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Donatus Nuth komt dit jaar met drie premières
meet
the
locals
OP DE
BEEKDAELENROUTE

De Beekdaelenroute brengt de fietser
langs de mooiste plekjes van de
gemeente Beekdaelen. Onderweg
kan, onder de noemer ‘meet the
locals’, geluisterd en gekeken worden
naar de verhalen van tien inwoners.
Deze ‘locals’ stellen we graag aan u
voor. Deze week ontmoeten we
Jos Senden.
Alvast alle ‘locals’ ontmoeten?
Volg dan de Beekdaelenroute
www.beekdaelenroute.nl.

Meetkunde in de buitenlucht

v a n a f 3 0 ,0 0
(i n c l. B T W )

Merkelbeek Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen.
Daarom deden Jantje Beton en IVN Natuureducatie vorige week dinsdag een oproep aan leerkrachten om, tijdens de Nationale Buitenlesdag, lekker buiten aan de slag te gaan met lesstof. Diverse basisscholen in Beekdaelen deden mee. In de combinatieklas 7/8 van BS
Sint Jozef in Merkelbeek werden meetkundige begrippen als oppervlakte en omtrek praktisch getoetst, door leerlingen diverse speeltoestellen te laten opmeten en berekenen. Davy (rechts) en Mitchel vonden het leuk om te doen: ‘Beter dan binnenzitten!’ Makkelijk
vonden ze het niet, ze discussieerden driftig over de juiste meet en telwijze. Foto De Beekdaeler

Drie grootste fracties in Beekdaelen: Uitzending trekt amper kijkers

Raadsvergadering
op tv geen blijvertje
Hoewel het vanwege corona op korte termijn
niet mogelijk is hopen de drie grootste raadsfracties in de gemeente Beekdaelen dat het
uitzenden van raadsvergaderingen via de lokale
omroep ZO-NWS zo snel mogelijk kan worden
beëindigd. De uitzendingen zijn vaak slaapverwekkend en trekken amper kijkers, concludeert het drietal.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Fractievoorzitter Twan Schevers
(CDA, 7 zetels) heeft er begrip
voor dat kijkers snel afhaken.
“Want men kijkt naar een opname van een beeldscherm met
9 gezichtjes. Waarbij sommi-

gen ook nog eens de camera uit
hebben staan.” Hugo Schaffrath
(Vernieuwingsgroep, 6 zetels):
“Het is beter om te stoppen met
uitzenden. Het kost de burgers
veel geld. De vergaderingen duren bovendien extra lang omdat
de meesten zich op de televisie
willen profileren.” Volgens frac-

tievoorzitter Henk Reijnders
(Beekdaelen Lokaal, 5 zetels) is
digitaal vergaderen sowieso niet
geschikt voor een raadsvergadering, laat staan als die vergadering ook nog op tv is. Volgens
hem pakken te veel fracties het
‘podium’ en komen ze met allerlei statements om zich via de tv
aan kijkers en kiezers te presenteren. “Men stelt vragen en men
doet uitspraken die al bekend
waren, met andere woorden: we
doen de commissievergaderingen gewoon nog een keertje over
in de gemeenteraad.”
Uitzenden is verplicht
Vanwege corona maakte de gemeenteraad van Beekdaelen
verleden jaar de overstap naar
digitaal vergaderen. Nu er door

corona geen ‘fysieke’ raadsvergaderingen in de raadszaal worden gehouden, is het uitzenden
van de raadsvergaderingen een
verplichting. ”Maar beslist niet
langer dan vereist, vinden Schevers, Schaffrath en Reijnders.
Twan Senden, directeur/hoofdredacteur van ZO-NWS dat de
raadsvergadering op het internet
zet en ook via de tv uitzendt, zegt
desgevraagd: “De gemeenteraad
bepaalde tijdens het fusieproces
dat de raadsvergaderingen via
ZO-NWS op tv moeten blijven,
in elk geval totdat er een nieuw
gemeentehuis is. Daarnaast sluiten we jaarlijks met de gemeente
een contract af waarin staat wat
we van elkaar verwachten.”
Zie verder pagina 2

VERTICUTEERMACHINE
ERTICUTEERMACHINE

RMACHINE
Op de Bies 6
6333 BX Schimmert
045 - 404 12 24
www.jhermans.nl

DEZE WEEK
IN UW
BRIEVENBUS:
ONZE NIEUWE
FOLDER!

Ik stroop mijn mouw op
Hans van Breukelen

ga voor meer informatie naar corona vaccinatie .nl
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In het Limburgs werd sandaal al
heel lang met sch geschreven.
Jacques

DIGITALE raadsvergadering LeVERT soms komische Televisie op

Column Jacques

De onderste steen Bovens

I

n Limburg heerst al heel lang een cultuur van “ons ken ons”.
Dat komt volgens sociologen voort uit de wijze waarop het
katholieke geloof, dat in deze provincie vanouds de overhand
heeft, wordt beleefd. “Roomsche blijheid” wordt daarover in de
westelijke en noordelijke provincies gezegd, ofschoon de kerken
inmiddels behoorlijk zijn leeggestroomd. Het heeft vooral te
maken met het beeld, dat men daar heeft van carnaval en het
bourgondische levensgenieten, dat vooral in Maastricht met een
chauvinistisch sausje wordt overgoten. Dat dit gemakkelijk kan
doorslaan in gesjoemel en vriendjespolitiek is een publiek geheim. Onderzoeksjournalisten als Dohmen, Langenberg en Van
der Steen hebben vaker grove schandalen aan het licht gebracht
die meestal weer snel in de doofpot verdwenen nadat er een
barbertje was opgehangen. Van de bestsellers “De Vriendenrepubliek” en “Het geluk van Limburg” is alom besmuikt gesmuld. Wanneer jouw naam in die boeken stond, was dat een
geuzennaam, vooral als die ook bij justitie bekend was. “De
Vriendenrepubliek” is dringend aan een vervolg toe, de namenlijst is ongetwijfeld veel langer en justitie is allang het spoor
bijster in Palermo aan de Maas. In het Limburgs werd sandaal al
heel lang met sch geschreven.
De oud deputé Herman Vrehen kennen wij nog van de Echter
Sinterklaasaffaire uit 2009, toen in Echt-Susteren door het CDA
gegraaid werd uit de Essentdividendgelden om het verenigingsleven te trakteren. Hij leende ook een paard van een bevriende
ondernemer om naar Ispahaan te vluchten. Dieudonné Akkermans was daar toen burgemeester, thans in Eijsden-Margraten
en voorzitter van de Raad van Toezicht van het IKL. Laat van die
natuurbeschermingsorganisatie nu juist Vrehen directeur zijn. En
weer was het Joep Dohmen die aan het licht bracht dat Vrehen
honderdduizenden euro’s provinciale subsidie aan het IKL doorsluisde naar zijn eigen B.V.’s. En dat was allemaal goed geregeld
in het collegeprogramma van de Provincie, dat door de deputé’s
CDA’s Ger Koopmans en Hubert Mackus was opgesteld. Vrehen
regelde ook via het IKL dat CDA-kandidaten voor de Statenverkiezingen in 2019 in elke Limburgse gemeente een lindeboom
konden planten. De 31 bomen inclusief palen en boombanden
kostten zo’n 3000 euro, maar het CDA hoefde slechts 350 euro
te betalen. Dit is maar een voorbeeld van het gesjoemel. Bij het
schandaal waren opnieuw paarden betrokken: van de Stichting
Limburg Paardensport was Vrehen secretaris-penningmeester
en dan weet je het wel. Ze hebben hem nu de snelste weg naar
de uitgang gewezen, zowel bij het IKL als bij de SLP, maar het
geld was al eerder weg. Koopmans en Mackus moesten ook
aftreden en in hun kielzog is vervolgens het hele college van
GS opgestapt. Gouverneur Theo Bovens ook, maar hij zou nog
even aanblijven om de lopende zaken af te werken. Om hem
moverende redenen zag hij daar bij nader inzien vanaf en droeg
het stokje over aan Johan Remkes, die inderhaast door minister
Kajsa Ollongren was aangewezen als waarnemend gouverneur.
Hij drukte zijn befaamde snor, voordat in volle breedte bekend
wordt hoe groot de schade voor de provincie bedraagt en hoe
lang dit allemaal al aan de gang is geweest. Het is nu wachten
op het aftreden van burgemeester Akkermans, wiens blazoen
opnieuw bezoedeld is. Bij Eijsden komt de Maas ons land binnen
en daar beginnen dus de mazen in de wet.
Op 24 februari 2021 stond in het Provinciaal Blad van Limburg de
Gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten Provincie Limburg
2021. Volgens artikel 1 geldt die voor de gouverneur en voor de
gedeputeerden, maar richt zich ook tot de bestuursorganen.
De gedragscode is niet mals. Paragraaf 2 gaat al meteen over
het voorkomen van belangenverstrengeling, onder andere door
nevenfuncties. Qualitate qua is de gouverneur degene, die de
integriteit van gezagsdragers in zijn provincie nauwlettend in de
gaten houdt, maar er is in de provincie ook een commissie integriteit ingesteld, waarin vijf statenleden zitting hebben. Pascale
Plusquin van de Partij voor de Dieren is voorzitter en voor zover
ik dat kan overzien, doet ze dat met schone handen. Intussen
heeft Bovens begrepen dat zijn handen niet meer zo schoon zijn
als vereist bij de hoogste autoriteit op het gebied van de integriteit. Hij kan niet meer met opgeheven hoofd de onderste steen
boven laten komen bij een onderzoek naar de onkreukbaarheid
van zijn naaste collega’s en parijgenoten in het provinciaal college. Zeker niet naar de CDA-er Koopmans over wiens integriteit
een parlementaire enquête is gestart. Koopmans had zich als
Statenlid bemoeid met een 240 miljoen euro kostend project
rond de Maas in Venlo. Ook was hij commissaris bij baggerbedrijf Terraq, dat een financieel belang had bij dit project. De 30
duizend euro die hij beurde als commissaris, liep via zijn eigen
adviesbureau en hij had dat niet bij de provincie gemeld. Dit is
allemaal nog maar het topje van de ijsberg en de onderste steen
zou nog wel eens als een boemerang terug kunnen komen bij
degene die dat aan het licht had moeten brengen. Nadat dit door
journalisten van NRC is gebeurd, is dat veel te laat. Dan kent ons
ons niet meer.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Géén kijkcijferhit maar
desondanks vermakelijk

De digitale raadsvergadering van de gemeente Beekdaelen. Videostill ZO-NWS

3 vervolg van pagina 1
De digitale vergadering
van de gemeenteraad
Beekdaelen op dinsdagavond 13 april duurde
welgeteld 27 minuten.
Het merendeel van de
tijd ging ook nog op aan
de verplichte nummers
zoals het vaststellen
van de agenda (10
minuten) en hamerstukken (9 minuten).
Burgemeester Eric
Geurts noemde het na
afloop een historische
bijeenkomst. “Volgens
mij was dit de kortste
raadsvergadering ooit in
Beekdaelen.” Mogelijk
ook de meest saaie vanwege een vrijwel blanco
agenda.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER
De raadsvergadering van Beekdaelen via het internet of op tv
zal nooit een kijkcijferhit worden, maar vermakelijk is het af
en toe wél. Alleen al het gedoe
eer iedereen is ingelogd - alsof het rocket science is; of als
je burgemeester Geurts, zoals
tijdens de raadsvergadering
op 13 april, op zeker moment
hoort zeggen, zonder dat ‘ie in
beeld is: ‘Euh… ik ben op zoek
naar mijn bril… euh….. ja… die
ligt hier al klaar!’ Al met al komische, hilarische, soms zelfs
absurdistische televisiesatire
indachtig Keek op de Week, Jiskefet en Juffrouw Jannie.

‘Respect voor wie wél kijkt’
De realiteit is minder vrolijk,
want digitaal vergaderen komt
de raadsleden onderhand de
oren uit. “Het is voor onze en andermans veiligheid, maar leuk is
het niet”, zegt Hugo Schaffrath
(Vernieuwingsgroep). “Zodra
het verantwoord kan, ben ik blij
als we weer fysiek kunnen vergaderen.” Hij weet niet hoeveel
kijkers de raadsvergadering
trekt. “Het zullen er niet veel
zijn. Ik heb respect voor diegene die de vergadering uitkijkt
en geen politieke bindingen
heeft. Want voor ‘de burger’ is
het nauwelijks te volgen en te
begrijpen. Een enkeling spreekt
mij er wel eens op aan. Dan zegt
zo iemand: Hugo, jullie kunnen
beter stoppen met uitzenden
op tv want dit heeft geen toegevoegde waarde.”
‘Digitaal vergaderen
geen blijvertje’
“Digitaal vergaderen is echt
waardeloos, zeker wat de raadsvergaderingen zelf betreft.” Dat
zegt Twan Schevers (CDA).
“Een kort overleg of even afstemmen voor een agendapunt
is digitaal geen probleem, ik
denk dat we er dat ook wel ‘in’
houden. Maar voor de commissie- en raadsvergadering
hoop ik spoedig weer op fysiek
overleg over te kunnen gaan.”
Voor een goed debat is het volgens Schevers noodzakelijk
om elkaar af en toe goed in de
ogen te kijken. “Een non-verbale houding bepaalt vaak meer
dan hetgeen er gezegd wordt.
Daardoor lijkt het ook alsof wij,
als raadsfracties, verder van
elkaar af zijn komen te staan,
mede daardoor zijn de discussies vaak onbedoeld vinniger.

We staan letterlijk te ver van
elkaar af met het online vergaderen.” Na een vergadering informeel over een bepaald punt
verder spreken, is er niet bij.
“Ook dat is niet bevorderlijk
voor de sfeer als totaal. Tevens zitten we als fractieleden afzonderlijk van elkaar,
waardoor het veel lastiger is
om snel even af te stemmen,
bijvoorbeeld bij een schorsing. Deze vorm van vergaderen is absoluut geen politiek
blijvertje.”
‘Ook offline
slaapverwekkend’
Of hij een idee heeft hoeveel
‘burgers in Beekdaelen’ daadwerkelijk kijken naar een
raadsvergadering via de tv of
het internet? Schevers: “Het is
niet bepaald spectaculaire televisie hè, los van het feit dat
een raadsvergadering offline
eveneens af en toe slaapverwekkend kan zijn. Hoe dan
ook, het is van belang dat inwoners een beeld krijgen van hetgeen er speelt. Ook dat werkt
beter wanneer we offline in de
raadszaal in Nuth met elkaar de
degens kruisen. We worden gelukkig zeer geregeld aangesproken op zaken die spelen en daar
zijn we blij mee.”
‘Je ziet geen mimiek’
Ook volgens Henk Reijnders
(Beekdaelen Lokaal) is digitaal
vergaderen niet geschikt voor
raadsvergaderingen. “Debatteren kan nauwelijks, je kunt de
collega’s niet in de ogen kijken
en je zie geen mimiek. De mogelijkheid om even te schorsen
is nagenoeg onmogelijk, dus
alles gaat dan maar snel via een
appje of een telefoontje.” Reijn-

ders merkt dat er via de tv naar
de raad wordt gekeken ‘want ik
word er wel eens op aangesproken’. Maar hoevéél kijkers het
daadwerkelijk zijn is hem niet
bekend. “Ik kan me voorstellen
dat mensen afhaken, bijvoorbeeld omdat het te lang duurt,
of omdat men alleen kijkt als
het om een onderwerp gaat dat
iemand interesseert.”
ZO-NWS in Schinveld
Vanwege het feit dat de raadsuitzendingen op tal van media te zien zijn is het tegenwoordig ondoenlijk om een
compleet overzicht van het
aantal kijkers te hebben,
zegt directeur/hoofdredacteur
Twan Senden van ZO-NWS.
“Bovendien ontbreken cijfers
over het aantal mensen dat via
tv kijkt, o.a. Ziggo, KPN, Vodafone, et cetera.” De raadsuitzending van 13 april was erg
kort, en viel samen met de corona-persconferentie van Rutte/De Jonge, benadrukt Senden.
“Daardoor is die uitzending
minder goed bekeken, denk ik.
Toch staat de teller alleen al
via Facebook op 790 weergaven (peildatum: 15 april, red).
Doorgaans zijn dat er 1.000 tot
2.000 per raadsvergadering, live
en achteraf bij elkaar opgeteld
en afhankelijk van de raadsagenda.” Omroep ZO-NWS,
gevestigd in Schinveld, telt op
dit moment vijf medewerkers.
Senden: “We zijn één van de
twintig publieke lokale omroepen in Nederland die door
het Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek geselecteerd zijn
voor een pilot ter versterking
van de lokale journalistiek. Ook
de NOS stalt per 1 mei 1 fte bij
ZO-NWS.”
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Toneelvereniging St. Donatus Nuth
komt dit jaar met drie premières
pagina 4

Klant spaart voor sport- en spelmiddelen
voor scholen in de buurt

Doekoe-actie
bij Coop Knols
Schimmert
Coop Knols Schimmert
houdt van maandag 19
april tot en met zondag
23 mei weer de succesvolle en veelgeprezen
Doekoe-scholenactie. Klanten kunnen
sparen voor sport- en
spelmaterialen voor
scholen in de buurt. De
deelnemende scholen
zijn: ’t Kirkeveldsje in
Schimmert, De Triangel
in Ulestraten, Basisschool Hulsberg en OBS
de Kring in Genhout/
Beek.

de producten van Arla Foods
en Unilever Doekoe-munten. De ontvangen munten
kunnen ze doneren aan de
deelnemende scholen. Hoe
meer munten, hoe hoger
het bedrag dat de scholen
aan het eind van de actie
aan sport- en spelmaterialen mogen besteden. Bovendien maken de scholen
kans op een speeltoestel van
Nijha, ter waarde van 8.000
euro.
Martin Knols van
Coop Schimmert: “Sport en
spel zijn belangrijk voor een
goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Met
deze actie hopen we in eigen
BEEKDAELEN
buurt ’t verschil te maken,
VAN ONZE VERSLAGGEVER
door kinderen aan te sporen om samen te spelen en
Tijdens de Doekoe-actie bewegen. Tijdens én buiten
ontvangen klanten van Coop schooltijd!” Meer informatie
bij aankoop van geselecteer- op www.coop.nl/doekoe.

De Zonnebloem
zoekt secretaris
Nuth De afdeling Nuth-Vaesrade-Wijnandsrade van De
Zonnebloem, de vereniging die
zich inzet voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten
en hulpbehoevende ouderen,
is naarstig op zoek naar een
nieuwe secretaris. Mensen die
interesse hebben voor deze bestuursfunctie worden uitgenodigd te solliciteren. Er is een profielschets waar kandidaten voor
het secretarisschap aan moeten
voldoen. Die kan worden aangevraagd bij Jos Florakx via
secretariszonnebloemnuth@
hotmail.com.

Activiteiten
Koningsdag
in Schinveld
afgelast
Schinveld Alle activiteiten
rond Koningsdag op dinsdag
27 april in Schinveld gaan niet
door. Dit heeft het Schinveldse Oranjecomité besloten in
verband met alle maatregelen
omtrent het coronavirus. De
beslissing is genomen vanwege
de gezondheid en veiligheid in
Schinveld, en volgt op uitgebreid overleg met het gemeentebestuur.

Uw hulpmiddelen specialist!!
Groot aanbod aan
scootmobielen,
rollators, rolstoelen
en andere hulpmiddelen!!

Onderscheidend door de beste service!!

LENTEACTIE!!

Gratis rollator ter waarde van €100,bij aankoop van een scootmobiel!!

10% KORTING

OP HET GEHELE ASSORTIMENT
(op vertoon van deze advertentie)!!

Acties zijn
t/mt/m
31-05-2021
Acties
zijngeldig
geldig
31-01-2021

Ondanks de coronamaatregelen
zijn wij gewoon geopend:
Weth.Sangersstraat
40
Op ma
vr van 9 tot 17 uur en za van 11 tot 14.30 uur.
6191
NAt/m
Beek
046-4372727
Weth. Sangersstraat 40, 6191 NA Beek
(nabij winkelcentrum
Makado) Makado)
(nabij winkelcentrum
www.gabriel-hulpmiddelen.nl
046-4372727 www.gabriel-hulpmiddelen.nl
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Als het coronavirus tenminste geen roet in het eten gooit

Toneelvereniging St. Donatus Nuth
komt dit jaar met drie premières
De achttien spelers
van toneelvereniging St. Donatus
hoeven zich de
komende tijd niet te
vervelen. Want de
toneelclub uit Nuth
brengt dit jaar niet
één, niet twee, maar
drie eigen producties in première:
de solovoorstelling
Klein…mer fijn
(vanaf 17 juli), de
openluchtproductie
Langk & Mislukkig
(vanaf 21 augustus)
en de muziektheatervoorstelling D’r
Komiek (vanaf 29
oktober). Als het
coronavirus tenminste geen roet in
het eten gooit.

NUTH
VAN ONZE REDACTIE

De achttien spelers van toneelvereniging St. Donatus uit Nuth. Eigen foto

Als alles goed gaat is op zaterdag 17 en zondag 18 juli,
telkens om 20.00 uur, de
(eerder uitgestelde) solovoorstelling Klein…mer fijn
van Amber Schoonbrood te
zien in het Trefcentrum in
Nuth. Een cabaret- en liedjesvoorstelling gemaakt door
een dame van 1 meter 53.
Onder regie van Quincy
Grootjans zingt Amber haar
favoriete liedjes en vertelt
ze grappige en herkenbare
anekdotes, onder begeleiding
van een liveband, geheel coronaproof. Dat wil zeggen:

de zaal is ingedeeld in ‘zitjes’
van twee stoelen met tafeltje.
Een tafeltje reserveren kost
20 euro (1o euro per persoon). De eerste voorstelling
is uitverkocht, maar voor de
tweede voorstelling zijn nog
tickets verkrijgbaar. Kaarten
zijn te bestellen op www.
amberschoonbrood.com.
‘Langk & Mislukkig’
In het weekend van 21 en 22
augustus speelt Donatus op

een nader bekend te maken
buitenlocatie de komedie
‘Langk & Mislukkig’. In dit
groteske en niet voor kinderen geschikte sprookje komen
geëmancipeerde
prinsessen, een wel erg mannelijke
stiefmoeder en acteurs die
met pijn en moeite een paard
spelen voorbij. Onder regie
van Nicole Schurgers spelen
onder meer Chantal Lambie, Harry Louvenberg, Kelly
Limpens, Renee Hovestadt,

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.

Quincy Grootjans, Tiny Haemers deze hilarische openluchtkomedie. De kaartverkoop start op 1 juli.
D’r Komiek
Indien het coronavirus onder controle is, kan in oktober (in samenwerking met
toneelvereniging Crescendo
uit Schimmert) ‘eindelijk’ de
reeds in 2020 geplande muziektheatervoorstelling
D’r
Komiek voor een volle zaal

worden gespeeld. De langverwachte opvolger van het
succesvolle Laevesmelodie is
een tijdloos verhaal met een
lach en een traan, over ambitie en de tol van succes, gegoten in een muzikale voorstelling met Limburgse liedjes;
van grote shownummers tot
kleine, ontroerende liedjes.
Het stuk, onder regie van
Hanneke Jonkers, zal te zien
zijn in het Trefcentrum in
Nuth én ‘t Gemeinsjapshoes

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

in Schimmert en wordt in totaal zes keer opgevoerd. Met
Harry Louvenberg, Quincy
Grootjans, Joep Salden, Lily
Gijzen, Resi Buijs, Amber
Schoonbrood, Ruud Heykens,
Wil Limpens, Denise Lambrichs, Kevin Louvenberg,
Yvette van den Essen, Tiny
Haemers, Paul Gulikers, José
Santbulte én een live-band.
De voorverkoop van D’r Komiek start donderdag 1 juli.

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

Neutrale autokeuriNgeN

Word bezorger in Amstenrade

Klaar terwijl u wacht!

Interesse?

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

Neem dan contact met ons op via info@beekdaeler.nl
of bel 045-5243026

Lindelaufer Gewande 26, Voerendaal - Tel. 045 - 575 22 30
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INGEZONDEN
BRIEVEN
Mesweg
Politieke partij gaat de
straat op met lasergun
(De Beekdaeler, 13-04-2021)

Actie Robert
Wendler dik
geslaagd: ruim
22 euro per rondje
Beek|Doenrade Een uur lang rolskiën. Het klinkt makkelijk, maar ga er maar aanstaan. Toch is dat wat Robert Wendler (54) uit
Doenrade zaterdagochtend deed. Om geld op te halen voor de Hartstichting. En om een prestatie te leveren. Robert, zelf hartpatiënt, rolskiede maar liefst vierenveertig rondjes, oftewel 22 kilometer, en haalde daarmee 1000 euro op. Met een grote lach
op zijn gezicht kwam hij stipt om 12.00 uur over de eindstreep en ‘gleed’ moe maar voldaan recht in de armen van zijn vrouw
Sandra die hem vervolgens trakeerde op een stevige zoen en een bos bloemen. Foto De Beekdaeler

INZAMELACTIE

Lionsclub Beekdaelen
steunt verenigingen
met elektronisch afval
Beekdaelen Lionsclub
Beekdaelen trekt zich
in coronatijd het lot van
Beekdaelense verenigingen
en clubs aan en start een
inzamelactie. Onder de
naam ‘Elektronica Challenge’ kan iedereen afgedankte
electronica inleveren bij
de serviceclub en daarmee
verenigingen of clubs in
Beekdaelen ondersteunen.
De opbrengst van de oude
electronica die tijdens de challenge is ingezameld doneert
Lionsclub aan verenigingen
en clubs in Beekdaelen. Wie
wat en hoeveel krijgt wordt

bepaalt door een notaris.
Mensen die oude electronica
inleveren ontvangen bovendien een lot waarmee ze een
geldbedrag kunnen winnen
voor hun favoriete vereniging
of club. Inleveren van oude
elektronica, zoals
mobiele
telefoons, tablets, computers,
beeldschermen, fotocamera’s,
opladers, kabels, stekkers,
accu’s en batterijen, kan op
zaterdag 1 mei en zaterdag
15 mei, telkens van 09.00 tot
16.00 uur, bij Jeep American
Cars Schinnen aan de Breinderveldweg 1 of bij René Dormans Bedrijfswagens, Provincialeweg Noord 9 in Oirsbeek.

Veldeke Zitterd zoekt
dialectschijvers uit ‘046’
Beekdaelen ‘Gelök zit in ein
klein (b)huikske’. Dat is het
thema van de nieuwe ‘046
Sjrif’-bundel van dialectvereniging Veldeke Zitterd. Alle
dialectschrijvers uit ‘046’
worden uitgenodigd om
rond dit thema een verhaal
of een gedicht te schrijven.
Kort en bondig: maximaal
600 woorden.
“Waat de sjriefwies betruf:
hawt uch mer zoväöl muigelik aan de sjpelling 2003 veur
de Limburgse dialekte, dan
kump ’t ummer goud”, aldus
Veldeke in een persbericht. De
verhalen of gedichten moeten

uiterlijk 14 juli binnen zijn via
veldekezitterd@gmail.com
(vergeet niet je naam en
woonplaats te vermelden). De
bijdrage mag ook op schrift
in een gesloten enveloppe worden opgestuurd naar:
Redaktie 046 Sjrif, Veldeke
Krènk Zitterd, Christiaan Kisselsstraat 3, 6131 BV Sittard.
De meest aansprekende gedichten en verhalen worden opgenomen in de nieuwe bundel.
Wanneer die
verschijnt, is nog niet bekend.
De nieuwe bundel is de opvolger van de eerder verschenen
bundel “Vandaag d’n daag” uit
2017.

Ik wil aanhaken op het artikel over Beekdaelen Lokaal in
De Beekdaeler van 13-04-2021
met betrekking tot ‘racebaan
Diepestraat’. Ook de Mesweg
is vaker een racebaan en veel
gevaarlijker omdat het -vrij liggende- fietspad veelal gebruikt
wordt door schoolgaande jeugd,
mensen die de hond(en) uitlaten, en overige wandelaars
en fietsers. Het verkeer rijd
dan vlak langs je en bij grote
vrachtwagens wordt je soms
zelfs meegezogen. Verder verkeert de Mesweg in een zeer
slechte staat van onderhoud.
Er zitten gaten, scheuren, kuilen en grote oneffenheden in
het wegdek. Het wegdek van
de kruisingsvlakken van de
Mesweg met Aan de Dorekoel
zijn ongelijk waardoor auto’s,
tractors en vrachtauto’s met
een, vooral lege aanhangwagen,
met oorverdovend kabaal over
die kruisingsvlakken kletteren,
denderen en stuiteren. Het is
de hoogste tijd dat de Mesweg
gereconstrueerd en dus veiliger en stiller gemaakt wordt.
Er zijn meerdere klachten naar
de gemeente Beekdaelen en
voormalige gemeente Nuth verzonden. Zonder enig resultaat.
T. Kroes Hulsberg

Oeroude traditie
De stille kracht
(Column Jacques 13-04-2021)
Hoe kan ik een aanvulling
geven op het boek “De stille
kracht” van Louis Couperus?
Wat hield de mens op het eiland Java in zijn greep? De culturele tegenstellingen hielden
de culturele tegenstellingen
tussen inheemse Indonesiërs en behouden Christelijke
Nederlanders in hun greep.
Vervolgens bezochten Jacques
en zijn vrouw een kleine Joodse
begraafplaats in Haasdal. Hier
deden zij inspiratie op en namen tijd voor bezinning. Toen
hij een grafsteen observeerde met de daarop uitgebeelde
handen, stond hij voor een graf
van een Cohen (priester). De
geschiedenis hiervan gaat terug naar de Tempeldiensten.
Een van de voorschriften is
het zegenen van de mens. Op
een andere grafsteen staat een
kruik afgebeeld. Dat is het symbool van de Levi (begeleider).
Hiermee wasten zij de handen
en eventueel de voeten van de
Cohenim. De Israëli hadden
weer andere functies. Ter afsluiting, het leggen van een
steen op een zerk. Dat is een
oeroude traditie van dat wij
onze overledenen niet vergeten.
Ruben Royen Nuth

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.

meet
the
locals
rand van natuurgebied de
Schinveldse Bossen. ‘We
wandelen en fietsen veel,
zeker nu ik met pensioen ben.’
Zijn vrouw Anny haakt lachend
hierop in: ‘Jos verslijt meerdere
wandelschoenen per jaar!’ De Beekdaelenroute werd al deels
verkend, met name de Noordlus die onder andere Schinveld,
Etzenrade, Bingelrade, Doenrade, Schinnen en Amstenrade
verbindt. ‘De route is een aanwinst voor Beekdaelen.
Persoonlijk vind ik het gebied rondom de Alfa brouwerij het
mooist. Achter Thull, bij het oude mijnspoor. Daar kom je
normaal eigenlijk nooit. Ik verheug me er al op, dat we straks
weer gebruik kunnen maken van de horecagelegenheden op
de route.’

OP DE
BEEKDAELENROUTE
In totaal hebben tien
inwoners van Beekdaelen
een eigen informatiebord
op de Beekdaelenroute.
Op dit bord laten ze via
een video aan de fietsers
weten waarom Beekdaelen
zo bijzonder is. Deze tien
inwoners stellen zich de
komende weken aan u
voor in de Beekdaeler.
Scan de QR-code en
bekijk de video van
Jos Senden.

Alvast alle ‘locals’
ontmoeten en hun video
bekijken? Volg dan de
Beekdaelenroute.
Meer info op
www.beekdaelenroute.nl

‘Een plek die je happy
laat voelen’
SCHINVELD – Jos Senden moest wel even nadenken toen hij werd gevraagd om als local
mee te werken aan de promotie van de Beekdaelenroute: ‘Ik ben toch geen local hero!’
Toen hem echter duidelijk werd dat hij over ‘zijn’ Nonke Buusjke mocht vertellen was hij
om. ‘Mijn eigen Nonk Thei heeft het ooit opgericht, dus het het hoort wel een beetje bij
mijn roots.’ Sinds zijn pensionering in 2015 is Jos regelmatig te vinden in het museumdorp,
waar hij als gids rondleidingen verzorgt en graag vertelt over het boerenleven van vroeger.
‘Onze hond Pip is er altijd bij. Hij is zo’n beetje de huishond van het Buusjke en vooral
geliefd bij kinderen. Als ik tijdens een wandeling afdwaal richting zweefvliegveld, blijft hij
staan. Alsof hij zeggen wil: Hey, je gaat verkeerd!’
De Schinvelde Bossen
Als rasechte Schinveldenaar, ‘mijn vader was hoofd van de school en ikzelf voorzitter van de
voetbalclub en tennisvereniging’, geniet de voormalige plantmanager van het wonen aan de

Doekoe-scholenactie
bij Coop Knols
Schimmert

Van maandag 19 april tot en met zondag 23
mei kun je bij Coop Knols Schimmert meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen voor
basisscholen in de buurt. Coop Supermarkten
organiseert dit jaar – nadat de campagne vorig jaar niet door kon gaan in verband met de
coronacrisis – opnieuw de succesvolle
en veelgeprezen Doekoe-scholenactie, in samenwerking met Arla Foods en Unilever.

Een recordaantal basisscholen heeft zich dit
jaar aangemeld voor de vijfde editie van de
Doekoe-scholenactie, met dit jaar als thema
‘Pingel Doekoe binnen voor jouw school’. Ruim
950 scholen doen mee. In Schimmert kan er
voorCoop
4 scholen
gespaardorganiseert
worden voor
Supermarkten
diteen
jaarruime opnieuw
variatie sporten
spelmaterialen;
van
voetde succesvolle en veelgeprezen
ballen
en pionnen tot skippyballen
en stoepkrijt.
Doekoe-scholenactie.
Van maandag
19 april
Voor
van
alle leeftijden.
totbasisschoolkinderen
en met zondag 23 mei
kunnen
je bij
Coop Knols Schimmert meesparen
Tijdens
degratis
Doekoe-scholenactie
ontvang je bij
voor
sport- en spelmaterialen
aankoop
van
geselecteerde
actieproducten
voor
basisscholen
in de
buurt.
zogenaamde Doekoe-munten. Deze kunnen in
Tijdens de Doekoe-scholenactie ontvang je
de winkel gedoneerd worden aan scholen uit
bij aankoop van geselecteerde actieproducten
de buurt. Hoe meer munten, hoe hoger het
zogenaamde Doekoe-munten. Deze kunnen
bedrag dat de scholen aan het eind van de actie
gedoneerd worden aan scholen uit de buurt.
aan sport- en spelmaterialen mogen besteden.
Hoe meer munten, hoe hoger het bedrag dat de
Daarnaast
maken alle deelnemende scholen
scholen aan het eind van de actie aan sportkans op
een
speeltoestel
van Nijha,
ter waarde
en spelmaterialen
mogen
besteden.
van 8.000 euro.
Bij Coop Knols Schimmert kun je sparen voor:
Basisschool
’t Kirkeveldsje
Schimmert,
De deelnemende
scholen
zijn:
De •Triangel
Ulestraten,
Basisschool
Hulsberg
Basisschool
’t Kirkeveldsje
Schimmert
en OBS
Kring Genhout
/ Beek.
• DedeTriangel
Ulestraten
• Basisschool Hulsberg
• OBS de Kring Genhout / Beek

Kijk voor meer informatie op www.coop.nl/doekoe.

Fietskar voor Pip
Fietsen doen Jos en Anny op elektrische fietsen. ‘Afgelopen
jaar zijn we niet op vakantie geweest in verband met de
pandemie. We besloten daarvoor in de plaats elektrische
fietsen aan te schaffen en de eigen provincie per fiets te gaan
verkennen.’ Die fietsen werden lokaal gekocht, dat vindt het
echtpaar belangrijk. ‘Waarom zou je iets van ver halen? Ons
dorp heeft gelukkig nog een echte fietsenmaker.’ Uiteraard
moet ook Pip, hun Ierse setter, mee op de fietstochten, dus
werd een speciale fietskar aangeschaft. ‘Hij wilde er eerst niets
van weten, we moesten hem erin lokken met snoepjes. Nu
vindt Pip het echter prachtig en springt meteen in de kar als
we de fietsen buiten zetten!’
Genieten van de rust en een speciaal bier
Nonke Buusjke betekent voor Jos Senden: ‘Een plek die rust
brengt en je happy laat voelen. Ik geniet ervan als het op een
zondagmiddag gezellig druk is op het dorpsplein en mensen
genieten van een kop koffie met de heerlijke, zelfgemaakte
vlaai uit de sjansenoven. Zelf zit ik graag, met een speciaal bier,
achter het Nonkeshoes. Daar heb je een fantastisch uitzicht
over de moestuin, de boomgaard en de weilanden van het
Boesjveld.’

20
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email ontvangen? Meld u dan
aan voor de attenderingsservice: www.overheid.nl/attenderingsservice. U ontvangt
bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere lokale overheden dan
automatisch. U kunt uw persoonlijke voorkeur instellen, bijvoorbeeld van welke
organisatie u deze berichten wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan
de gehele gemeente betreffen of uw eigen postcodegebied. U heeft hierbij tevens
de mogelijkheid om een selectie te maken op het type bekendmaking. U kunt ook
zoeken op overheid.nl.

App over uw buurt

U kunt ook de App 'Over uw buurt' gebruiken. Meer informatie
over de app leest u op de website Over uw buurt (via overheid.nl).

Bestemmingsplannen

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

Woont of werkt u in de gemeente
Beekdaelen, EchtSusteren, Sittard
Geleen, Stein of Beek?
Helpt u dan mee door de korte
enquête in te vullen?
In het landelijke klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de toekomst van
duurzame mobiliteit. Deze afspraken gelden ook voor onze regio. Gemeenten,
Provincie Limburg en Rijkswaterstaat werken samen met werkgevers in de Westelijke
Mijnstreek aan gezonde en duurzame mobiliteit in de regio. Zij vinden het belangrijk
dat de uitvoering van deze afspraken aansluit bij de wensen en behoeften van
inwoners en andere betrokkenen in de regio.

Zij zijn erg benieuwd hoe u op dit moment reist en wat uw ervaring en
mening is over dit onderwerp.
Daarom willen we maximaal tien minuten van uw tijd vragen om een anonieme
enquête in te vullen. De resultaten van de enquête worden gebruikt om mensen te
helpen gezonder en duurzamer te reizen.
Woont of werkt u in de gemeente Beekdaelen, Echt
Susteren, SittardGeleen, Stein of Beek? En bent u niet
ouder dan 60 jaar? Helpt u dan mee door de enquête
in te vullen?
U kunt de enquête openen via bijgaande QRcode.
Of gebruik de volgende URL: https://q.crowdtech.
com/agOyGVpnH0yM7Q1sS1llfQ

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
Zandbergweg 2 in Nuth
Wiegelraderweg 12 in
Jabeek
Vaesrade 103 in Nuth
Handelstraat sectie A nr
2549 in Nuth
In den Daal 47 in
Oirsbeek
Terstraten 1 in Nuth

OMSCHRIJVING
Het plaatsen van 2 ramen in de
zijgevels
Het bouwen van een dakkapel

DATUM VERLEEND
12-04-2021

Het verbouwen van de stal
Het bouwen van een bedrijfsloods

13-04-2021
13-04-2021

Het realiseren van een overkapping

14-04-2021

Het aanleggen van een natuurvijver

01-04-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Burg. Pijlsstraat 5 in
Tijdelijke standplaats voor de verkoop
Schinnen
van ijs
Aan de Voeëgelsjtang 1 Exploitatievergunning voor
in Schinveld
horecabedrijf “Heerlux”
Aan de Voeëgelsjtang 1 Drank- en horecavergunning voor
in Schinveld
horecabedrijf “Heerlux”
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
A ge Water 1 in
Het realiseren van een dakterras
Schinveld
Jhr, v.d. Maesenstraat 8 Het realiseren van een carport
en 10 in Hulsberg
Hegge 53 in plaats
Het vergroten en renoveren van de
van 55 in Schinnen
verdieping
(rectificatie)

12-04-021

DATUM VERLEEND
14-04-2021
19-04-2021
19-04-2021

DATUM INDIENING
08-04-2021
08-04-2021
03-04-2021

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.

Méér gratis ‘duurzame’
adviesgesprekken
beschikbaar in Parkstad
De WoonWijzerWinkel, het officiële energieloket voor de Parkstadgemeenten, stelt meer gratis adviesgesprekken t.w.v. 69 euro ter
beschikking. Tijdens een adviesgesprek krijgt u als woningeigenaar
onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning.
Het advies komt van een bouwkundig adviseur, die kijkt naar de huidige woonsituatie
en duurzame aanpassingen voorstelt om energie te besparen.

Verwarmingskosten goed voor 50 procent van de energierekening

De meeste winst valt te behalen op de verwarmingskosten, die goed zijn voor de
helft van uw energierekening. Een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om
energie te besparen, is uw woning beter isoleren. Wist u dat 3 van de 4 woningen
in Nederland niet goed zijn geïsoleerd? Veel huizen hebben weliswaar dakisolatie
en dubbel glas, maar er valt nog veel winst te behalen met het isoleren van de
buitenmuren en vloer.
In een goed geïsoleerd huis is het wel belangrijk om goed te ventileren.
Bijvoorbeeld door mechanische ventilatie met warmteterugwinning. Dan wordt de
binnenkomende koude lucht voorverwarmd door de uitgaande warme lucht, wat
energieverlies tegengaat.

Hybride warmtepomp en zonneboiler

Pas als uw huis goed is geïsoleerd, kunt u gaan kijken naar overige maatregelen om
te besparen op uw verwarmingskosten. Bijvoorbeeld door uw hrketel te vervangen
door een warmtepomp. Maar er is ook nog een tussenstap: de hybride warmtepomp,
die samen met de cvketel werkt. De warmtepomp neemt een deel van de
verwarming voor zijn rekening en de cvketel springt bij op koude dagen.
>>

>>
U kunt ook kiezen voor een zonneboiler voor warm water in uw badkamer en keuken
óf om een beter rendement op uw warmtepomp te behalen. ‘s Zomers voorziet een
zonneboiler in bijna al uw warm water en in de winter zorgt uw cvketel of (hybride)
warmtepomp daarvoor.

Zonnepanelen

U vindt ze op steeds meer daken: zonnepanelen, waarmee u uw eigen (duurzame)
stroom opwekt. Al meer dan een miljoen huizen in Nederland hebben zonnepanelen
op het dak en verreweg de meeste daken zijn geschikt voor het plaatsen hiervan. Soms
wordt er zelfs meer energie opgewekt dan verbruikt. Dit overschot aan stroom wordt
terug geleverd aan het elektriciteitsnet, waarvoor u hetzelfde bedrag ontvangt als u
anders betaalt.

Apparaten en verlichting

Apparaten en lampen in huis zijn goed voor bijna 40 procent van de energierekening
en zijn dus zeker iets wat aandacht verdient. Uw oude wasmachine, wasdroger of
koelvriescombinatie kost veel meer energie dan u denkt, variërend van € 100200
per machine. De nieuwste modellen zijn meer dan 65% zuiniger, dus dat is snel
terugverdiend! Ledlampen zijn bijna 90% zuiniger.

Vraag uw gratis adviesgesprek aan

Tijdens het adviesgesprek laat de adviseur u alle maatregelen zien die in uw woning
mogelijk zijn. Natuurlijk hoeft u niet alle maatregelen te treffen. De adviseur vertelt u
graag waar voor u de meeste winst, comfort en woningwaarde valt te behalen, zodat u
optimaal profiteert van het adviesgesprek.

Vraag uw gratis adviesgesprek
vandaag nog aan!
Het verplicht u tot niets. Gebruik de QRcode of de
volgende URL: https://www.woonwijzerwebshop.nl/
products/adviesgesprek.

Senioren en Veiligheid
Concrete tips voor senioren: voorkom dat u
slachtoffer wordt van criminaliteit!
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom startte op
1 april vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking
met andere partijen, de ‘Senioren en Veiligheidsmaand’. Senioren krijgen
tijdens deze campagne concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer
worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.
Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’, wordt aandacht besteed aan
verschillende vormen van criminaliteit:
• meekijken bij pinnen;
• babbeltrucs;
• hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp);
• phishing;
• spoofing, en
• online veiligheid.

Slachtofferschap

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten
dan mensen in andere leeftijdsgroepen, is ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de
Fraudehelpdesk zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het
aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen
en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.
Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijgt u
via de campagne concrete tips hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt van
criminaliteit. Wanneer u toch slachtoffer bent geworden, is het van belang dat dit
bespreekbaar is en u aangifte doet. Hiervoor worden eveneens tips gegeven.
Deze (universele) informatie en tips zijn natuurlijk ook handig voor anderen, zoals uw
(klein)kinderen, buren en verzorgers.

Handige tips, informatieve filmpjes en een webinar op 22 april

Via www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/seniorenenveiligheid en de social media
kanalen van onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid, kunt u verschillende
voorlichtingsfilmpjes bekijken. Deze filmpjes gaan over het meekijken bij pinnen,
babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing en spoofing.
Kees Hulst, als acteur bekend van ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, is
ambassadeur van de campagne Senioren en Veiligheid en speelt de hoofdrol in deze
filmpjes.
Op de website vindt u verder uitgebreide informatie en allerlei tips.
Op 22 april om 10:30 uur kunt u bovendien nog een online webinar
bijwonen over online veiligheid. Catherine Keyl presenteert het
webinar en u kunt vanuit thuis ook vragen stellen. U volgt het
webinar via genoemde website.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen maakt
bekend dat een besluit is genomen:
Omgevingsvergunning
Voor:
Wijziging bedrijf
Locatie:
Transportbedrijf Meens B.V., Logistiekstraat 4,
6361 KE Nuth en de Thermiekstraat 36, 6361 HB Nuth
Datum besluit:
29 maart 2021
Zaaknummer:
2020205974
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 april t/m 27 mei 2021:
• in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via
+31 43 389 78 12;
• in het gemeentehuis van Beekdaelen. De melding kan op afspraak worden
ingezien.
Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die
zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die willen opkomen
tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht en
adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit.
Beroep instellen kan vanaf 15 april 2021 tot en met 27 mei 2021 tegen betaling van
de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van
het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector
Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via
https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.
rechtspraak.nl.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn
van 6 weken is verstreken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de
Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
als bedoeld in artikel 8:81 van de Wet algemene bestuursrecht is gedaan, treedt het
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon: +31 43 389 78 12

Veranderingen verkeersbesluiten
Instellen zware voertuigenverbod - Nuth
Waarom:
• Zwaar verkeer maakt gebruik van deze wegen (sluiproute) van en naar
industrieterrein de Horsel
• Deze wegen zijn niet ingericht op deze zware voertuigen
• Zwaar verkeer met bestemming Dorpstraat is uitgezonderd van deze maatregel
Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van
weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van
de bruikbaarheid daarvan, is in Nuth voor de Kamp, Slagboomsweg en Dorpstraat een
zware voertuigenverbod ingesteld.

Instellen verplichte rijrichting vrachtverkeer te Pastoor
Sandersstraat – Oirsbeek
Waarom:
• Aanvoerroute vrachtverkeer Markt (en omliggende bedrijven)
• Verkeersonveilige situaties voorkomen
• Nachtelijke overlast door vrachtverkeer wordt beperkt
Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van
weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van
de bruikbaarheid daarvan (artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 lid 1), is in Oirsbeek aan de
Pastoor Sandersstraat een verplichte rijrichting voor vrachtverkeer ingesteld.

Instellen parkeerverbod-zone rondom de Markt – Oirsbeek
Waarom:
• Door de herinrichting op en rondom de Markt en in de Pastoor Sandersstraat is er
behoefte aan gereguleerde parkeervoorzieningen
• Voldoende parkeergelegenheid rondom parkeerverbodzone
• Pastoor Sandersstraat is route voor vrachtverkeer naar de Markt; te smal voor
vrachtverkeer wanneer hier voertuigen in de straat geparkeerd zijn; ’s avonds hier
wel parkeergelegenheid aanbieden: daarom parkeerverbod alleen tussen 7 en 17 u.
Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van
weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van
de bruikbaarheid daarvan (artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 lid 1), is in Oirsbeek op en
rondom de Markt en in de Pastoor Sandersstraat een parkeerverbodzone ingesteld.

Voor meer informatie over de besluitvorming rondom de verkeerswijzingen
in de Gemeente Beekdaelen verwijzen wij u graag naar de staatscourant van
6 april jl.

10

De Beekdaeler week 16 20 april - 26 april 2021

Familieberichten

Kerkdiensten

Niets is mooier dan onvoorwaardelijke liefde
Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste
levensdagen. Het was fijn om dit samen voor
je te mogen doen. Overleden is

Gerda Drummen-Cortlever
5 Schinnen, 26 augustus 1937
c Amstenrade, 18 april 2021
weduwe van

Jan Drummen
Oirsbeek: Jan Drummen en Juliette Nijskens
Familie Drummen
Familie Cortlever

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Remigius
Schimmert

Zaterdag 24 april. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst
Anna Beugels; jaardienst
Guus Huntjens;
zielendienst Christin Starmans. Zondag 25 april. 11.00
uur: Hoogmis. Intenties:
jaardienst ouders Janssen-Broers; zielendienst
Jef Houbiers (trouwdag);
zielendienst Helena Ritzen-Munnix; 1e jaardienst
Sjeng Koolen; zielendienst
Annie Ubaghs-Janssen; Maria Munnix. Woensdag 28
april. 19.00 uur: H. Mis. Intenties: Tiny en Thei Meijers.
Donderdag 29 april. 18.30
uur: Aanbidding. 19.00 uur:
H. Mis.

Donderdag 22 april. 08.00
uur: H. Mis. Zaterdag 24
april. 19.00 uur: H. Mis.
Zondag 25 april. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: overleden
ouders Smeets-Akkermans
(gestichte jaardienst); Paul
Lemmens (verjaardag); Hari
Slenter; Heins Bisschoff;
Theo Rovers (jaardienst).

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 25 april. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties: John Pakbier; Josephina Bruls; jaardienst Cato
Delahaye; Gerard Bresser
en overleden familieleden.
Maandag 26 april. 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 30 april.
09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Het afscheid zal in besloten kring worden
gehouden op zaterdag 24 april.
U kunt persoonlijk afscheid van Gerda nemen
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA,
Vouershof 1 te Geleen, op donderdag en
vrijdag van 18.15 uur tot 19.00 uur.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 25 april. 11.00
uur: H. Mis. Intenties:
3e jaardienst Annie BosEmonds, tevens herdenking
verjaardag dochter Meryam.
Dinsdag 27 april 9.00 uur:
H. Mis.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 24 april. 18.30
uur: H. Mis. Intenties: voor
alle overledenen van de
parochie. Wij gedenken: Finy
Claassen-Bruls 1998; Lisa
Keldermann-Dreessen 2000;
Frits Cobben 2000; Pierre
Tummers 2008 .

€ 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.

goud

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

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

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.

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

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

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

klokkenmaker
Klokkenmaker Stijfs
Oirsbeek 046-4425037.

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

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

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

TE huur
Te huur: appartement
begane grond, voor 1 of 2 werkende personen of ouder echtpaar
vanaf 1 juni . Geen huisdieren en
niet-rokers. Vink 8 Wijnandsrade.
045-5242984.

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

• IN- EN VERkOOP AUTO’S
• LASWERkzAAMHEDEN
• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
•APk kEUREN (zONDER AfSPRAAk)
• BANDEN EN UITLIJNEN

APK e 35,4-gAsmeting e 7,roetmeting e 25,-

JOURNAALTJES

TRAPPEN

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

SchutterSStraat 2
Beek-elSloo
(t) 046 - 435 23 35
www.autoServiceBeek.nl

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

Voordelig APK in Schinveld
Autobedrijf van Woudenberg
Burgemeester Boschstraat 65
6451 AN Schinveld

APK
€ 37,50
APK met roetmeting
€ 62,50
APK bij grote onderhoudsbeurt € 12,10
Alleen op afspraak. Tel 045-5644052

Voor al uw
feesten en partijen
Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

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

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
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Puzzel
kruiswoord
1

2

11

woordzoeker
3

4

5

6

12

16

7

18

20

28

32

45

34
36

39

40

41

47

51

53

43

61

54

62

50

55
59
63

66

44

49

58

57

60

42

48

52

56

30

33

38
46

25
29

35
37

15

21

24

27

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.

10
14

19

23

22

31

9

13

17

26

8

64

65

67

HORIZONTAAL: 1 onbeschreven 6 smakelijk 11 als onder 12 kerkplechtigheid 13 profeet 14 en andere 16 doopgetuige 18 een zekere 20 naamplaatje 22 koraaleiland 23 gewrichtsaandoening 25 grondsoort 26 mannelijk dier 27 schrijfgerei 28 stapel 30 op de wijze van 31 deel van Engeland
33 groot hert 35 bergplaats 36 familielid 38 tennisterm 41 hoefdier 45
gravin van Holland 47 gesloten 48 jaartelling 49 steen 51 bevlieging 53
samensmelting 55 dienstbode 56 inham 58 huid 59 Europese vrouw 60
motorraces 61 echtgenoot 63 lusthof 65 bijwoord 66 strijkmes 67 karakter..
VERTICAAL: 1 geldstraf 2 verheven stand 3 gevangenis 4 compagnon 5
plotseling 6 hiaat 7 oude lengtemaat 8 ijzig 9 deel v.h. hoofd 10 werkelijk
11 gescheiden 15 anders gezegd 17 bindmiddel 19 heden 21 deel v.e. boom
23 soort hert 24 paling 27 prent 29 dans 32 bergweide 34 grappenmaker
37 verkoopplaats 38 overlevering 39 mislukking 40 verhoging 41 watersport 42 roem 43 putemmer 44 appelwijn 46 bordspel 50 partij in een
geding 52 echtgenoot 54 selenium 55 spijskaart 57 huisdier 59 een weinig
62 lidwoord 64 domina.

E
T
S
D
R
G
P
S
E
K
K
A
E
G
EL
E
M
F
O
ZL
G
K

RI
G
N
E
Z
C
NI
N
R
D
L
T
B
EI
O
P
KI
O
A

4

3

9

5

3 7
4
9

6 2
7

6

8
4

7 9 6
2 6

3

6

7
1
8

4
2
1 7 5 4

8

H
S
NI
A
N
N
T
E
S
TI
O
T
P
E
R
A
E
L
V
L
T
R

8

2 6
8

4
4

A
C
R
A
EI
N
T
L
D
E
T
C
S
K
E
D
O
U
T
S
E
O

N
T
E
R
L
V
F
R
E
T
N
MI
D
N
D
A
MI
EI
S
F

2
5
9
1
8
6
4
7
3

6
1
7
4
3
9
2
5
8

1
6
8
9
4
5
7
3
2

4
7
3
8
2
1
6
9
5

5
9
2
6
7
3
8
4
1

9
2
5
3
6
4
1
8
7

8
3
1
7
9
2
5
6
4

7
4
6
5
1
8
3
2
9

M
I
E
E
R
Z
U
C
H
T
E
P

R
T
I
N
T
M
S
E
I
D
M
M

E
P
H
E
E
T
A
R
U
O
Y
U

I
R
L
C
E
C
D
L
L
M
Z
R

T
E
E
U
E
N
S
K
S
E
N
O

R
C
N
N
O
N
A
C
T
I
E
F

V
R
E
D
E
T
E
O
B
M
A
B

M
E
O
L
S
E
N
A
EI
K
N
EI
R
T
E
M
EI
S
K
Z
B

C
S
A
K
TL
H
E
L
T
V
E
L
R
O
R
N
G
D
E
E
R

6

5
4

9
6

7
9
6 2

4

3
5

8

5

8

4

9

7

8

1

4

9

2

6 1
4
9

4
8
1 5 9 6 2 3

4 3
1 8

5

kruiswoord
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sudoku vijfling

woordzoeker
MILIEUBEWUST
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oplossingen week 15
sudoku
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G
M
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P
S

AERONAUT
ANANAS
BOEKENKAST
BOXEN
CAESAR
CELDEUR
CENTRALE
EGGEN
ELFEN
ENTER
FRONS
GESEL
GRAVIN
IMKER
INLEG
KLASSENAVOND
KOPPELSTUK
LIEFDESDRANK
NAIEF
OMEGA
PRECIES
REKEST
SCHUIT
SELECT
TERTS
VISETER
VLONDER
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VOLOP
EN GRATIS
PARKEREN
VOLOP
EN GRATIS
PARKEREN
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 22 april t/m zondag 25 april 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren
harde wener
aardbeien vlaai

18.

99

14.

Preuf Kip
Pasta salade
bakje à 450 gram

groot

99

4.

29

VAN

VAN

NEDERLANDSE

NEDERLANDSE

BOEREN

BOEREN

Aardbeien

Shoarmareepjes

bak à 400 gram

4.

99

2.

99

per 100 gram

2.

99

0.72
0.90

0.

49

VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

Blonde
d’Aquitaine
biefstuk
per
100 gram

2.

20

1.

69

Blonde
d’Aquitaine
kogelbiefstuk
per
100 gram

MAX. 6
PER
KLANT

2.

70

1.

99

Coop oranje
tompouce
per 4 stuks verpakt

G
N
I
T
R
O
50% K
2. 1.
99

Douwe Egberts aroma
rood of décafé

MAX. 4
KRATTEN
PER KLANT

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

2 STUKS
11.70
99
58
12.
Het biertje van de week

8.

49

Jupiler,
Warsteiner
of Bud pils
krat 24 flesjes à 250/300 ml

OP=OP

16 29
16.
16.99

9.

49

Leffe of
Tripel Karmeliet
per stuk

*
G
N
I
T
R
O
K
25%
1. 22.
85 _

65

1.38 _ 16.98

*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

