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Puinruimen
1 meter 80. Zo hoog stond het stinkende water in de woonkamer
van Rudi Boosten, eigenaar van de Kathagermolen bij Kathagen/
Vaesrade. Op die plek transformeerde verleden week de anders zo
vriendelijk meanderende Geleenbeek in een vijandige watermassa.
“We waren net klaar met de renovatie.” Vrijdagmiddag, twee dagen
na de catastrofe, stond Boosten (links op de foto) nog steeds in de
smurrie om te helpen bij het puinruimen en leegpompen. “Het
water in de woonkamer is inmiddels gezakt tot 30 centimeter.”
Lees verder op pagina 12. Foto Rob Oostwegel
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Toch staat het recht op veiligheid niet
in onze belangrijkste nationale wet.
Jacques

”

VOERTUIGENZEGENING IN PUTH

WIJ ZOEKEN JOU ! Deken Honings
JONGENS / MEISJES
Column Jacques

Recht op veiligheid

H

et spreekwoord “oude koeien uit de sloot halen” heeft
sinds kort een nieuwe versie. Afgelopen zaterdagmiddag
werd in het Brabantse Escharen, een kerkdorpje bij Grave,
door de brandweer een koe uit de kolkende Maas gered. De koe
bleek afkomstig te zijn uit het Limburgse Echt, wat het waarheidsgehalte van dit verhaal zeker geen kwaad doet. Het rund had maar
liefst een afstand van 100 km afgelegd. Nu is het niet helemaal
zeker, dat het dier de hele tocht in het water heeft gedreven, dus
door de stroom is meegevoerd, want er zijn misschien ook stukken
onderweg waarop de koe met de poten de grond heeft geraakt.
Het blijft desondanks een opmerkelijke prestatie. Je weet maar
nooit hoe een koe een haas vangt. Een bestaand grapje wil, dat
de koe zich dan achter een grasspriet verbergt en het geluid van
een boerenkool nadoet. Maar even serieus, het opdreggen van
de koe, waarvan niet bekend is van welke leeftijd, is natuurlijk
bij alle ellende van de verschrikkelijke ramp die onze provincie
en grote delen van het omliggende buitenland trof door extreme
wateroverlast als gevolg van zware regenval, een lichtpuntje dat
in toekomstige gesprekken over koetjes en kalfjes niet onvermeld
zal blijven.
Zeiden ze in Sierra Leone niet dat een zwarte koe ook witte melk
geeft? En zei onze Johan Cruijff niet dat elk nadeel zijn voordeel
heeft. Het voordeel van de kletsnatte gebeurtenissen van vorige
week is, dat het onderwerp veiligheid weer op de agenda staat.
Er is in het verleden al vaker gepleit om het recht op veiligheid
in onze Grondwet op te nemen. Er bestaat immers geen twijfel
dat de burgers de zorg van de overheid voor veiligheid belangrijk vinden. Net zoiets als de zorg voor de volksgezondheid, voor
onderwijs, voor werkgelegenheid en voor de bestaanszekerheid
der bevolking en spreiding van welvaart. Toch staat het recht op
veiligheid niet in onze belangrijkste nationale wet. Dat is raar,
want het staat wel in het Europees verdrag voor de Rechten van
de Mens, dat door ons land is geratificeerd. Artikel 5 lid 1 zegt
immers, dat eenieder recht heeft op vrijheid en veiligheid van zijn
persoon. In onze Grondwet is het recht op vrijheid wel gegarandeerd in artikel 16 lid 1. Ik ben eens nagegaan waarom het recht
op veiligheid ontbreekt. Het stond namelijk wel als algemeen
beginsel in de Staatsregeling van 1798, toen de Fransen hier de
vrijheden van de Franse Revolutie kwamen brengen, namelijk:
”beveiliging van persoon, leven, eer en goederen.” Hoewel dit in
latere versies min of meer werd overgenomen, is er in 1887 voor
gekozen het algemener te formuleren, omdat men de bepaling
te vrijgevig voor vreemdelingen vond. In 1983 werd het zonder
discussie helemaal geschrapt.
Maar het voeren van een deugdelijk veiligheidsbeleid blijft wel
degelijk een verplichte zorg van onze overheid. Niet voor niets
was ons koninklijk paar er als de kippen bij om gelaarsd door de
overstroomde Valkenburgse straten te kuieren en kwamen zowel
de premier als de minister en staatssecretaris van infrastructuur
poolshoogte nemen van de ravage die door het overvloedige water
was aangericht. Dat de koning als eerste kwam is niet verwonderlijk, want hij is specialist op het gebied van watermanagement. Zijn laarzen staan bij wijze van spreken onder zijn bed. Ons
waterhoofd van de bevolking heeft wel eens gezegd: “Water is
toch iets fantastisch moois. Het is een primaire levensbehoefte.
Het is gezondheid, het is milieu, het is transport. Er is een gevecht
tegen water en een gevecht voor te weinig water. Je kunt er echt
alles mee doen en bovendien is het zeer oer-Hollands.” De vraag
is, heeft de overheid wel genoeg gedaan om de ramp die zich
klaarblijkelijk onverwacht aandiende, te voorkomen? Want dat
heeft alles met veiligheid te maken. Op die vraag zal het antwoord
nog wel op zich laten wachten. Straks wordt er ongetwijfeld een
onderzoekscommissie ingesteld en die doet er geruime tijd over.
Intussen is adequaat optreden noodzakelijk, want het veranderende klimaat is er waarschijnlijk de oorzaak van dat dit in de
toekomst frequenter gaat gebeuren. De Veiligheidsregio’s hebben
uitstekend samengewerkt. Al vroeg werd opgeschaald naar Grip 4,
het hoogste niveau van bestrijding van rampen en zware ongevallen en het kabinet gaf het gebeuren het formele label “ramp”,
waardoor de grote overstromingen in Limburg komen te vallen
onder het regime van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.
Daardoor kunnen de gedupeerden bij de overheid een claim tot
schadevergoeding indienen en dat is een zekere vergulding van
de bittere pil. Het kabinet heeft de aardbevingen in Groningen en
de gevolgen van de coronapandemie niet onder deze rampenwet
gebracht, maar die gebeurtenissen hebben ook alles te maken
met veiligheid. Dat het kabinet in deze zaken na lang dralen zijn
verantwoordelijkheid heeft genomen is nobel en vloeit voort uit
internationale verdragsverplichtingen. Verankering in de Grondwet van veiligheid als onvervreemdbaar recht van Nederlandse
burgers biedt meer zekerheid. Ook voor de vele dieren die hier
verblijven. De koe die vanuit Echt een watermarathon aflegde
naar Escharen heeft bevestigd, dat dit een waarheid is als een koe.
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Ben jij woonachtig in de regio Schimmert en/of Genhout en wil je
voetballen met leeftijdsgenootjes ?
Dat kan bij onze gezamenlijke jeugdafdeling waarin we komend
seizoen voor elke leeftijd een elftal op de been hebben.
We maken gebruik van beide complexen op kunstgras, dus we kunnen
altijd wedstrijden spelen en trainen!

JO 7 - JO 9 - JO 11 - JO 13 - JO 15 - JO 17 - JO 19
Meld je aan via info@gsv28.nl of wedstrijdsecretaris@vvschimmert.nl

Geen ‘EK meestervoorspeller’
in Beekdaelen
Beekdaelen De Sportcadeaubon t.w.v. 25
euro, die De Beekdaeler
beschikbaar stelde voor
de winnaar van het EK
meestervoorspeller-spel,
wordt niet uitgereikt.
Reden: niemand durfde te
voorspellen dat Italië de

Pleinconcert
St. Clemens
in Arensgenhout
Arensgenhout Fanfare St.
Clemens uit Arensgenhout
geeft komende zaterdag
24 juli een concert op het
Wethouder Daamenplein in
Arensgenhout. Het fanfareorkest onder leiding van
dirigent Rob van der Zee
speelt die avond een muziekprogramma met populaire werken. Het concert
begint om 19.00 uur, gratis
toegang.

12 jaar of ouder?

Hier is je
bijbaan!

WORD
BEZORGER
IN SCHINNEN
Interesse?

Neem dan contact
met ons op via
info@beekdaeler.nl

Europese titel zou pakken.
Kortom: onder de ruim 150
deelnemers zat geen meestervoorspeller. De prijs
schuift automatisch door
naar het WK, eind volgend
jaar in Qatar. Althans, als
Nederland zich plaatst voor
het eindtoernooi!

zegent ‘Alles wat
wielen heeft’
Puth ‘Alles wat
wielen heeft en
personen kan vervoeren’, komt komende
zondag in aanmerking
voor de voertuigenzegening in Puth. Of
dat nu een auto is,
caravan, rollator, fiets
of brommer is, maakt
niet uit. Ook de oude
Zündapp of Solex is
welkom.
Deken Jack Honings en
diaken Herman Janssen
staan vanaf 12.30 uur in vol

ornaat en gewapend met de
wijwaterkwast en water klaar
bij de St. Petrus Canisiuskerk
voor de inzegening. Het inzegenen gebeurt jaarlijks
rond de zomervakantie. Het
gebruik is toe te schrijven
aan de Heilige Christoffel, de
beschermheilige voor onderweg. Deken Jack Honings:
“Mensen hebben natuurlijk
hun spullen goed verzekerd
en dat moet vooral ook zo
blijven. “Maar met deze zegening drukken we iets uit
dat verder gaat dan onze rationele overwegingen”. De
‘alles wat rijdt’ zegening' bij
de St. Petrus Canisiuskerk in
Puth start na de mis van 11.30
uur.
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Gemeente Beekdaelen
informeert
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Ook uw ondernemer
in Beekdaelen!
Baanstraat 30
6372 AG Landgraaf
045 531 1557
info@venhovensuitvaart.nl
venhovensuitvaart.nl

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

(

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

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

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

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

Beekdaelen
wil keurmerk
‘Veilig
buitengebied’

atie in Nuth (Deweverstraat 18) is verhuisd!

Onze locatie in Nuth (Deweverstraat 18) is verhuisd!

elkom in onze nieuwe locatie op de Markt 31 in Nuth,

U bent van harte welkom in Nuth.
onze nieuwe
el van het Gezondheidscentrum

locatie op de Markt 31 in Nuth,
www.fysiofitghijsen.nl
onderdeel van het Gezondheidscentrum Nuth.
www.osteopathiedegussem.nl
www.fysiofitghijsen.nl
www.osteopathiedegussem.nl

Beekdaelen De gemeente Beekdaelen, politie,
brandweer en landbouworganisatie LLTB hebben elkaar onlangs het
'ja-woord' gegeven. Het
was het startsein voor het
Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied.
Zij gaan samen de kar
trekken om de overlast en
criminaliteit, zoals wildcrossen, stropen, hennepteelt en het dumpen
van drugsafval en grof
huisvuil in het buitengebied, aan te pakken.
Het keurmerk moet de samenwerking in het buitengebied tussen bewoners,
gemeente, provincie, hulp-

diensten en landschapsbeheerders verbeteren. Door
statistieken van overheden
en ervaringen van bewoners te bundelen kunnen
'pijnpunten' worden blootgelegd. Het uiteindelijk doel
is om het buitengebied van
Beekdaelen veiliger te maken. Het traject begint binnenkort met een enquête
onder alle bewoners en
ondernemers in het omvangrijke buitengebied van
de gemeente. Leegstaande
panden worden geïnventariseerd en WhatsApp-groepen krijgen ondersteuning.
Over ongeveer een jaar
moet het zogenoemd Keurmerk Veilig Ondernemen
Buitengebied er liggen, zo
verwacht de gemeente.

9 juli 2021

Coronamaatregelen tijdens de zomer
Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

Algemeen
Maximaal aantal bezoekers
afhankelijk van de grootte van de
ruimte.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Extra maatregelen per 10 juli:
Horeca

1,5 meter afstand verplicht.

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Geef elkaar de ruimte.

Horeca open tot 0.00 uur.
.

Testen

Sport
1,5 meter afstand niet verplicht
tijdens het sporten.
Met coronatoegangsbewijzen
meer publiek toegestaan.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapjesplicht
In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

Winkelen en boodschappen
Geen entertainment.
Reguliere openingstijden.
Nachtclubs en discotheken dicht.

Recreatie

Op stations en vliegvelden.

Evenementen en cultuur
In het voortgezet onderwijs.

Werk

Vaste zitplaats verplicht.
Maximaal 24 uur per evenement.

Werk maximaal de helft van de
werktijd op kantoor.

Reizen en vakanties

Met coronatoegangsbewijzen
2/3 van de bezoekerscapaciteit
toegestaan. 1,5 meter afstand niet
verplicht.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de
CoronaCheck-app of coronacheck.nl
aanmaken met:
• Een negatieve testuitslag van max. 40
uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).
• Een vaccinatiebewijs.
• Een herstelbewijs van max. 6 maanden
oud.

Bekijk actuele reisadviezen op
wijsopreis.nl.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Reguliere openingstijden.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

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

18
JULI
‘21

BEKENDMAKINGEN

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.

Dorpscoördinator ook aan de
slag in Bingelrade, Jabeek en
Merkelbeek
Begin 2020 startte in Schinveld een proef met een dorpscoördinator.
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Daarom heeft de gemeenteraad
besloten de proef te verlengen met twee jaar én uit te breiden naar
Bingelrade, Jabeek en Merkelbeek. Ook is er vanwege deze uitbreiding,
een tweede dorpscoördinator benoemd.
Dorpscoördinator Moon Hendrix
is in Schinveld al een bekend
gezicht. Velen wisten haar het
afgelopen anderhalf jaar te
vinden voor advies en hulp. Moon
Hendrix:” Mijn agenda is vanaf
de start van de proef al goed
gevuld. Wat mij opgevallen is,
is dat ook de jeugd hele goede
ideeën heeft waar ze zelf mee
aan de slag willen. Een goed
voorbeeld is Park West-Einde,
een initiatief van Noah Marissen.
Ik vond het ontzettend leuk om
hem op weg te helpen. Zijn idee
heeft een prachtig park opgeleverd, echt een aanwinst voor Beekdaelen! Ik hoop
snel kennis te maken met de inwoners van Merkelbeek, Jabeek en Bingelrade en
ook in deze kernen een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.”
De tweede dorpscoördinator is onlangs begonnen aan haar nieuwe baan. Sanne
Heijmans: “Sinds kort werk ik als dorpscoördinator. Een leuke, nieuwe uitdaging en
een mooie aanvulling op mijn werk als maatschappelijk werker. Samen met Moon
ga ik aan de slag om de inwoners van Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld
te ondersteunen en ons netwerk verder uit te breiden. Daar heb ik ontzettend veel
zin in. Ik help mensen graag op weg, mijn deur staat altijd open!”
Ook wethouder Jeannette Quadvlieg is blij met de uitbreiding naar Merkelbeek,
Jabeek en Bingelrade. “De functie van een dorpscoördinator is nog relatief nieuw
en moet zich nog verder vormen. Maar als ik zie wat Moon in anderhalf jaar tijd
al heeft opgebouwd in Schinveld, dan is wel duidelijk dat de dorpscoördinator van
toegevoegde waarde is. Zowel inwoners als gemeente plukken daar de vruchten

Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Stegel 3 in
Het realiseren van een buitentrap
Bingelrade
Hegge 143 in
Het restaureren van het pand
Schinnen
Beekstraat 16 in
Het bouwen van een overkapping
Schinveld
Hoofdstraat 75 in Het realiseren van een terrasoverkapping
Amstenrade
Langstraat 31a in
Het realiseren van een verdieping op
Schimmert
garage
Swier 59 in
Het verbouwen van boerderij tot woning
Wijnandsrade
met vakantiewoning
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Hegge 138 in
Een ontheffing kamperen ten behoeve
Schinnen
van een zomerkamp
Platzputterweg 7 Een ontheffing kamperen ten behoeve
in Schimmert
van een zomerkamp
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Bellenkampweg 19 Het realiseren van een keermuur
in Oirsbeek
Montfortstraat 4 Het verbouwen van een woonhuis
in Schimmert
Genhoof 10 in
Het vervangen van de woning
Schinnen

DATUM VERLEEND
08-07-2021
13-07-2021
13-07-2021
13-07-2021
13-07-2021
14-07-2021

DATUM VERLEEND
14-07-2021
14-07-2021

DATUM INDIENING
12-07-2021
09-07-2021
07-07-2021

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.

van. Ik vind het echt geweldig dat de omliggende kernen nu aangehaakt worden bij
de proef en dat er een tweede dorpscoördinator is benoemd. Zo kunnen nog meer
inwoners profiteren van de dorpscoördinator!”
Bent u benieuwd wat de dorpscoördinator voor u kan betekenen?
Lees dan verder op www.beekdaelensociaal.nl.

Wilt u kennismaken met de dorpscoördinator(en) of iets bespreken?
Neem dan contact op met Moon Hendrix en/of Sanne Heijmans.
Moon is bereikbaar via 06-52887776 of m.hendrix@cmww.nl.
Sanne is bereikbaar via 06-52885429 of s.heijmans@cmww.nl

Oproep aan ruiters en menners in
Beekdaelen
Paardenpoep hoort niet op de weg of stoep. In Beekdaelen ligt de opruimplicht
van paardenpoep in de openbare ruimte bij de ruiters of menners. Zij dienen de
poep van hun paard(en) zelf op te ruimen.
In samenspraak met Stichting Paardensport Beekdaelen, verzoeken wij ruiters
en menners dan ook dringend de poep van hun paard(en) die op de weg of
stoep terecht komt, direct op te ruimen.
Ziet u toch ergens paardenpoep liggen? Om een beter beeld te krijgen van de
hoeveelheid paardenpoep en waar overlast veelal voorkomt, kunt u hiervan een
melding maken via Fixi (www.fixi.nl of download de app).

Kennisgeving Besluit lozen
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken bekend dat zij de
volgende melding hebben ontvangen:
Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor:
Het installeren van een gesloten
bodemenergiesysteem
Locatie:
Heiberg 31, 6436 CL Amstenrade
Datum melding:
23 juni 2021
Zaaknummer:
2021-205207
Het installeren en in werking hebben van een gesloten
bodemenergiesysteem valt onder de werking van het Besluit
lozen buiten inrichtingen. Dit betekent dat het gesloten
bodemenergiesysteem moet voldoen aan de daarin opgenomen regels.
Op www.overheid.nl kan kennis worden genomen van de betreffende
regels.

Gemeenteraad unaniem achter
plan voor investering in woonwijk
Nuinhof
Beekdaelen – De gemeenteraad heeft besloten om 1.350.000 euro te
investeren in de wijk Nuinhof in Nuth. De woningen in de Nuinhof zijn nodig
toe aan een opknapbeurt. De gemeenteraad zei afgelopen dinsdag unaniem
‘ja’ tegen de investering voor een toekomstbestendige wijk.
De gemeente gaat de wijk niet alleen aanpakken, maar werkt met
verschillende partijen onder wie Wonen Zuid, Parkstad, de Provincie
en het Rijk. Bij wethouder Hermans staat de aanpak van de Nuinhof
al lange tijd op de agenda. De afgelopen jaren sprak hij onder andere
veel met partners én met bewoners van de wijk. Hermans: “Ik heb met
veel mensen gesproken, ben bij bewoners op de koffie geweest. In het
begin is er weerstand, maar dan praat je over de bouwkundige staat
van het huis en dan zien ze zelf ook in dat er iets moet gebeuren. Dan
zijn ze bereid om onder voorwaarden mee te werken.”

Ingediende melding ligt niet ter inzage.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

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 meldingen hebben ontvangen:
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Starten van activiteiten
Eindstraat 16, 6454 BB Jabeek
22 juni 2021
2021-205004

De volgende activiteit is gemeld: Het oprichten van een inrichting voor
het bereiden van voedingsmiddelen.
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Maatschap Vogels-Hayen
Altaarstraat 120 te Schinnen
29 april 2021 en 30 juni 2021
2021-203495

De volgende activiteit is gemeld: Wijziging agrarisch bedrijf.
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

het oprichten van een inrichting
Hommerter Allee 92 C, 6436 AN Amstenrade
21 juni 2021
2021-204972

De volgende activiteit is gemeld: Het oprichten van een
hoveniersbedrijf op genoemde locatie.
De inrichtingen vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit
en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichtingen moeten
voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de
ministeriële regeling die op de inrichtingen van toepassing zijn. Voor
meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde meldingen en de daarbij behorende stukken
liggen van 21 juli 2021 tot en met 27 augustus 2021 voor iedereen ter
inzage. De meldingen kunnen op afspraak worden ingezien.
Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze
indienen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

De wethouder is dan ook blij dat de raad unaniem achter het plan
staat om een bijdrage te leveren aan het opknappen van de wijk. “De
gemeenteraad ondersteunt de koers die het college heeft uitgezet,
ondanks dat er nog onzekerheden zijn. Ik vind het mooi dat er
unaniem is gezegd: ‘er moet iets gebeuren, we gaan ervoor’.”
Oude spoorwegkolonie
De huizen in Nuinhof zijn in 1919 gebouwd en dienden als sociale
woningbouw voor spoorwegmedewerkers. Wie nu naar de
bouwkundige staat kijkt, moet concluderen dat de woningen niet nog
een keer honderd jaar meegaan zonder dat er drastische maatregelen
worden genomen. Bij veel huizen zijn er problemen met de fundering
en ventilatie.
Dat er iets moet gebeuren is al lange tijd duidelijk. Een
totaalplan maken is moeilijk vanwege diverse redenen. De oude
spoorwegkolonie staat aangeduid als rijksmonument en daarom
mag er niet zomaar gerestaureerd of gesloopt worden. Daarnaast
zijn sociale huurwoningen in de loop der jaren verkocht. Er sprake
van zogenaamd versnipperd bezit: een deel van de huizen wordt
verhuurd, een deel is in het bezit van particulieren. Hermans: “Je
moet alle woningen aanpakken of niet. Als je er één aanpakt, heeft
dat automatisch consequenties voor de woning ernaast. Je kunt
van particulieren niet verwachten dat ze zo’n grote investering in
bouwkundige aanpassingen doen. Dan gaan mensen over de kop.”
Mogelijke scenario’s
Hoe de wijk wordt aangepakt, is nog niet helemaal duidelijk.
Wonen Zuid kwam in 2018 met een initiatief voor nieuwbouw. De
toenmalige gemeente Nuth besloot toen in samenspraak met de
monumentencommissie en de Rijksdienst dat sloop niet toegestaan
was. Totale renovatie van de wijk is financieel niet haalbaar. Eén
ding staat wel vast: het blijven sociale huurwoningen. Er moet nu
worden gekeken naar de mogelijke scenario’s. Daarbij is het enerzijds
belangrijk dat de nieuwe invulling wenselijk is voor de toekomst,
door bijvoorbeeld te kiezen voor levensloopbestendige woningen.
Anderzijds moet gekeken worden naar wat past binnen de investering.
Zowel de gemeente als Wonen Zuid wil dat mensen die nu in de
wijk wonen, uiteindelijk kunnen terugkeren. Wonen Zuid kan de
particuliere woningen aankopen. Huizenbezitters krijgen dan de
waarde van hun huis en krijgen eveneens hulp bij de zoektocht naar
een nieuwe koop- of huurwoning. Vervolgens moet er een nieuwe
samenstelling van gerestaureerd bezit en nieuwbouw verrijzen. Een
bepaald gedeelte moet de uitstraling van vroeger behouden, maar het
is nog de vraag in welke vorm.
Voor de uitvoering van het project staat een periode van 10 jaar. Om
de invulling helemaal rond te krijgen, moet eerst worden bekeken
hoeveel geld de diverse partijen inleggen. In totaal is er 5,5 miljoen
nodig. Wethouder Hermans: “Ik hoop dat andere partijen ook durven
te investeren nu wij als gemeente dit besluit hebben genomen. Het
is belangrijk dat het weer een wijk wordt waar mensen goed kunnen
wonen en leven.”
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‘Waterwethouder’ Jeannette Quadvlieg bezocht
inwoners van Kathagen: ‘Ik zag de paniek in hun ogen’
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Concert met
orgel en trompet
in Bavokerk
Nuth Jo Louppen en Ralph
Henssen geven zondag 1 augustus een concert in de St.
Bavokerk in Nuth. Jo Louppen speelt op het orgel, Ralf
Henssen op de trompet. Zij
laten onder meer composities van Muffat, Frescobaldi
en Ad Wammes horen. Het
concert wordt georganiseerd door Stichting Orgelkring Nuth. Er is plek voor
maximaal 120 bezoekers.
Jo Louppen rondde in 1990
zijn Conservatoriumstudie
orgel in Maastricht af. Daarna vervolgde hij zijn studies
d.m.v. diverse workshops,
cursussen en masterclasses.
Hij treedt met grote regelmaat op als orgelsolist en
begeleider bij concerten en
opnames. Als kerkmusicus is
hij verbonden aan de St. Pancratiuskerk te Heerlen en aan
de H. Hartkerk te Landgraaf.
Sinds 2013 is hij als Stadsorganist van Kerkrade verantwoordelijk voor de artistieke
invulling van de concerten
georganiseerd door de Stichting Orgelkring Kerkrade.
Ralph Hessen studeerde klassiek trompet en vervolgens
baroktrompet. Daarnaast studeerde hij kamermuziek aan
het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Naast zijn werkzaamheden als freelance

Jo Louppen. Foto Leon Poels

Ralph Hessen. Eigen foto

trompettist was hij werkzaam
als docent klein koper. In 2011
promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift getiteld ‘Trompetters
en Tamboers in de Zeeuwse
Zeevaart ten tijde van de Republiek’. Het concert in de St.
Bavokerk in Nuth begint om
16.00 uur, de toegang is een
vrije gift.

HCN start weer met
ZomerBidonTraining

De ZomerBidonTrainingen van Hockeyclub Nuth behandelt allerhande
speltechnieken voor de jeugd, zoals klimmen en balanceren. Eigen foto

Nuth Hockeyclub Nuth
(HCN) verzorgt deze zomer
voor het achttiende seizoen
iedere zaterdagochtend een
zogenoemde ZomerBidonTraining (ZBT). Niet-leden
zijn ook welkom.
De zes trainingen zijn in de
periode van 24 juli tot en

met 28 augustus, telkens van
10.00 tot 11.15 uur. De ZBT
behandelt allerhande speltechnieken, zoals klimmen,
springen, gooien, vangen,
mikken en balanceren. De
deelnemers moeten een gevulde bidon meenemen om
het lichaamsvocht op peil te
houden.

’S WERELDS BESTE BOOGSCHUTTER IS

Altijd samen,
Boogschutter Mike
Schloesser (27) uit
Nuth-Hunnecum is in
zijn onderdeel (compound) de beste ter
wereld. Toch doet hij
niét mee aan de Olympische Spelen (OS) die
deze week in Tokio van
start gaan. Dat komt
doordat ‘compound’
géén Olympische sport
is. Zijn vrouw Gabriela
Schloesser-Bayardo (27)
is daarentegen wél afgereisd naar Tokio, want
haar onderdeel (recurve) is wél Olympisch.
Mike: “Hartstikke jammer dat ik er in Tokio
niet bij kan zijn.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Dit verhaal gaat over een beroemd
boogschuttersechtpaar uit Beekdaelen dat al jaren samen reist en meedoet aan de grote mondiale toernooien. Niet schrikken, we leggen niet uit
hoeveel klassen, onderdelen en disciplines er in die sporttak zijn – want
knap ingewikkeld. Lees even mee:
Outdoor Archery, Indoor, Field, 3D,
bogen in allerlei soorten, maten en
materialen, van de traditioneel houten bogen tot hightech zoals carbon,
aluminium enzovoorts, Mike zou er
maar wat graag dagenlang over willen
vertellen.
Recurve en Compound
Twee van meest voorkomende boogmodellen zijn de Recurve (Gabriela)
en de Compound (Mike). De verre
‘voorgangers’ van Mike & Gabriela
gebruikten 15.000 jaar geleden hun
pijl & boog voor de jacht of als strijdwapen. Gabriela hoopt er daarentegen een medaille in Tokio mee te
behalen, misschien wel twee. “Ik zal
m’n uiterste best doen”, zegt de geboren Mexicaanse vlak voor haar vertrek
vanuit ‘Hunnecum of all places’ naar
Tokio (36 miljoen inwoners inclusief
stedelijke agglomeraties).
Tweede keer naar O.S.
Gabriela doet voor de tweede keer
mee aan de Spelen. In 2016, in Rio de
Janeiro, kwam ze nog uit voor haar geboorteland Mexico. Een van haar vele
herinneringen uit 2016: dat op zekere
dag, in een van de restaurants in het
Olympisch dorp, vlak achter haar, niemand minder dan Rafael Nadal zat te

Mike en Gabriela Schloesser-Bayardo, enkele dagen voor haar vertrek naar de Olympische

eten, daar heeft ze toen nog een foto
van gemaakt. Terwijl Gabriela vier
jaar later de koffers aan het pakken
is, het is twee dagen voor haar vertrek naar Tokio, vertelt Mike dat er
heel wat aan is vooraf gegaan vanwege de coronasituatie. “Gabriela heeft
de afgelopen dagen maar liefst drie
PCR-tests gehad, plus een bloedonderzoek. Als alles ‘in orde’ is vertrekt
ze 13 juli.” Inmiddels heeft zijn vrouw
al lang en breed haar intrek genomen
in het Olympisch dorp waar ze andere
bekende Olympia-gangers uit Lim-

burg ontmoet, onder wie Tom Dumoulin (wielrennen), Lieke Martens
(voetbal), Juul Franssen (judo), Milan
Vader (mountainbike), Demi Schuurs
(tennis) en, niet te vergeten, collega-handboogschutter Steve Wijler uit
het Midden-Limburgse Horn.
Imponerende erelijst
Gabriela Bayardo, zoals haar achternaam luidde toen ze ter wereld
kwam in de Mexicaanse stad Tijuana (1,8 miljoen inwoners), haalde in
‘Rio 2016’ heel knap de tweede ronde
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INGEZONDEN
BRIEVEN
Uitzonderlijk goed
Even bijtanken in Beekdaelen
(De Beekdaeler, 13-07-2021)

Een goed geschreven artikel over sportcommentator/
verslaggever Evert ten Napel.
Ik kan me mezelf nog goed
herinneren dat Evert samen
met Eddy Poelman voor het
radio-commentaar zorgde tijdens de finale van het WK in
Argentinië op zondag: 25 juni
1978 tussen Argentinië-Nederland 3-1, (1-1 na verlenging). Zoals ook het televisie-verslag op dinsdag 21 juni
1988 tijdens de EK-halve finale West Duitsland-Nederland
(1-2) in het Volksparkstadion
in Hamburg. Heel Nederland
stond op zijn kop. Evert ten
Napel, Eddy Poelman en zeker ook Theo Reitsma waren
in die vroegere jaren toch wel
uitzonderlijk goed met hun
aparte stemgeluid op zowel tv
als radio.
Jean van Aerle Jabeek

INGEZONDEN
BRIEVEN
Bijdragen kunt u sturen
naar info@beekdaeler.nl.
Bijdragen zijn maximaal
150 woorden. 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.

Spelen. Mike: “Hartstikke jammer dat ik er in Tokio niet bij kan zijn.” Foto Katja Waltmans

maar geen medaille. Ze kwam eerst
jarenlang uit voor haar geboorteland
en won met de Mexicaanse ploeg
verschillende medailles. Haar erelijst is imponerend, net als die van
haar man trouwens, beiden kwamen
(en komen) wereldwijd op tientallen
locaties in actie. In Rio zag ze hoe
enorm de Spelen zijn. “Eén grote
familie, iedereen is enthousiast en
blij.” Die Spelen vonden toen plaats
in een vrolijke entourage, maar die
ambiance ontbreekt dit keer. De
Spelen in Tokio worden immers voor

lege tribunes afgewerkt vanwege coronazorgen, er wordt helemaal geen
publiek toegelaten op de sportlocaties in de hoofdstad. Het is niet anders, beseft Gabriela, ze is al lang blij
dat de Spelen überhaupt doorgaan.
In Tokio is zij een serieuze kandidaat voor een gouden medaille, in de
eerste helft van dit jaar heeft ze internationaal uitstekend gescoord. De
prijzenkast in huize Schloesser raakt
alsmaar voller. Verleden maand pakte Gabriela bij de wereldbeker in
Parijs een zilveren medaille, Mike

greep, bij hoge uitzondering, ’slechts’
brons.
In september naar EK en WK
Terwijl zijn vrouw in Tokio op medaillejacht is, bereidt Mike zich in
Nuth alvast voor op het EK in Kroatië en het WK in de Verenigde Staten, beide toernooien zijn in september. “Ik kijk daar nu al naar uit.”
Maar eerst komt Gabriela in actie,
zij doet in Tokio mee met het individuele vrouwentoernooi en de nieuwe mixed discipline. De dag vóór

de openingsceremonie komen de
hangboogschutters, onder wie Gabrielea, al in actie, dan schieten alle
128 deelnemers (64 mannen en 64
vrouwen) 72 pijlen om de ranking te
bepalen voor zowel de mixed teams,
damesteams, herenteams en individuele wedstrijden, daarna begint de
knock-out fase. In 2016 in Rio waren de ouders van Gabriela erbij, dit
jaar hadden ze weer willen komen,
net als Mike. Gabriela: “Helaas mag
het niet.” Vanwege de zeer strenge
coronamaatregelen in Tokio.

City Escape:
Doorgrond Heerlen
Ontdek de stad
in 5 tijdlijnen!
Romeinse tijd
Ridders & Rovers
Mijntijd
Transitiejaren
Nieuw Elan

5 virtuele gidsen loodsen je in 4 uur
door de stad en de tijd heen. Je speelt
het spel met de speciale Doorgrond
Heerlen Escape box en de game app.
Interactief en geschikt voor familieuitjes, bedrijfsuitjes of gezellig met
vrienden. Voor ca. 6 personen.

Het spel is verkrijgbaar bij
de nieuwe Visit Zuid-Limburg
Experience Heerlen-Parkstad,
Spoorplein 40 in het
Maankwartier.
Meer info: visitzuidlimburg.nl/
doorgrondheerlen

visitzuidlimburg.nl
#visitzuidlimburg

Op vakantie?
Licht de buren in!

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

www.politiekeurmerk.nl/preventietips

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen
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Voor meest exclusieve en specialistische
Steak & BBQ Specialist uit Beekdaelen
en omstreken moet je naar Hulsberg!

‘WATERWETHOUDER’ JEANNETTE

‘Ik zag de

Buiten onze superheerlijke barbecue-specialiteiten
zijn wij dé specialist voor de échte Pittmasters,
álle soorten en variaties hebben wij voor u liggen.
Naast onze eigen steaks van eigen toprunderen uit Puth-Schinnen,
importeren wij tevens nog beste steaks uit de hele wereld:
- De Holsteiner uit Duitland
- De Rubia Gallega uit Spanje
- De Chiannina uit Italië
- De Montebiarde uit de Frans- Zwitserse alpen
- De Black Angus uit Schotland
- De Black Angus uit Canada
- De Black Angus uit De Ranger valley (Australië)
- De Wagyu uit Kagoshima (Japan)

Kom voorbij op de slagerij en kies, en laat u verrassen!
Keurslagerij Jack en Tonny Keulen
Kerkstraat 26 | 6336 BB Hulsberg
Tel. 045 405 90 21
www.keulen.keurslager.nl

Rudi Boosten (links op de rug gezien) moest woensdag lijdzaam toezien hoe het water van de
de smurrie om te helpen bij het puinruimen en leegpompen. Foto Rob Oostwegel

Nieuw magazine
‘Beweeg mee!’
mee!’
gelanceerd
Schinveld Beekdaelen is een nieuw magazine rijker: BEWEEG MEE! Het wordt gemaakt door
de coaches van Beweegdaelen en moet kinderen helpen in beweging te komen. Het blad
staat vol met tips, spellen en gezonde weetjes. Beweegcoach Sjoerd Rietjens (links op de
foto): “We zien dat kinderen hun vrije tijd anders invullen dan vóór corona. Met het magazine bieden we kinderen vernieuwende en uitdagende spellen in hun vrije tijd.” Naast spelletjes staan er ook gezonde recepten in. Leerlingen van basisschool Schinveld kregen vorige
week maandag het eerste nummer van het magazine uitgereikt. Binnenkort volgen ook de
andere basisscholen in Beekdaelen. “We hebben er 2.500 laten drukken”, aldus beweegcoach Ken Diedering (rechts). “Elk kind krijgt er dus een”. Foto Beweegdaelen

Deze week schijnt de zon weer volop en de
terrassen zitten vol. Dat was zeven dagen
geleden wel even anders. Toen kreunde ook
Beekdaelen onder de gevolgen van de extreme regenbuien. Voorop gesteld: vergeleken
met de ellende in andere Limburgse regio’s
kwam onze gemeente er zeer genadig af, al
was er op diverse plekken serieuze wateroverlast. Zoals in Kathagen/Vaesrade. Wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam (Vernieuwingsgroep, zij heeft ‘wateroverlast’ in
haar portefeuille): “Toen ik in Kathagen
arriveerde zag ik meteen de ellende.”
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QUADVLIEG BEZOCHT INWONERS VAN KATHAGEN

paniek in hun ogen’
inzetten vanuit je bestuurlijke verantwoordelijkheid.
“Maar ook en vooral een
hand op de schouder leggen
van gedupeerden. Bij Kathagen trok de watermassa van
de ene kant naar de andere kant van de straat, ik zag
de paniek en tegelijkertijd
een zekere gelatenheid in
de ogen van de inwoners.”
Bij de Kathagermolen is
het die avond grote chaos.
De Geleenbeek, die ontspringt in een put op een
boerenerf in de Heerlense
wijk Benzenrade, was nooit
eerder zo verwoestend. 48
uur later wordt in Kathagen
nog steeds met man & macht
en met groot materieel gewerkt om de watermassa af
te voeren. “De molen was pas

gerenoveerd”, zegt eigenaar
Boosten. “Opnieuw renoveren? Ik hoop dat ‘t überhaupt
mogelijk is.”
Buurtschap Hegge
Nooit eerder was er zo’n
zondvloed in Beekdaelen,
Quadvlieg kent er alle kwetsbare plekken - voorheen was
ze ook al wethouder in de
voormalige gemeenten Onderbanken en Schinnen en
ook in 2022 doet ze – wat
haar betreft – opnieuw mee
aan de gemeentelijke verkiezingen. “De modderstroom
destijds in het Schinnense buurschap Hegge was
trouwens ook heel heftig.”
Trekt zij nog lessen, zoals
dat tegenwoordig heet, uit
de Beekdaelense waterover-

last? “Uiteraard komt er een
evaluatie. Les 1 is dat je goed
bent voorbereid, dat iedereen weet wie wat moet doen
als het mis dreigt te gaan. Het
is een soort militaire operatie die bij een calamiteit in
werking treedt.” Ze is zeer te
spreken over de ‘fantastische
inzet’ van alle hulpverleners
en ambtelijke ondersteuners.” Binnen de mogelijkheden die Beekdaelen heeft
hebben we volgens mij al het
mogelijke gedaan.” Tot en
met de aanvoer van vele
kubieke meters zand die
in Oirsbeek, Schimmert
en Schinveld gratis kon
worden
afgehaald
om
Beekdaelenaren te helpen
bij het tegengaan van wateroverlast.

Geleenbeek bezit nam van zijn woning. Vrijdag, twee dagen na de catastrofe, stond Boosten nog steeds in

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Verleden week maandag al
rook Quadvlieg onraad, de
weersvoorspelling was onheilspellend dus zette ze
de rubberen laarzen alvast
gereed. Toen ze de melding
kreeg dat het in Kathagen
hartstikke fout dreigde te
gaan, was ze snel ter plaatse.
Op haar Facebook-pagina
meldt ze op die woensdagavond dat ze ‘met de mannen van de buitendienst en
de burgemeester op pad is
geweest om de mensen een
hart onder de riem te steken
bij Kathagen.’ De Geleenbeek
begon aan het begin van die
avond over te stromen. Quad-

vlieg zag dat de (als een boerderij ogende) Kathagermolen
het niet redde. “Ondanks de
aangebrachte verhogingen.”
Ook aan de overkant van de
straat, ondermeer bij Uitvaartcentrum van den Hout,
stroomde het water de huizen binnen. Samen met de
brandweer, gemeente, zandbedrijven, pompauto’s en een
heleboel menskracht, schrijft
Quadvlieg op Facebook, is
een zandwal gemaakt. ‘Hopelijk zal het nu droog blijven
in de panden.’
24 uur in de weer
Rudi Boosten, eigenaar van
de volledig ondergelopen
Kathagermolen: “De burgemeester en de wethouder zijn inderdaad komen

kijken maar zelf heb ik ze
niet gezien.” Dat kon ook
moeilijk, want Boosten probeerde juist op dat moment
om zoveel mogelijk have en
goed te redden. Quadvlieg
meldt één dag later, donderdagochtend, via social media
dat de gemeente en brandweer aan de slag zijn om de
schade van de overstroomde Geleenbeek te beperken.
‘Iedereen heeft de klok rond
gewerkt, sterkte voor alle bewoners die schade hebben!’
Wéér een dag later, vrijdag
rond het middaguur, vraagt
De Beekdaeler haar wat je
als ‘waterwethouder’ kunt
doen in een dergelijke extreme situatie. Vanzelfsprekend
op alle mogelijke manieren helpen en hulptroepen

Wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam was op de avond des onheils in Kathagen om de gedupeerden
aldaar een hart onder de riem te steken. Eigen foto
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sudoku vijfling

kruiswoord
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HORIZONTAAL: 1 balspel 6 deel v.e. bloem 12 fris 13 berggeel 14 aan zee 16
vlek 18 dokter 19 als onder 20 speelgoed 22 bloeiwijze 24 bergweide 25 namaak 27 kunstzin 29 telwoord 30 of dergelijke 31 behoeftig 33 bijbelse figuur
35 water in Friesland 37 ieder 38 mening 39 Europeaan 40 numero 41 ontkenning 42 voorzetsel 44 boom 45 deel v.e. geweer 47 vet 50 wilde haver 52 voordat 54 nachtvogel 56 heidemeertje 58 de oudste 59 groente 61 vleesgerecht 64
Romanum Imperium 65 werktuig 66 samenzang 68 globe 69 deel v.e. dynamo.
VERTICAAL: 1 schaaldier 2 rooms-katholiek 3 soort zeil 4 Europeaan 5 op de
wijze van 7 insect 8 bewijsstuk 9 snijwerktuig 10 public relations 11 zuivelproduct 15 tijdmeter 17 waterkering 18 papegaai 19 omnivoor 21 Frans lidwoord
23 vrucht 24 uitroep van pijn 26 per adres 27 uitvlucht 28 tint 29 achter 30
domoor 32 strafwerktuig 34 profeet 36 wandversiering 41 namelijk 43 tegenover 46 slee 48 trekgat 49 priem 51 Oude Verbond 52 riv. in Spanje 53 bezinksel 55 onbuigzaam 57 ternauwernood 59 amfibie 60 ik 62 gravin van Holland
63 lidwoord 65 zuster 67 voorzetsel.
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HORIZONTAAL: 1 delfstof 4 oude munt 7 rijksuniversiteit 8
gereed 9 eerwaarde vader 11 selenium 13 op grote afstand 15
decibel 16 vleesgerecht 17 cowboyfeest 18 zangnoot 19 water in
Friesland 20 gewichtig 21 letterteken 23 ad acta 24 emeritus 25
kaartspel 28 richting 30 riv. in Italië 31 Oude Verbond 32 reukwater 33 Japanse keizerstitel 35 per expresse 36 wapen 37 de
dato 38 achter 40 vaarwel (Fr.) 42 laatstleden 43 nul 44 kledingstuk.
VERTICAAL: 1 Europese Unie 2 te koop 3 stakker 4 kleinkunst
5 bijwoord 6 telegraaf restant 7 bordspel 10 pedagogische academie 12 aanspreektitel 13 Ned. omroep 14 uitroep van afkeuring
15 geweldig 20 genoeg 22 Europees Monetair Stelsel 26 muziekwerk 27 projectiel 28 vleesgerecht 29 voorzetsel 32 vrij 34 mondwater 39 aan zee 40 slee 41 bijbelse stad 42 Chinese munt.
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Ik weet één ding heel zeker: ik vraag me nooit
meer af wat het Waterschap nou eigenlijk doet.
Hélène

Kerkdiensten

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.

PVC VLOEREN

TRAPPEN

PVC
Warme, stille PVC vloer € 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

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

LAMINAAT/PARKET

MEUBELREPARATIE

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

KEUKENS
WULLENWEBER KEUKENS
Betaalbaar keukendesign!
Demokeuken aanwezig.
06-46121095
Ook op facebook.

BIJBAANTJE
BEZORGER GEZOCHT
IN AMSTENRADE
EN SCHINNEN!
Interesse?
Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

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

GELDZAKEN
REGIOBANK
OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 09.30-17.30 uur
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.

Samen maken
we Beekdaelen!

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Zaterdag 24 juli. 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
ouders Wolfs-Wolfs en
uit dankbaarheid.Zondag 25 juli. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: voor
de parochie en tot intentie van de zieken; 1e
jaardienst Jef Houbiers;
Mia Janssen-Lemmens
(verjaardag); Annie Ubaghs-Janssen (verjaardag).
13.00 uur: Doopviering
Linn Gijzen.. Woensdag
28 juli. 19.00 uur: H. Mis.
Jaardienst Anna Beugels
(naamfeest); Mia Hamers-Peters, Dominique
Schreurs; Thei Meijers
en Tiny Meijers-Veldman. Donderdag 29 juli.
18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis.

Zaterdag 24 juli: 12.00
uur: Huwelijksmis Nanda
Kreijns en Erik Paas. 18.30
uur: H. Mis. Intenties: Jo
Wachelder en Aldegonda
Wachelder-van der Mark;
uit dankbaarheid; voor
Jacoba Aerts; ouders Coumans-Schepers en dochters Margriet en Enny.
Dinsdag 27 juli. 09.00
uur: H. Mis.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 24 juli. 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
Alice
Sieben-VanKan
(zeswekendienst); Annie Limpens-Geurts (1e
jaardienst); Jan Limpens
(11e jaardienst) en zoon
Jos. Zondag 25 juli. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd
het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor Sint Remigius. Intenties: Marc Thoma (jaardienst) en Wiel
Thoma.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 25 juli. 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: 1e jaardienst.
Esther de Boer; Anna
Maria Bemelmans; Roger Ritzen (verjaardag).
Maandag 26 juli. 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 30
juli. 09.00 uur: H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 25 juli. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: Hub
Bosch. Wij gedenken:
Sjo Lemmens 1995; Bertha Schoonbroodt-Houben 2003; Mariet de
Rooij-Cobben 2009; Miet
Aspers-Ververs 2018.

Familieberichten
Wij verloren een zorgzame tante en zus

Agnes Triepels - Rademakers
Zij blijft in onze herinnering
Netje
Chris en Lieske
LambertL
Peter

Column Hélène

Watermanager

T

elkens als ik de stembiljetten voor de Waterschapsverkiezingen in
mijn brievenbus vindt, meestal
samen met die voor de provinciale staten, vraag ik me af wat
ze eigenlijk doen daar bij dat
Waterschap. Ik ben een van die
burgers die ervan uitgaat dat
alles geregeld wordt en dat ik
een orgaan kies waar mensen
voor zouden moeten worden
aangenomen met verstand
van zaken. En democratisch
gekozen bestuurders zijn heel
vaak niet de mensen met het
meeste verstand van zaken.
Maar als we in dit land blijkbaar iets heel goed kunnen,
dan is het wel omgaan met het
wassende water. Die laatste
term gebruikte ook onze koning in zijn persmomentje na
de jaarlijkse fotoshoot met zijn
gezin. Het wassende water.
Het herinnerde me aan het
eerste officiële interview dat
Willem-Alexander gaf in 1997
waarin hij aankondigde zich
te gaan richten op watermanagement. Daar werd
destijds enigszins lacherig
over gedaan, maar in de daarop volgende jaren bleek dat hij
zich steeds meer ontwikkelde
tot een specialist op het gebied
van watermanagement. Internationaal wordt hij gezien als
watermanagementdeskundige,
net als onze dijkenbouwers en
baggeraars. Als dochter van
een soort van watermanager mijn vader was leidingfitter bij
de Waterleidingmaatschappij
- is het respect voor het water
mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader leerde ons dat
water een kostbaarheid is en
dat het niet vanzelfsprekend
is dat er zomaar schoon, fris
drinkwater uit de kraan komt.
In een huishouden met vier
dochters leverde dat nogal
eens conflicten op als wij weer
eens de kraan onnodig lieten

lopen, het toilet nokkievol met
toiletpapier duwden en het
bad twee keer achter elkaar
met warm water lieten vollopen om één keer te badderen.
Op dat moment was hij een
roepende in de woestijn, maar
onbewust heb ik een aantal
van zijn gewoontes overgenomen. Hoewel ik niet bepaald
een milieu activist ben, draai ik
de kraan niet open als ik mijn
tanden poets, scheid ik alle
afval en loop ik overal onnodig
brandend licht uit te maken.
De liefde voor de natuur zat
er bij mijn vader ingebakken,
maar water had daarbij een
bijzonder plekje in zijn hart.
Het was een bijzonder ontzagwekkend element in zijn ogen.
Als hij in bad ging, zat hij in een
laagje water dat net zijn benen
bedekte. Dat had achteraf
gezien ook weer alles te maken
met grenzeloos respect voor
water; hij kon niet zwemmen
en was bij wijze van spreken
bang om te verdrinken in een
diep bord. Dat mijn vader gelijk
had met zijn watervrees, werd
afgelopen week weer eens duidelijk. We werden als mensen
weer even goed op onze plek
gezet. Ik weet één ding heel
zeker: ik vraag me nooit meer
af wat het Waterschap nou
eigenlijk doet.
Reageren?
helene.knops@home.nl

COLOFON
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
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804

NUTH

Beekdaelen 2021 De lokale politieke partij
Vernieuwingsgroep Beekdaelen vindt het van
belang dat alle inwoners mee kunnen doen,
mee-participeren, meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan dat
de Vernieuwingsgroep al 50 jaar lang de
inbreng en participatie van burgers in hun
eigen KERN en in hun gemeenschap van groot
belang vindt. Hiermee geven we samen invulling aan het motto “Beekdaelen maken we
samen”.
Indien u wilt opkomen voor de belangen van
uw KERN of buurt, stuur dan gerust eens een
mailtje naar (hugoschaffrath@home.nl) of bel
mij even op (06-27821174). Wij gaan graag
met u in gesprek.

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Oplage
16.250 ex.

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004

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

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

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

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 20.00 UUR

PINKSTERZONDAG & MAANDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 10:00 T/M 18:00 UUR
Aanbiedingen geldig vanaf donderdag 22 t/m zondag 25 juli 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren
Linze Abrikozen
of Kersen vlaai

13.35

7.

v.d. Sjlechter koude schotel
bak à 400 gram

groot

95

4.

95

Pitloze
witte druiven

3.

49

Alle verse pizza’s
2 stuks
combineren mogelijk

2 bakken à 500 gram

S
I
T
A
R
G
1+1
4. 2.
58

Trots van Coop
Authentieke vleeswaren:
grillham pakje 125 gram
ovengebakken casseler pakje 120 gram
shoarmarollade pakje 120 gram
salami pakje 125 gram
combineren mogelijk

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

29

58

Mars, Snickers
of M&M’s pints

2 STUKS

5.00
6.00

4.-

79

2 bekers à 280-335 gram
combineren mogelijk

S
I
T
A
R
1+1 G 10. 5.
98

49

Biertje van de week:

Coca-Cola
4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

Alle Amstel of Bavaria Radler
2 stuks
combineren mogelijk

4 STUKS

9.

16

*

S
J
I
R
P
E
2 HALV
7. 32.

6.

99

e

58 _

58

5.68 _ 24.43

MAX. 4
KRATTEN
PER KLANT

*

G
N
I
T
R
O
25% K

Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml

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

per stuk

3.29 _ 17.49
2.46 _ 13.11

17.

49

13.

11

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

