERIJ ‘T STOEPJE

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

zoekt per direct

personeel

voor meerdere dagen per week (m/v)

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

voor het verkopen van brood, koek en banket op de
weekmarkt, voor ± 20 tot 25 uur per week.
Wij bieden een afwisselende baan, een prettige werksfeer
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor verdere informatie kun je bellen naar 06-55882511
of mail naar brithamers@icloud.com.

12 jaar of ouder?

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

Word bezorger
in Amstenrade
Interesse? Bel 045-5243026

Landelijke
collecte:
8-13 maart

Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.
Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg,
Jabeek, Merkelbeek,
Nuth, Oirsbeek, Puth,
Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.
Advertenties/redactie
info@beekdaeler.nl
Tel: 06-43752804
Tel: 045-5243026
Website
www.beekdaeler.nl
Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl
© Copyright
Niets uit deze uitgave mag
worden overgenomen
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming
van de uitgever.

n 1988 ging ik met een aantal
vrienden uit mijn klas op de
lerarenopleiding naar de
bioscoop. Om de een of andere
duistere reden hadden we onze
keuze laten vallen op The unbearable lightness of being naar het
boek “De ondraaglijke lichtheid van
het bestaan” van de Tsjechische
schrijver Milan Kundera. Toen we
na drie uur helemaal murw de zaal
verlieten, waren we het er unaniem
over eens dat het een ontzettend
langdradige draak van een film was.
“Als ik geen 6 gulden betaald had,
was ik in de pauze al gevlucht,” zei
mijn vriendin, terwijl ze een sigaret
opstak in het café waar we onze
teleurstelling gingen wegdrinken.
Tijdens de discussie achteraf, viel
het mij op dat niemand van ons, ook
ik, de hamvraag durfde te stellen:
“Waar ging het in godsnaam over?”
We sabelden de film neer om onze
eigen onwetendheid te verbloemen,
want, hey, wij waren 21! Wij wisten
heus wel hoe de wereld werkt. Ik
probeerde nog de film een plekje te
geven door aan het boek te beginnen, maar ik kwam er niet doorheen.
Pas jaren later, toen ikzelf de morele
en emotionele kwesties die in het
boek aan de orde komen, had ervaren, heb ik het boek gelezen én begrepen. De flierefluitende chirurg die
tussen de vrijgevochten, erotische
kunstenares en de conservatieve,
preutse verloofde inzit, staat in mijn
ogen model voor ons allemaal. Toen
ik de film voor het eerst zag, identificeerde ik met de jaloerse vriendin,
die de escapades van haar vriend
met lede ogen aanzag, maar twintig
jaar later, kon ik veel meer begrip
opbrengen voor de kunstenares
die haar maatschappelijke keurslijf
had afgelegd. Hoe ondraaglijk de
lichtheid van het bestaan kan zijn,
wordt in het boek heel genuanceerd
gebracht, terwijl de film – hoe goed
gemaakt en gespeeld ook – dat niet
voor elkaar krijgt. Ik moest daaraan
denken toen ik afgelopen weekend
Peter Faber op tv zag. Hij is 78 en
straalt de levenslust en vitaliteit
uit van een twintiger. Zijn pretogen
lichten op als hij smeuïg vertelt over
zijn levensbedreigende gezondheidsperikelen – “er is niks engs aan, aan
doodgaan”- en over zijn werk – “ik
vind spelen nog steeds het allerleukste dat er is, maar na de pauze komt
ik niet meer terug op het toneel.
Daar heb ik geen zin meer in”. Hij
lacht ondeugend na elke ondeugende uitspraak, maar de uitsmijter was
wat mij betreft zijn antwoord op de
vraag of hij nog in de liefde gelooft:
“Jazeker! Ik ben vijf keer getrouwd
en mijn huidige huwelijk is het beste
tot nu toe. Mijn vrouw zit in Londen
en ik in Amsterdam. Ik heb haar al
een jaar niet meer gezien”. Peter
maakte voor even het ondraaglijke
van het bestaan draaglijk.
Reageren?
helene.knops@home.nl

VOLOP
VOLOPEN
ENGRATIS
GRATISPARKEREN
PARKEREN
Aanbiedingen geldig van donderdag 4 t/m zondag 7 maart 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren Rijste
slagroom vlaai

Lochtman Goulasch

middelgroot

bak à 500 gram

11.

25

8.

99

4.

99

3.

99

VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

Alle verse pizza’s

2 stuks, combineren mogelijk

*

S
I
T
A
R
1+1 G

11.58 5.79

Verse worst fijn/grof pak ca. 500 gram
Drumsticks naturel/gekruid pak 425 gram
Runderhamburgers pak 4 stuks
Rundergehakt naturel/gekruid
pak ca. 500 gram
combineren mogelijk

Top! van Coop
Authentieke gegrilde
rosbief (peper)
of fricandeau

5.-

Coca-Cola

4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

4 STUKS

100 gram vers verpakt
combineren mogelijk

2.38
2.88

2 STUKS
5.78
7.58

1.

99

9.

16

6.

99

Alle Nescafé
oploskoffie

3 doosjes à 6-25 stuks
combineren mogelijk

3 STUKS
5.37
8.79

5.-

MAX. 4
PER
KLANT

Grolsch pils

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

17.

29

9.

99

SOEPEL

FRUITIG

Park Villa wijn

rood of wit
2 flessen à 750 ml
combineren mogelijk

1+1

EN
=1 BETAL
N
E
L
A
H
2

10.98 5.49

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

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

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

