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Rob Vankan uit Aalbeek alias dj Limbo Latino brengt eerste plaat uit

Lage bloembak;
bestuurders opgelet
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Met de trekker op pad
Doenrade Het verschil in temperatuur tussen afgelopen zondag en de week ervoor was extreem te noemen. In het carnavalsweekend
genoten we van het schaatsen op natuurijs bij een temperatuur die overdag niet boven het vriespunt kwam. Amper zeven dagen later
kon de bontmuts naar zolder en de korte broek uit de mottenballen. Heerlijk lenteweer lokte iedereen naar buiten. Yori, Lotte en dochter
Sophie genoten van een ritje met de tractor. ‘We halen zometeen mijn ouders op, die hebben een huifkar en dan gaan we er lekker samen
op uit,’ vertelt de uit Bingelrade afkomstige Yori, die zich samen met zijn Lotte uit Schimmert, enkele jaren geleden in Doenrade vestigde.
‘Tsja, hier stond een leuk boerderijtje te koop, dat was onze droom!’. Tekst & beeld: Katja Waltmans

Roy Blijlevens uit Aalbeek
op kandidatenlijst JA21
Pagina 4

Irma Zelissen: ‘38 jaar hard gewerkt voor onze oudedagsvoorziening’

Beekdaelen peilt impact
coronacrisis via tv-debat
Thuis in Beekdaelen; de impact van Corona’. Zo heet het
live-debat dat op maandagavond 1 maart vanaf 19.00 uur
te zien is op de lokale tv-zender ZO-NWS en de
Facebookpagina van de gemeente Beekdaelen. Kijkers
kunnen via Facebook of een live chat vragen stellen aan
de gasten. Vooruitlopend op het praatprogramma op 1
maart sprak De Beekdaeler met de eigenaars van café
In de Vrie in Oirsbeek. Hun schrijnende verhaal staat
symbool voor menige collega-ondernemer in Beekdaelen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Café In de Vrie in Oirsbeek
heeft zwaar te lijden onder
de impact van de coronacrisis. Irma Zelissen en haar
man Jannie runnen al sinds
1983 een horecazaak. “Het
is een zware, vermoeiende
tijd. Niet alleen in financiële
zin, maar ook voor je eigen
gemoedsrust. In één jaar tijd
is gewoon alles gecanceld:
feesten, koffietafels en niet te
vergeten: de bijeenkomsten
van onze vaste verenigingen. Onze zaak is ons leven,

daar zit zoveel passie in, dat
is gewoon houden van”, vertelt Irma Zelissen. Zakelijk
gezien is deze tijd gewoon
hommeles. ”Corona heeft
ondernemers in de greep, en
de horeca en alles wat daar
om heen hangt in het bijzonder. Wij hebben 38 jaar hard
gewerkt voor onze oudedagsvoorziening. Maar als er
meer geld uitgaat dan er binnenkomt, dan gaat het hard.
Velen hebben het water tot
aan de lippen staan. Dit heeft
ook niets meer met ondernemersrisico te maken.”
Zie verder pagina 3

VVD verstuurt
valentijnskaarten:
‘Beekdaelen
kan nóg beter’
Beekdaelen VVD Beekdaelen heeft huis-aanhuis valentijnskaarten
verspreid. Met de actie
wil de partij haar liefde
voor Beekdaelen en
zijn inwoners nog eens
extra onderstrepen. “Wij
houden van Beekdaelen!
Twee jaar geleden zijn
we aan het werk gegaan
voor jou. Dagelijks geven
we alles voor nog een
#beterbeekdaelen. En we
hebben al heel wat moois
bereikt, maar het kan nog
beter”, zo staat er op het
kaartje. Om Beekdaelen
nog mooier en beter te
maken roept de partij de
hulp in van de Beekdaelenaar of zoals de partij
het omschrijft: “Waarvan
gaat jouw hart sneller
kloppen voor Beekdaelen?” Reageren kan via
hallo@vvdbeekdaelen.nl
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Het trieste dieptepunt is het instellen van de avondklok
waaraan Nederland nog slechte herinneringen heeft.
Jacques

Column Jacques

Kling klokje klingelingeling

Z

oals het avondklokje thuis klinkt, klinkt het nergens (naar).
Dat is de situatie waarin ons land verkeert door de knullige
wijze waarop het inmiddels demissionaire kabinet Rutte de
covid-19 pandemie beweert te bestrijden. Met vallen en opstaan,
naar het vroegere patroon van de Springprocessie in Echternach
(drie stappen voorwaarts, twee achterwaarts), elke schijn van
doelgerichtheid en daadkracht opzettelijk vermijdend, zoekt de
regering een uitweg uit de doffe ellende waarin het virus en de
daartegen genomen maatregelen de bevolking hebben gedompeld. Tot nog toe zijn er slechts enkele winnaars aan te wijzen:
de supermarkten, BOL.com en de uitvaartverzorgers. Het trieste
dieptepunt is het instellen van de avondklok waaraan Nederland in
de tijd van de Duitse bezetter nog slechte herinneringen heeft. Het
is een vorm van vrijheidsberoving van de bevolking (“Wij gooien
het land dicht” zou een minister binnenskamers hebben gezegd)
van ongekende proportie, die sinds 1945 niet meer is voorgekomen.
Alleen de autoloze zondagen tussen 4 november 1973 en 6 januari
1974 door het kabinet Den Uyl verordend, gingen die heilloze weg
op. Op last van de regering stonden alle auto’s een aantal zondagen stil. Die maatregel was vanwege de verhoogde olieprijzen voor
westerse landen. Totale schaarste zou dreigen en iedereen geloofde
dat op gezag van de Club van Rome. Minister Tjerk Westerterp gaf
dertig jaar later toe, dat op het moment van invoering de praktische
noodzakelijkheid ontbrak omdat de olievoorraden ruim voldoende waren. De voorraadtanks bij Pernis (Rotterdam) zaten bomvol
olie. Dat ze die verregaande maatregel toch inzetten, kwam vooral
voort uit de calvinistische zuinigheidsidealen van Joop den Uyl.
Het volk moest maar leren de auto vaker thuis te laten en zich op
de fiets te verplaatsen. Ik merk op dat Mark Rutte die idealen nog
steeds deelt. Maar het is, zoals juristen dat zo mooi kunnen zeggen,
gewoon détournement de pouvoir, het inzetten van een maatregel
voor een ander doel dan waarvoor die bedoeld is. En ik vrees dat dit
nu weer het geval is met de avondklok.
De rechtbank in Den Haag zette vorige week dinsdag een streep
door de avondklok in een rechtszaak die was aangespannen door
Viruswaarheid van Willem Engel, maar Rutte was er als de kippen
bij om bij het Gerechtshof via een turbospoedappèl dezelfde
middag nog een schorsing van dat besluit af te dwingen, zodat de
avondklok in stand zou blijven tot de uitspraak in hoger beroep.
Waar elke Nederlander maanden, soms jarenlang moet wachten
tot de rechter eindelijk in actie komt, was één telefoontje van Mark
Rutte of van Ferd Grapperhaus genoeg om de schorsing en het
hoger beroep te bespoedigen. Hoezo scheiding der machten? De
Gerechtshofpresidente Marie-Anne Tan-de Sonnaville betitelde
Viruswaarheid als Viruswaanzin en of dit nu een Freudiaanse of een
opzettelijke verspreking was, het is geen schoolvoorbeeld van de
rechterlijke onpartijdigheid die in zo’n beladen proces thuishoort.
Vrijdagochtend stonden beide partijen weer tegenover elkaar en
heel Nederland keek over hun schouders mee, want de avondklok
staat op het spel. Vrijdag 26 februari volgt de uitspraak. Ondertussen heeft het kabinet met ongekende haast een spoedwet in elkaar
geknutseld en aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd om te
voorkomen dat de avondklok eraf gaat als ze een tweede zeperd
bij de rechter halen. Een gedoe van jewelste met als enig doel het
beperken van gezichtsverlies van het kabinet zo vlak voor de verkiezingen. Maar het virus heeft dat onbedekte gezicht al heel lang
aangetast.
Dat gezicht van Grapperhaus tijdens de persconferentie, ik zal het
niet snel vergeten. Willem Elsschot sprak in zijn gedicht over een
man “die een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood”. Zoiets dus.
Onderwijl schaatste zijn ambtgenoot Wopke Hoekstra in het voor
publiek gesloten Thialfstadion te Heerenveen met Sven Kramer
zwierig over het ijs om later beteuterd diep door het stof te gaan,
toen hij inzag dat dit een stommiteit was. Grapperhaus had hetzelfde ervaren na zijn bruiloftsfeest. Hoe komt het toch, dat Rutte maar
blijft lachen, al tien jaar lang. Alles glijdt van hem af. Avondklok of
niet, een verloren rechtszaak of niet, hij lacht zich een kriek, ook
al zijn er sinds de corona uitbraak meer dan 15.000 landgenoten
aan deze ziekte overleden. De onderzoeken, cijfers en adviezen van
RIVM en het OMT, die onderstrepen dat invoering van de avondklok van groot belang is om de pandemie onder controle te krijgen,
overtuigen niet langer. Want de KLM blijft doorvliegen, de ijspret is
vorige week nauwelijks in toom gehouden en op thuisquarantaine
is geen enkele controle. Het voorkruipen van kantoorpersoneel bij
vaccinatie van verpleeghuizen wordt niet bestraft. Bejaarden van
90 jaar staan te kleumen voor een sporthal als ze op het vaccin
wachten. Een boer die op zijn eigen land na 9 uur ’s avonds nog even
aan het werk is, wordt beboet. Iemand die buiten op zijn balkon een
sigaretje staat te roken eveneens. Is dit allemaal effectief bij de virusbestrijding? Nee dus. Eerder brokkelt het fragiele draagvlak voor
alle maatregelen verder af. Deze ministersploeg heeft de bel voor
de laatste ronde horen luiden. Hun avondklok staat al een poos stil.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Lage bloembak;
bestuurders opgelet
Nuth Het is nu al de duurste bloembak van Beekdaelen. Zóveel schade aan auto’s veroorzaakte het onding al, dat sinds
kort op de Markt in Nuth staat. Automobilisten zien bij het oprijden het obstakel over het hoofd. Voor zover bekend bij
deze krant gaat het om zeker drie aanrijdingen met de bloembak, in een week tijd. Een Beekdaelenaar, die anoniem
wil blijven, meldt tegenover deze krant forse schade aan de portieren en zijkant van zijn auto, veroorzaakt door - naar
eigen zeggen - ‘die k-bloembak’. Volgens buurtbewoners was er eerder op de dag ook al een aanrijding met de bak.
“De bloembak is erg laag, waardoor automobilisten de bak simpelweg niet zien”, zo constateert onze verslaggever
ter plekke, die zelf eerder in de week ook al een botsing met de bloembak zag gebeuren. De gemeente is inmiddels
op de hoogte van het probleem en heeft een rood-wit waarschuwingslint aangebracht op beide bloembakken (aan
de ander kant staat er ook nog één). Of Beekdaelen overweegt om de bloembakken weg te halen, is niet bekend.
Foto De Beekdaeler

St. Donatus
Nuth is op
zoek naar een
enthousiaste
secretaris
Nuth Toneelvereniging
St. Donatus in Nuth is
naarstig op zoek naar
versterking om ook in 2021
voorstellingen te kunnen
blijven maken en opvoeren. Er wordt gezocht
naar een enthousiaste
secretaris.
Jaarlijks wil de vereniging
twee tot drie toneelproducties neerzetten. “Om een
dergelijke organisatie te
besturen zijn betrokken bestuursleden nodig”, zo meldt
het bestuur in een persbericht. “Als secretaris beslis je
mee in het in reilen en zeilen van de toneelvereniging,
ben je het eerste aanspreekpunt naar buiten toe, plan je
repetities en voorstellingen
in en houd je notulen bij tijdens de bestuursvergaderingen. Ook tussendoor ben je
bereid om kleine acties voor
je rekening te nemen”, aldus
het bericht verder. Het betreft een vrijwillige functie.
Belangstellenden kunnen
zich tot 28 februari melden bij voorzitter Wouter
Ramakers, 06-25538384 of
via toneelnuth@gmail.com.
“Daarna worden gesprekken gevoerd met iedereen
die zich aangemeld heeft“,
besluit het bestuur van St.
Donatus.
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Tijdens haringhappen op
Aswoensdag in Oirsbeek

‘Opeens
stonden de
boa’s voor
de deur’
3 vervolg van pagina 1
In het weekend doen
ze take-away in hun
zogeheten ‘In de Vrieboet(e).’ Irma Zelissen: “Niet eens zozeer
om nog een paar centjes te verdienen, maar
nog meer om contact
te hebben met andere
mensen. Onze zoon
Sonny, die samen met
ons in de zaak staat,
wilde dit heel graag.
En met ons drieën
merken we dat ook
onze gasten, vrienden
en kennissen daar
grote behoefte aan
hebben, ze willen
gewoon even een praa
tje maken. Voor veel
mensen is dit hun
uitje is, en ook wijzelf
genieten ervan.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“Of ze het financieel gaan
redden? “In al die jaren hebben wij gelukkig nooit gek
geleefd. We dragen onze
zaak straks over aan onze
zoon Sonny, dus vóór hem
zullen wij zeker blijven
knokken. Ons café heeft een
grote sociale functie in het
dorp en omstreken.” Irma
Zelissen maakt de gemeente
Beekdaelen een compliment.
“De take-away-vergunning
voor ‘In de Vrie-boet(e)’,
aan de overkant op ons terras, was pijlsnel geregeld.

Niets dan lof.” Niettemin
ging het verleden week, op
Aswoensdag, toch flink mis.
‘Om jekerinne toch nog
ein bietje ‘t vastelaoves-geveul te laote belaeve, is
d’r
mörge
esjwoonsdig
#hieringbiete-togo!’
Dat wervende tekstje stond
carnavalsdinsdag op Facebook. En inderdaad, een dag
later, op Aswoensdag, gingen
de maatjes, braadharingen
en haringfilets - op anderhalvemeter in de openlucht
- vlotjes over de toonbank
bij In de Vrie. Irma Zelissen: “Totdat opeens overijverige boa’s voor onze ‘boet’
stonden, gevolgd door de
politie, ter ondersteuning...
Volgens de boa’s kwam de
politie stomtoevallig twee
keer voorbij… Ik was stomverbaasd, net als de gasten.
Die waren juist op dat moment in alle vrolijkheid een
harinkje aan ’t happen. Ik
vroeg aan de boa’s: wat is er
aan de hand? Tja, ze hadden
gehoord dat we geopend waren maar dat we daar geen
vergunning voor zouden
hebben.” Daarop belde Irma
haar man, die was op dat
moment even naar zijn moeder toe - met heerlijke maa
tjes. “Mijn man is meteen
naar huis gekomen, want
de boa’s wilden per se onze
vergunning inzien, terwijl
men die ook gewoon bij de
gemeente had kunnen bekijken.” Lang verhaal kort: “Eén
van de heren boa’s heeft de
vergunning ik weet niet hoe
vaak doorgepluisd. Vervolgens moest mijn man ook
nog de vergunningsvóórwaarden gaan halen! Maar
alles klopte, we mogen zelfs
de hele week geopend zijn.
Wij waren razend, want ja,

midden op straat, tussen de
gasten.” Wat ze van de boa’s
vindt? “Dat zal ik iedereen
besparen. Kijk, áls er al iets
aan de hand is, dan kan dat
toch ook op een fatsoenlijke
manier worden besproken?
Wij zijn nog steeds nette ondernemers. Dat er regels zijn,
prima, we doen er ook alles
aan om ze te handhaven.
Maar het ís ook heel moeilijk, je kan mensen niet in
alles sturen.”

”

Eén van de
heren boa’s
heeft de
vergunning
ik weet niet
hoe vaak
doorgepluisd.
Klacht ingediend bij
gemeente
Café In de Vrie heeft over het
optreden van de boa’s inmiddels een klacht ingediend bij
de gemeente Beekdaelen.
“De gemeente heeft ons teruggebeld en meteen een
afspraak gemaakt. Wel zo
netjes.” Voor ze het vergeet
te zeggen: “Er zijn kasteleins die het niet meer gaan
redden, heel triest. Ik wens
alle collega-ondernemers,
in welke branche dan ook,
veel sterkte.” Het tv-debat
over de impact van corona
in Beekdaelen, wordt op 1
maart gepresenteerd door
Sander Kleikers, voorheen
werkzaam bij L1.

Citaat van
de week

‘Geef ons geen
schoppen na
door boa’s te
bellen of lelijke
dingen te zeggen op A-Sociale
Media maar geef
ons een knuffel
en draag ons een
warm hart toe...
We staan al
genoeg in de
kou...’

5

Myckel de Vries (eigenaar
van brasserie De Muldermolen in Schinnen), die net
als veel andere (horeca-)
ondernemers een moeilijke
tijd doormaakt, lucht zijn
hart op Facebook.

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

Onderscheidend door de beste service!!

WiNterActie!!

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

10% kortiNG

op het Gehele ASSortimeNt
(op vertoon van deze advertentie)!!

Actie vanwege
succes
t/m 31-03-2021
Acties
zijn geldig
t/mverlengd
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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Puzzels: kruiswoordpuzzel,
woordzoeker en sudoku
pagina 12
Enige verkiesbare Beekdaelenaar bij Tweede Kamerverkiezingen

Roy Blijlevens uit Aalbeek
op kandidatenlijst JA21
Beekdaelen Roy Blijlevens
uit Aalbeek, voormalig
raadslid voor Burgerbelangen Nuth, doet mee aan de
Tweede Kamerverkiezingen voor JA21, de nieuwe
partij van Forum-afvalligen
Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Hij staat bij
JA21 op plek 26. Blijlevens
is de enige verkiesbare
Beekdaelenaar bij de Tweede Kamerverkiezingen in
maart.

De optocht in
Nuth ging toch
een heel klein
beetje door…
Nuth Het moet de kleinste carnavalsoptocht ooit zijn geweest in Nuth. Een handjevol fanatieke Nuthse carnavalsvierders ging carnavalszondag, de dag waarop traditioneel de grote
optocht door het dorp trekt, op pad met een bolderkar en verkleed als nar om de inwoners ook in coronatijd een warm carnavalsgevoel te bezorgen. Via sociale media riepen
ze onder de naam ‘Nar Vastelaovend’ dorpsgenoten op huizen te versieren om toch een
beetje carnavalssfeer te creëren. “Wie daar gehoor aan gaf kon tijdens de ‘coronaproof
visite-optocht’ rekenen op een coronaveilig bezoek aan de voordeur en kreeg bovendien
een medaille, button, snoepgoed en ‘iets’ te drinken aangeboden. Ook ‘Twiee Gewaejde’
Pascal Schoonbrood werd verrast met een voordeurbezoek van de Nuthse narren. Als tegenwicht deelde hij gevulde koeken en berliner bollen uit. Eigen foto

DEBUUTPLAAT ‘Te Quiero Aqui’ WORDT VRIJDAG GELANCEERD

Rob Vankan uit Aalbeek
alias dj Limbo Latino
brengt eerste plaat uit
Aalbeek Rob Vankan
uit Aalbeek, of eigenlijk
Dj Limbo Latino, brengt
vrijdag zijn eerste plaat ‘Te
Quiero Aqui’ uit. Hiervoor
werkte de Aalbeekse dj/
producer samen met de
Amerikaanse latin-zanger
Vinny Rivera en diverse
muzikanten van over de
hele wereld. Het resulteerde in een zomerse,
romantische, latino-getinte
(bachata) dansplaat.
Normaal gesproken draait
Rob als dj Limbo Latin op
(door hem zelf georganiseerde) festivals en feesten in Nederland, België en Duitsland.
Hij brengt veel mensen aan
het dansen in Latinkringen
en dan vooral met bachata,
een romantisch muziekgenre
uit de Dominicaanse Republiek. Maar met de uitbraak
van de coronapandemie
zit hij met een lege agenda.
Toch is de Aalbeekenaar niet
stil blijven zitten. Een eigen
plaat spookte al langer in zijn
hoofd, maar het idee raakte in een stroomversnelling
door de coronacrisis. “Plots
had ik tijd genoeg om mijn
droom te realiseren”, vertelt
Rob. “Bovendien is het nu de
perfecte timing om een posi-

De 59-jarige Aalbeekenaar,
werkzaam bij de Provincie
Limburg, heeft zin in een
nieuwe politieke uitdaging.
Sinds 2019 is hij buiten het
politieke beeld geraakt. Zo
stond hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
op de zesde plaats bij Beekdaelen Lokaal, waardoor hij
net buiten de boot viel. Ook
deed hij in 2019 een gooi naar
een Statenzetel, toen nog onder de vlag van Forum voor
Democratie. Zonder succes.
Na de landelijke crisis in die
partij eind vorig jaar stapte
Blijlevens op. Toen JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans Blijlevens vroeg om op de lijst te
komen, zei hij volmondig ja.
“Het is een eer om kandidaat
te mogen zijn voor JA21 voor
de aankomende Tweede Kamerverkiezingen”, zegt Blijlevens.

Roy Blijlevens uit Aalbeek wil voor JA21 de Tweede Kamer in. Eigen foto

Nieuwe politiek
De inwoner van Beekdaelen
zegt met JA21 ‘een stukje
menselijkheid’ terug te willen brengen in de landelijke
politiek. “Het wordt tijd voor
nieuwe moderne politiek,
minder regels meer ruimte
voor de menselijke maat.”
Blijlevens staat op de 26ste

plek, dus het lukt alleen als
hij zo’n 20.000 voorkeursstemmen krijgt. “Den Haag
zou een mooie uitdaging
zijn, maar er zijn in 2022 ook
weer gemeenteraadsverkiezingen”. Volgens de laatste
peiling van Maurice de Hond
mag JA21 hopen op 3 Kamerzetels bij de verkiezingen.

INGEZONDEN
BRIEVEN
Geinige column
‘Ezeltje-prik’
(column Jacques 10-02)

De omslagfoto van ‘Te Quiero Aqui’, de debuutplaat van Dj Limbo Latino.
Eigen foto

tieve boodschap de wereld in
te sturen”.
Vrolijk en romantisch
De 34-jarige dj/producer omschrijft de plaat als ‘vrolijk’
en ‘romantisch’. “Het gaat
over verliefd worden op die
bijzondere en prachtige persoon. En bovenal: het is een
heerlijk dansbaar nummer”.
De zang is van de Amerikaanse latin-zanger Vinny

Rivera, die het lied vanuit zijn
woonplaats Florida inzong.
Muzikanten uit heel de wereld hebben thuis hun deel
ingespeeld. Of de Aalbeekse
dj een vette zomerhit te pakken heeft met zijn nieuwste
nummer is nog even afwachten. Hoe dan ook, het nieuwe lied van de Aalbeekse dj
en producer is vanaf vrijdag
te vinden op de grote online
muziekplatformen.

Na het lezen van de column
‘Ezeltje-prik’ van Jacques kon
ik het niet laten om hier even
kort op te reageren. Vooral op
het laatst (over de vaccin-prik)
is het een column met een
hoog vermaaksgehalte. Met
een glimlach op mijn gezicht
heb ik deze bijdrage zitten lezen. Hopelijk volgen er meer
van dit soort geinige columns.
Jacques, ik heb ervan genoten!
Jean van Aerle Jabeek
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.

Ophangen
grieniezer
Schinveld CV Sjilvend Alaaf legde, samen met burgemeester
Geurts, de vrijdag voor carnaval een krans bij het oorlogsmonument aan de Beatrixstraat. Het betrof een symbolisch
gebaar om even stil te staan bij de onzichtbare vijand van
dit moment: Corona. Vanwege dit virus was er geen normale
carnavalsviering mogelijk, net als in de oorlogsjaren. Eén vaste
tradities werd echter, ondanks alles, toch uitgevoerd: Het
ophangen van het laatste grieniezer voor het oude gemeentehuis. Dit om uitdrukking te geven aan de verbondenheid
binnen de gemeenschap, juist tijdens deze uitzonderlijke
vasteloavend. Eigen foto

5

week 8 23 februari - 1 maart 2021

Nuth parel in Beekdaelen

Boek verhaalt over
het Nuth van vroeger
Nuth ‘Nuth parel in Beekdaelen’. Dat is de titel van
een nieuw boek met authentieke verhalen van het
Nuthse dorpse leven 100
jaar geleden. Persoonlijke
verhalen van vroeger, opgetekend door oud-Nuthenaar
Lei Coenen, met bijdragen
van zijn twee zoons Herman en Jo Coenen. Laatstgenoemde is de bekende
architect en urbanist, die in
Nuth opgroeide
Het 256 pagina’s tellende boek
geeft een bijzondere inkijk in
het Nuthse dorpse leven, een
eeuw geleden. Het zijn persoonlijke verhalen, verteld
door een man die de wereld
kende, maar zijn oorsprong
bleef koesteren. De verhalen
handelen onder meer over
memorabele gebeurtenissen
en feesten, de veranderingen,

Unieke puzzel voor jubilarissen Keescheknup

De omslag van het boek ‘Nuth
parel in Beekdaelen’

de tijd die onvermijdelijk ook
hier zijn sporen trok, heimwee en Coenen’s bewondering voor de kleurrijke figuren waartussen hij opgroeide.
Ook zonen Herman en Jo leveren een bijdrage in het boek.
Het boek ‘Nuth parel in Beekdaelen’ kost 34,95 euro en is
te bestellen via shop@vander
heyden.nl. In de mail naam,
adres en telefoonnummer
vermelden met als onderwerp
‘Nuth parel in Beekdaelen’.

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.

Interesse?
Meld je aan via info@beekdaeler.nl

Bingelrade Carnavalsvereniging De Keescheknup uit Bingelrade heeft carnavalszaterdag vier jubilarissen in het
zonnetje gezet. Dit gebeurde met een speciaal ‘coronaproof’ bezoek aan de voordeur. Het gaat om Henri Theunissen, Marc Goffin, Léon Goffin en Ron Theunissen. Ze zijn alle vier 3x11 jaar lid van Bingelraadse carnavalsvereniging.
Het viertal, oud-prinsen en neven van elkaar, werd verrast met een unieke legpuzzel, speciaal gemaakt ter ere van
hun 33-jarig carnavalsjubileum. Eigen foto

COMITÉ VAN AANBEVELING

MARIEKE NASS
NUM MER 30
DÉ LIMBURGSE STEM
IN DEN HAAG

JOS HENDRIKS

LOCOBURGEMEESTER (CDA) GULPEN-WITTEM

MIKE EGGEN

RAADSLID CDA GULPEN-WITTEM

PIET FRANSSEN

WETHOUDER (FRACTIE FRANSSEN) GULPEN-WITTEM

FRANS DERKSEN

FRACTIEVOORZITTER BALANS GULPEN-WITTEM

WIEL FRANSSEN

AGRARIËR, GULPEN-WITTEM

RENÉ VAN DER LINDEN

VOORMALIG VOORZITTER EERSTE KAMER

JEAN VAN DER LINDEN

VOORMALIG BESTUURDER

CAROLA HENSELS

BESTUURSLID EHBO VERENIGING, GULPEN-WITTEM

PIET VAN LOO

VOORMALIG PRODUCTMANAGER HOLLAND CASINO

JOHN COENEN

WETHOUDER (CDA) VAALS

REG VAN LOO

VOORMALIG BURGEMEESTER VAALS

GINO LUCCHESI

FRACTIEVOORZITTER LOKAAL VAALS

JOS CUSTERS

LOCOBURGEMEESTER (CDA) EIJSDEN-MARGRATEN

NADINE HUIDS

RAADSLID CDA EIJSDEN-MARGRATEN

NIELS DAUVEN

FRACTIEVOORZITTER AB VALKENBURG A/D GEUL

MARTIN EURLINGS

VOORMALIG BURGEMEESTER VALKENBURG A/D GEUL

ROY VAN DER BROEK

WETHOUDER (CDA) BEEKDAELEN

LISA LAUMEN

RAADSLID CDA BEEKDAELEN

DANI IN DE BRAEKT

RAADSLID CDA MEERSSEN

LOU BRANS BRABANT

VOORMALIG LID RAAD VAN BESTUUR MAASTRICHT UMC+

PAUL-PHILIP LEMMENS

LID VERENIGING GRAF ST. SERVAAS, MAASTRICHT

HUUB VAESSEN

VOORMALIG OPLEIDINGSMANAGER MBO, VOERENDAAL

MARIJCKE BECKERS

VOERENDAAL

JASPER HABETS

VILLA DE PROOSDIJ, VOERENDAAL

JO ERNES

FRACTIEVOORZITTER CDA SIMPELVELD

YANA HOUBEN

SOFTWARE ONTWIKKELAAR, SIMPELVELD

WIEL SIMONS

AGRARIËR, SIMPELVELD

JOS SOM

VOORMALIG BURGEMEESTER KERKRADE

MARK MEIJER

PARKSTAD CULINAIR, VOORM. RAADSLID CDA KERKRADE

NIKLAS WIERTZ

RAADSLID CDA KERKRADE

STIJN KROPMAN

FRACTIEVOORZITTER CDA LANDGRAAF

MARLIES DREISSEN

FRACTIELID EN VOORM. WETHOUDER CDA LANDGRAAF

RAYMOND CLAUS

FRACTIEVOORZITTER CDA BRUNSSUM

BAS AKKERMANS

QUADAKKERS (CATERING & EVENEMENTEN), HEERLEN

JAN NICK VD BROEK

BESTUURSLID EN AFVAARDIGING CDJA LIMBURG

ALICE FRIJNS-STASSEN

(VOORMALIG) ADVISEUR ZIJ ACTIEF, LLTB & KVG LIMBURG

Samen maken
we Beekdaelen!
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.
NUTH

Word bezorger in Amstenrade
of Schinnen

23
FEB
‘21

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms snel. Daardoor
kan het voorkomen dat een deel van de gemeentelijke informatie in dit
weekblad al is ingehaald door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u
in dat geval de meest actuele informatie over het specifieke onderwerp.

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

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

Is uw huis ook meer
waard geworden?
In de tweede helft van februari valt het aanslagbiljet voor de
gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen op de
deurmat. Op dat biljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de
WOZ-waarde van uw woning.
Verkoopcijfers van het kadaster tonen aan dat de huizenprijzen blijven stijgen.
De WOZwaarde stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds het einde van de crisis op de
huizenmarkt. Als deze stijging voor u reden is om uw WOZwaarde te controleren
en mogelijk bezwaar te maken, bel dan eerst met BsGW. Bezwaar maken,
rechtstreeks of via een bemiddelingsbureau, kost altijd meer moeite. En het duurt
langer voordat u antwoord krijgt.
Bellen is sneller
Als u denkt dat de schatting van de waarde van uw huis niet klopt, ga dan niet
direct met een bezwaarschrift aan de gang, maar bel eerst eens met BsGW via
088  8420 420. U belt dan rechtstreeks met de taxateur. Hij vertelt u met welke
zaken rekening is gehouden bij de waardebepaling. En als u denkt dat er redenen
zijn om die waarde aan te passen, dan kunt u dat direct met hem bespreken. Eén
enkel telefoontje geeft u snel duidelijkheid. En gemak voor u.
Want bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. U bespaart er veel tijd en
moeite mee en u voorkomt onnodige kosten.
En als er toch een bezwaar nodig is?
Dan bent u bij BsGW ook aan het goede adres. Niet ingewikkeld en geen gedoe.
Bezwaar maken doet u gratis en gemakkelijk via Mijn BsGW op www.bsgw.nl.
U heeft daar zes weken de tijd voor, vanaf de datum (dagtekening) die op het
aanslagbiljet staat.
Is het te druk aan de telefoon?
U ontvangt het aanslagbiljet gelijktijdig met nagenoeg alle andere inwoners in
Limburg. Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd kan het druk zijn aan de
telefoon. Komt u in de drukte van de telefoonlijn terecht? Neem dan even de tijd
en bel enkele dagen later met BsGW. Zij helpen u graag. U kunt ook altijd reageren
via Mijn BsGW, uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.
Het telefoonnummer van BsGW is 088  8420 420 (houd uw BSN bij de hand).
Of ga naar www.bsgw.nl / Mijn BsGW.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Valderensweg 2 in
Doenrade
Veldgaard 39/49 in
Amstenrade
Beijlkensweg 76 in
Oirsbeek
Beekstraat 13 in
Schinveld
Wissengrachtweg 48 in
Hulsberg
Hoofdstraat 100 in
Schimmert
Groenenborgstraat 10 in
Schinnen
Kerkstraat 37 in
Doenrade
Stationstraat 58 in
Schinnen
Emmastraat 53 in
Schinveld
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Europalaan 5 in Nuth
Oensel 3 in Schimmert
Terstraten 1 in Nuth

OMSCHRIJVING
Het uitbreiden van het woonhuis

DATUM
VERLEEND
05-02-2021

Het herstellen van de fundering

05-02-2021

Het legaliseren van een hekwerk

09-02-2021

Het plaatsen van een nieuwe voordeur 11-02-2021
en realiseren van een overkapping
Het aanpassen van het kozijn
11-02-2021
Het realiseren van woonkeuken en
berging
Het verbouwen van de woning

12-02-2021

Het plaatsen van een tuinschuur

12-02-2021

Het realiseren van een
beschuttingssysteem
Het realiseren van een schuindak op
het platdak van de berging

12-02-2021

OMSCHRIJVING
Het realiseren van een carport
Het legaliseren van een poortinvulling
Het aanleggen van een natuurvijver

DATUM BESLUIT
18-02-2021
18-02-2021
18-02-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Valkenburgerweg 20 in
Nuth
Bavostraat 65 in Nuth

Het wijzigen van het gebruik

Het plaatsen van een perceel
afscheiding
Heiberg 5 in Amstenrade Het kappen van een boom
Wiegelraderweg 12 in
Het plaatsen van een dakkapel
Jabeek
Wiegelraderweg 14 in
Het plaatsen van een dakkapel
Jabeek
Struikenweg 4 in Nuth
Het wijzigen van de bestemming
Bovenste Puth 51 in Puth Het realiseren van een aanbouw,
herbouw schuur en veranderen van
raam in voorgevel
Voorsterstraat 47 in
Het plaatsen van een kozijn in
Nuth
bestaande garagepoort
Aalbekerweg
Het kappen van een boom
ongenummerd in
Hulsberg
Thull ongenummerd in Het kappen van dennenbomen
Schinnen
Wolfhagen 121 in
Het verbouwen van een boerderij
Schinnen
Vaststelling bestemmingsplannen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Zandbergweg 1 en 2 in
Nuth
Kleverstraat 10-10a in
Schimmert
Vaesrade ong. (naast 15)
in Nuth

12-02-2021

18-02-2021

DATUM
INDIENING
06-02-2021
03-02-2021
02-02-2021
03-02-2021
03-02-2021
07-02-2021
07-02-2021

02-02-2021
11-02-2021

11-02-2021
12-02-2021

DATUM
VASTGESTELD
09-02-2021

Bestemmingswijziging van
“Dienstverlening” naar “Wonen”
Planologische correctie van in het
09-02-2021
verleden verleende bouwvergunningen
Het realiseren van een bouwvlak
09-02-2021

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

Vaststelling beleidsregel
“Ruim baan voor goede
woningbouwplannen 2021”
De gemeenteraad van Beekdaelen heeft op 9 februari 2021 de beleidsregel
“Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021” vastgesteld, onder
gelijktijdige intrekking van de beleidsregel “Tijdelijke versoepeling van de
compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg”.
Met deze beleidsregel kunnen goede woningmarktplannen zonder compensatie
worden gerealiseerd. Door het loslaten van de compensatieverplichting voor goede
plannen kan de initiatiefnemer de plannen realiseren zonder de verplichting dat er
minimaal een zelfde aantal woningen gesloopt wordt, als dat gebouwd wordt, dan
wel dat er een financiële compensatiebijdrage moet worden gestort in het (regionale)
sloopfonds.
Door het schrappen van deze compensatieplicht wordt nadrukkelijk invulling
gegeven aan de wens vanuit de samenleving om snel te bouwen voor met name de
doelgroepen sociale en middenhuur, alsmede voor starters. Dit is noodzakelijk om te
voldoen aan de veranderende behoeften bij de woningzoekenden.

Globale inhoud van de beleidsregel

Om deze beleidsregel te kunnen toepassen zijn drie criteria benoemd waaraan een
goed plan moet voldoen:
1. Een woningbouwinitiatief moet maatschappelijke meerwaarde hebben.
a. Uitgangspunt hierbij is dat inbreiding voor uitbreiding gaat.
b. Bovendien moeten de plannen bijdragen aan de verbetering van de
leefbaarheid in centra en kernen, door middel van herstructurering en
vervangingsbouw, hergebruik van winkels en ander waardevol vastgoed met
passende woningbouw of wel een bijdrage leveren aan de transformatie van de
bestaande woningvoorraad.
2. Het plan is voor de gemeente planologisch aanvaardbaar en moet op grond
hiervan voldoen aan de systematiek van de ‘Ladder van duurzame verstedelijking’,

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken bekend dat een besluit is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning
Voor:
Locatie:

Datum besluit:
Zaaknummer:

veranderingsvergunning milieu
Aminoverse B.V., Daelderweg 9,
6361 HK Nuth
4 februari 2021
2021100138

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 februari
2021 t/m 29 maart 2021 in het gemeentehuis van Beekdaelen.
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).

Rechtsbescherming

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen
inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen, Postbus 22000, 6360
AA Nuth. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij
u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.

Informatie

RUD ZuidLimburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Steunpunt Mantelzorg staat klaar voor
mantelzorgers
Iedereen in Beekdaelen heeft recht op gratis, onafhankelijke
cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt u bij vragen of
problemen. Dat geldt ook voor mantelzorgers en de mensen die
mantelzorg nodig hebben. Chantal Timmermans werkt bij Steunpunt
Mantelzorg. Zij zet zich in om mantelzorgers te informeren, adviseren
en begeleiden.
Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een naaste. Vaak voor een partner, een
opa of oma, maar het kan ook een buurvrouw of een kind zijn. “Je ziet vaak dat
hoe meer ondersteuning iemand nodig heeft, hoe meer hulp je gaat bieden. Veel
mensen rollen automatisch in de rol van mantelzorger”, legt Chantal uit.

zoals vastgelegd in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro). Voor elk nieuwbouwplan geldt dat de behoefte aan die ontwikkeling
zowel kwalitatief als kwantitatief moet worden onderbouwd.
3. Tot slot moeten de nieuwe woningbouwinitiatieven subregionaal
worden afgestemd en worden toegevoegd aan de Regionale
Woningmarktprogrammering.

Intrekken beleidsregel “Tijdelijke versoepeling van de
compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen ZuidLimburg”

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de beleidsregel ‘Ruim baan voor
goede woningbouwplannen’ wordt de beleidsregel ‘Tijdelijke versoepeling
van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen ZuidLimburg’,
vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 2019, ingetrokken.

Inzage

De beleidsregel ligt van donderdag 25 februari tot en met woensdag 7 april
2021 ter inzage in het gemeentehuis, locatie Nuth, Deweverplein 1 Nuth. In
verband met de Coronamaatregelen is inzage alleen op afspraak mogelijk. Een
afspraak maakt u via www.beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 450 2000.
U kunt de beleidsregel ook digitaal raadplegen via www.beekdaelen.nl >
bestuur en organisatie > raad > vergaderingen en besluiten > raadsvergadering
9 februari 2021 > agendapunt 6.4

Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de
vaststelling van de beleidsregel staat geen mogelijkheid van bezwaar of
beroep open.
Beekdaelen, 24 februari 2021,
Het college voornoemd,
Dhr. ing. E. Geurts, burgemeester,
Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers, secretaris

Verschillende vormen
van hulp

Steunpunt Mantelzorg
ondersteunt mantelzorgers.
Ook zet het bekwame en
betrokken vrijwilligers in om de
mantelzorger tijdelijk te ontlasten
of ter ondersteuning van een
hulpvrager die een tekort aan
mantelzorg ondervindt. Chantal begon
als stagiaire bij steunpunt Mantelzorg.
Inmiddels werkt ze een jaar in vaste dienst
en binnenkort gaat ze zich inzetten in de
omgeving Nuth. “Ik vind het geweldig om te zien
hoe we mensen in één of twee gesprekken soms al enorm kunnen helpen.”
Hoe die hulp eruitziet verschilt. Het kan gaan om kijken waar de juiste ondersteuning
gevonden kan worden. Maar ook om 1 op 1begeleiding; er kunnen gesprekken worden
gevoerd zodat de mantelzorger zijn hart kan luchten. Chantal: “Dan komen we bij
mensen thuis en horen we het verhaal aan. We kunnen dan ook meteen kijken wat
er nodig is. Is er meer informatie nodig over het ziektebeeld dat iemand heeft? Bij
dementie bijvoorbeeld zie je dat het karakter van de patiënt kan veranderen. Hoe ga
je daar als partner mee om? Dat heeft heel veel impact op de relatie van iemand. Dan
kijken we mee en dan proberen we te ondersteunen.”

‘Wij komen
echt op voor de
mantelzorger’

Op bezoek

Een eerste gesprek is volgens Chantal erg belangrijk.
Vaak geeft een mantelzorger wel aan dat er
ondersteuning nodig is, maar weet dan niet precies
wat er nodig is. “Dan gaan we op huisbezoek om te
kijken welke ondersteuning er geboden kan worden.
Is er professionele hulp nodig? Of huishoudelijke hulp via de Wmo? Wat kan de
mantelzorger zelf en waar kunnen wij ondersteunen?”
“Ook zijn er mantelzorgers die het mooier doen voorkomen, maar eigenlijk heel erg
overbelast zijn. Dan kunnen we aansluiten bij een keukentafelgesprek en de rol van de
mantelzorger belichten. Dan maken we bijvoorbeeld duidelijk dat het echt belangrijk
is dat er huishoudelijke hulp komt. Wij komen echt op voor de mantelzorger.”

Bent u benieuwd wat Chantal en het Steunpunt Mantelzorg voor u kunnen
betekenen? Lees dan haar hele verhaal op www.beekdaelensociaal.nl.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.mantelzorgparkstad.nl.
U kunt vrijblijvend contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg als
u vragen heeft, via 045 – 211 4000 en via info@mantelzorgparkstad.nl.
Uiteraard kunt u ook bellen met gemeente Beekdaelen via 088 – 450 2000.
Wij helpen u graag op weg.

•

eenzamejongeren.com

•

jongerenhulponline.nl

•

113 Zelfmoordpreventie

Op dit platform vind je tips en een lijst van organisaties die jou kunnen helpen je
eenzaamheid te doorbreken. Ook lees je er ervaringsverhalen van andere jongeren.
Je kunt ook een zelftest doen: eenzame gevoelens zijn niet altijd een probleem
waar je iets mee moet. Wanneer is het verstandig om in actie te komen?
En op het forum kun je een vraag of berichtje achterlaten.
Op deze website vind je een lijst van verschillende organisaties, die jou met
uiteenlopende vragen of problemen kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je je somber
of eenzaam voelt.

“Kan er ook wat aandacht
zijn voor mij?”
Je alleen voelen. Je verwacht het misschien niet, maar er zijn best
veel jongeren die zich -soms of vaak- eenzaam voelen. Dat was vóór
corona al zo, maar door de coronamaatregelen is dat voor nog meer
jongeren elke dag voelbaar. Je alleen voelen of eenzaam zijn, is niet
niks. Het kan leiden tot allerlei zorgen en problemen. Misschien
voel je ook onmacht en frustratie? En hoe langer het duurt, hoe
moeilijker het vaak wordt.
Herken je dit? Weet dan dat je echt niet de enige bent en dat je altijd bij
iemand terecht kunt. Erover praten en je hart luchten helpt. Maar je kunt ook
van andere ondersteuning gebruik maken. Je staat er niet alleen voor! We
helpen je graag op weg:

• Kindertelefoon

Denk je eraan om jezelf pijn te doen? Neem contact op met de vrijwilligers van
www.113.nl. Zij zijn er dag en nacht om je te helpen. Bel gratis naar 08000113.
Je kunt ook chatten via de website.
Je kunt uiteraard ook contact opnemen met je huisarts. En ook de jeugdconsulenten
van gemeente Beekdaelen helpen je graag verder. Je bereikt de jeugdconsulenten via:
• Email: sociaal@beekdaelen.nl
• Telefoon: 088 450 2000
• het contactformulier op www.beekdaelensociaal.nl (je vindt het onder ‘Contact’)

Als het thuis niet goed gaat
Een fijn en veilig thuis is helaas niet voor alle kinderen en jongeren
vanzelfsprekend. Er kunnen bijvoorbeeld continue spanningen zijn of
scheldpartijen. Of nog erger: geweld en misbruik.

Ben je tussen de 8 en 18 jaar en zit je ergens mee? Dan kun je terecht bij de
Kindertelefoon, elke dag van 11 tot 21 uur. Bel gratis via 0800 0432 of chat via
www.kindertelefoon.nl. Je kunt ook met andere kinderen en jongeren praten
op het forum.

Heb je hier zelf mee te maken? Of vermoed je dat een
vriend of vriendin slachtoffer is? Blijf er dan niet mee
lopen. Er staan altijd mensen voor je klaar als je advies of
hulp nodig hebt!

• @Ease

•

Veilig Thuis

• Luisterlijn

•

Centrum Seksueel geweld

•

Fier

Ben je tussen de 12 en 25 jaar? Je kunt online praten met vrijwilligers van
@Ease over alles waar je mee zit. @Ease is bereikbaar via 043205 81 06 en
06–82410040. Je kunt ook chatten via Facebook of Instagram. Openingstijden:
maandag van 15.00 tot 18.00 uur. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van
15.30 tot 18.30 uur. www.ease.nl.
Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je 24/7 terecht bij de Luisterlijn. Voor een
luisterend oor of een goed gesprek. Dat mag anoniem en de hulp is gratis. Bel
het landelijke nummer 0900 – 0767 of lokaal 045  571 99 99 (alleen de kosten
voor je provider).) Chatten en mailen kan ook. De chat is geopend van 10.00
uur tot 22.00 uur. Kijk op www.deluisterlijn.nl.

• #skipdecoronadip!

De coronatijd kan behoorlijk saai en somber zijn. Doe daarom mee met de
#skipdecoronadip!: een challenge georganiseerd door het Rode Kruis,
waarmee je 7 dagen lang in actie komt!
Je kunt je gedurende heel februari 2021 aanmelden voor de challenge.
Direct na je aanmelding krijg je een bevestiging per email. Vanaf de
volgende dag krijg je zeven dagen lang iedere ochtend een opdracht in je
mailbox.Je ontvangt bovendien allerlei aanvullende tips die je helpen om
ook ná de challenge positief te blijven denken. En je kunt via het Rode Kruis
een gratis gesprek aanvragen met een coach. Meer weten?
Kijk dan op: www.rodekruis.nl/campagnes/skipdecoronadip/#toggleid5

Gaat het thuis met jezelf niet goed? Omdat er veel ruzie
of spanning is thuis? Of misschien omdat je mishandeld
wordt? Je kunt anoniem en gratis bellen met Veilig Thuis via
08002000 (dag en nacht bereikbaar). Je kunt ook bellen als je
je zorgen maakt om iemand anders.
Voor iedereen die die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Je kunt
veilig en anoniem bellen en chatten. Bel naar 08000188 (dat kan dag en nacht) of chat
via www.centrumseksueelgeweld.nl. Chatten kan maandag tot en met vrijdag van 19.00
tot 6.00 uur en in het weekend van 20.00 tot 6.00 uur.
Is er iets gebeurd wat je niet wilde? Heb je (huiselijk) geweld meegemaakt of word je
bedreigd? Bij de chat van Fier (www.fier.nl) kun je anoniem je verhaal vertellen of je
vraag stellen. Ook als je je zorgen maakt om iemand anders. Fier is 24/7 bereikbaar voor
hulp en advies via 088 – 20 80 000 en aanmeldingen@fier.nl. Chatten kan ook.
Dat kan op maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 6.00 uur en op zaterdag, zondag
en feestdagen van 20.00 tot 6.00 uur.
Je kunt ook altijd contact opnemen met je huisarts.
En ook bij de jeugdconsulenten van gemeente Beekdaelen kun je terecht. Zij helpen je
graag verder! Je bereikt de consulenten via 088 – 450 2000 en sociaal@beekdaelen.nl.
Of maak gebruik van het contactformulier op www.beekdaelensociaal.nl (je vindt het
onder ‘Contact’).

GROTE STAP GEZET NAAR
EEN DUURZAME GEMEENTE

WoonWijzerWinkel. De WoonWijzerWinkel zal in de
toekomst klaar blijven staan voor alle inwoners als
energieloket van de gemeente.

Door de komst van de WoonWijzerWinkel is er een grote stap gezet naar
een duurzame gemeente. Samen met de
andere Parkstadgemeentes werden er 5000
woningen verduurzaamd door gebruik
te maken van kleine energiebesparende
producten.

De WoonWijzerWinkel begeleidt u graag bij het
verduurzamen van uw woning. Hun adviseurs
geven onafhankelijk advies dat past bij uw situatie
en budget. Vervolgens kunnen zij voor u de juiste
offertes opvragen bij lokale ondernemers. Als
energieloket van de gemeente zijn zij op de hoogte
van alle mogelijkheden wat betreft subsidies en
regelingen. Zo kan er een passend en persoonlijk
advies gegeven worden.

Dankzij de Regeling Reductie
Energieverbruik was het
mogelijk om verduurzamende
boxen t.w.v. €100, aan te bieden
voor een kleine eigen bijdrage
van €10, per huishouden. Hier
maakten de woningeigenaren
binnen onze gemeente
veelvuldig gebruik van. Hiermee is een eerste stap
gezet naar een mooie samenwerking met de

Hoe kunt u uw woning verduurzamen?

Op dit moment is het als woningeigenaar in
Parkstad mogelijk een gratis adviesgesprek
t.w.v. €69, in te plannen (op=op).
Dit kan via www.woonwijzerwinkel.nl/limburg.
U kunt ook kiezen voor een woningopname bij
u thuis. Een adviesgesprek kan momenteel ook
telefonisch of via videobellen plaatsvinden en een
woningopname door het invullen van een digitale
vragenlijst. Ga naar www.woonwijzerwinkel.nl/limburg
en zet vandaag nog de eerste stap op weg naar een
duurzaam 2021.

THUIS IN
BEEKDAELEN
de impact van corona

DATUM 1 MAART 2021 TIJD 19.00 UUR

Live
UITZENDING

Corona heeft een enorme impact op onze gemeente.
De gevolgen zijn overal in onze gemeenschap voelbaar.
Van ondernemers tot zorgverleners, van verenigingen
tot basisscholen en inwoners. Hoe kijken we in
Beekdaelen terug op het afgelopen jaar, welke impact
heeft corona op ons leven gehad? Waar staan we nu en
hoe kijken we samen naar de tijd na corona?
Maandag 1 maart praten we hier samen over tijdens
de eerste editie van het online praatprogramma
‘Thuis in Beekdaelen’. Het programma Thuis in
Beekdaelen - de impact van corona’ is live te volgen
via YouTube en de lokale omroep. Tijdens de uitzending
kunt u live uw vragen stellen aan de tafelgasten.

Bent u er bij op 1 maart om 19.00 uur?

VOLG ONS
PROGRAMMA VIA
FACEBOOK@BEEKDAELEN
ZO-NWS

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

Binnenkort in uw brievenbus
Om te kunnen stemmen, ontvangt u binnenkort verschillende
documenten per post.

•

Uiterlijk op 3 maart: uw stempas en een
gezondheidscheck (vragenlijst)

De gezondheidscheck doet u thuis, voordat u naar het stembureau
gaat. Heeft u 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met ‘Ja’
beantwoord? Dan kunt u niet zelf gaan stemmen in een stembureau.
U kunt dan wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.
Hoe u dit doet leest u elders op deze pagina.

•

Uiterlijk op 11 maart: een briefstempakket voor 70+

Bent u 70 jaar of ouder op 17 maart 2021? Dan ontvangt u een
briefstempakket. Daarin zit een stembiljet en een retourenvelop.
Met het briefstemmen kunt u op een veilige manier uw stem
uitbrengen. U kunt zo publieke locaties, zoals het stembureau,
vermijden. U geeft thuis op het stembiljet aan op wie u stemt en
u stuurt het biljet in de retourenvelop per post naar de gemeente.
Uw stembiljet moet uiterlijk op 17 maart door de gemeente zijn
ontvangen.
U kunt uw briefstem ook inleveren bij het gemeentehuis in Nuth.
Wij raden u echter aan uw briefstem per post te versturen, tenzij het
echt niet anders kan. Ook het gemeentehuis is immers een publieke
locatie.

•

Uiterlijk op 15 maart: de kandidatenlijst en de adressen
van de stembureau’s in Beekdaelen

Is uw identiteitsbewijs meer
dan 5 jaar verlopen?
Vraag dan tijdig een nieuwe aan
Om te kunnen stemmen heeft u naast uw stempas ook uw identiteitsbewijs
nodig: uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Uw identiteitsbewijs mag
op 17 maart 2021 maximaal vijf jaar verlopen zijn. Op uw identiteitsbewijs staat
dan: geldig tot 18 maart 2016.
Is uw identiteitsbewijs geldig tot 17 maart 2016 of een eerdere datum?
Dan kunt u hiermee dus niet gaan stemmen. Vraag in dat geval tijdig een
nieuw identiteitsbewijs aan. U dient hiervoor naar het gemeentehuis te komen
(op afspraak). Ongeveer vijf werkdagen na uw aanvraag, kunt u uw nieuwe
identiteitsbewijs afhalen.
Een afspraak voor een nieuw identiteitsbewijs maakt u telefonisch via
088 – 450 2000 of online via www.beekdaelen.nl/aanvragenenregelen.
Hier vindt u ook een overzicht van de kosten.
Aanvullende informatie over verlopen rijbewijzen
Met een rijbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is, mag u gaan stemmen
op 17 maart. U mag uiteraard niet meer rijden met dit rijbewijs. Hierop
geldt tijdelijk (in verband met corona) een uitzondering: u mag iets langer
blijven doorrijden als uw rijbewijs is verlopen ná 1 februari 2020. De exacte
voorwaarden en termijnen leest u via www.beekdaelen.nl/rijbewijs.

Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de
stembureau’s plaatsvinden. Op www.beekdaelen.nl/verkiezingen vindt
u altijd het meest actuele overzicht.

Informatie over de verkiezingen in eenvoudige taal
Stemmen is extra lastig als je niet zo goed
kunt lezen. Zo’n 2,5 miljoen mensen in
Nederland hebben moeite met lezen en
schrijven. Daarom is de ‘Verkiezingskrant
in gewone taal’ gemaakt*.

Deze krant geeft duidelijke informatie over de
verkiezingen, in eenvoudige taal.
Bijvoorbeeld over:
• Wat doet de Tweede Kamer?
• Wie bestuurt Nederland?
• Op wie ga ik stemmen?
• Stemmen: hoe doe je dat?
• Stemmen: wat mag wel en wat mag niet?

U kunt deze krant downloaden en op uw
computer lezen.
Dat kan via www.beekdaelen.nl/verkiezingen
en via www.lezenenschrijven.nl.
Lukt dat niet, vraag dan bij de gemeente een
papieren krant aan. Dat kan telefonisch via
088 – 450 2000. Of stuur een email naar
verkiezingen@beekdaelen.nl.

*Door o.a. Stichting Lezen en Schrijven en ProDemos.

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

Wilt u iemand machtigen om voor u te
gaan stemmen op 17 maart 2021?
Kunt u niet zelf gaan stemmen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent
of klachten heeft? Dan kunt u iemand anders vragen (machtigen)
om dit voor u te doen. U geeft dan een volmacht af.
De persoon die u wilt machtigen, moet zelf ook een stempas hebben
ontvangen en kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem
uitbrengen. Hij/zij mag in totaal maximaal drie machtigingen van anderen
aannemen.
De manier waarop u een volmacht afgeeft, is afhankelijk van waar de persoon
die u wilt machtigen, woont.

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

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

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

Dan dient u tijdig een volmachtbewijs aan te vragen bij gemeente
Beekdaelen. U kunt dit op verschillende manieren regelen:
• Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis te Nuth.
Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 12
maart plaats te vinden. Ga op de afgesproken datum en tijd naar
het gemeentehuis. Neem het volledig ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier, uw identiteitsbewijs en een kopie van het
identiteitsbewijs van de gevolmachtigde mee.
• Dien een schriftelijke aanvraag in, door het volledig ingevulde
en ondertekende aanvraagformulier met kopieën van de
identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde per post te sturen
naar: Gemeente Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361BZ te Nuth. Vermeld
duidelijk op de kopieën dat het ten behoeve van een volmachtverlening
voor de Tweede Kamerverkiezingen is.
• Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen.
Dit is binnenkort mogelijk via www.beekdaelen.nl/verkiezingen.
Het aanvraagformulier kunt downloaden via www.beekdaelen.nl/
verkiezingen. Of vraag via 088 – 450 2000 een geprint exemplaar aan.
Uw schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om
17.00 uur door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen. De gemachtigde (dus
niet u zelf) ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft geen kopie van
uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.

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

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

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

PUZZEL-SPECIAL

Puzzelen is weer helemaal hip. Mede dankzij de coronacrisis hebben veel lezers van De Beekdaeler
ontdekt hoe fijn en ontspannen het kan zijn om weg te kruipen in een lekkere stoel met een stevige
hersenkraker. Je kunt alle sores van de wereld even vergeten als je op zoek bent naar een Frans rivier
met vier letters. Dat puzzels populair zijn merkte de redactie de afgelopen maanden zeker. Deze
week weer extra veel puzzels om de coronadagen door te komen. Veel puzzelplezier!
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar
ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
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sudoku

HORIZONTAAL: 1 logement 6 halsbont 8 godin v.d. dageraad
9 vogeleigenschap 11 politieke partij 12 vreemde munt 13 Noorse godheid 14 voedingsstof 16 één en ander (afk.) 18 meterton
19 soort 20 nummer 21 domoor 23 te zijner tijd 24 klungel 25
warboel 26 houten paaltje 29 graanproduct 32 wandversiering
33 voordat 34 en andere 35 trillen 37 vogel 38 bladgroente 40
deel v.e. woning 41 werkplaats (afk.) 42 Ierse verzetsgroep 43
hoofddeksel 44 godin v.d. aarde 45 gebouw in Amsterdam 47
ontkenning 48 onhandig.
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VERTICAAL: 1 bezit 2 zangnoot 3 voorzetsel 4 boom 5 dunne
weefselplek 7 taaloefening 10 item 13 toestand van razernij 14
lied 15 handigheid 17 dokter 22 knorrig 23 verbod 26 uiteinde v.e. spier 27 Europees land 28 gang 29 grafisch product 30
tsarenbesluit 31 bezinksel 36 leenman 39 rijstdrank 41 vis 45
rijksuniversiteit 46 ter plaatse.
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Damen Makelaardij

nu ook in Beekdaelen!
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• Keuringen zonder afspraak

•• ”Gratis”
keuringen
zonder afspraak
voorkeuren
•• Klaar
Bij afkeur
kosten
terwijlgeen
u wacht!
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voorvoor
diesel en
Ook
bedrijfsauto’s,
diesels
en
olieverversen
mogelijk
bedrijfsauto’s

Klaar terwijl u wacht!

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

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

12 jaar of ouder?
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VERTICAAL: 1 koraaleiland 2 rooms-katholiek 3 lokspijs 4 diepe afkeer
5 op de wijze van 7 gebouw in Amsterdam 8 plan 9 telwoord 10 oosterlengte 11 liefdesgod 15 neerslachtig 17 een weinig 18 watering 19 pech 21
domina 23 groot hert 24 oude lengtemaat 26 stoomschip 27 optocht 28
visbeen 29 a priori 30 Ned. omroep 32 ratelpopulier 34 etcetera 36 Europeaan 41 eerstkomende 43 ter inzage 46 slee 48 aanslibbing 49 zelfkant
51 getijde 52 Europese hoofdstad 53 bagger 55 vogel 57 grote plaats 59 vogel 60 Engels bier 62 indien 63 wens 65 motorraces 67 blijkens de akten.
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+

het unieke en
am
Living by D e
in
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57

HORIZONTAAL: 1 bijbelse figuur 6 staat in Amerika 12 onbehaard 13
verheven stand 14 Openbaar Ministerie 16 eentonig 18 deel v.h. lichaam
19 tegenover 20 deksel 22 roem 24 voordat 25 sluis 27 nauwe straat 29
wier 30 namiddag 31 tennisterm 33 opschudding 35 water in Friesland 37
handvat 38 militair 39 pl. in Flevoland 40 selenium 41 pl. in Gelderland
42 optreden 44 heilige 45 deel v.e. woning 47 Nederlander 50 mager 52
nageslacht 54 vlaktemaat 56 zangstem 58 soortelijk gewicht 59 deel v.e.
boom 61 vlug 64 Greenwichtijd 65 kuip 66 muziekinstrument 68 maand
69 land in Europa.
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Vraag nu GRATIS je waardebepaling aan
en zet de eerste stappen naar jouw nieuwe
droomwoning!

www.damen-og.nl
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DAMEN
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Benieuwd naar de
van je woning?
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Kantoor Hulsberg
T. 045-5712255
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Maak meteen een afspraak!
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GRATIS
waardebepaling?
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Hier is je bijbaan!
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#Dinsdag of
woensdag
#Altijd bij jou
in de buurt
#Wordt bij je thuis
afgeleverd
#Tijd over? Verdien
eenvoudig bij met
extra wijken.

Word bezorger
in Amstenrade
of Schinnen!
Interesse? Bel 045-5243026
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JOURNAALTJES
€ 15,00 incl. BTW per plaatsing
voor 4 regels voor particulieren.
Daarna € 2,-per regel. € 25,00
excl. BTW per plaatsing voor 4
regels voor bedrijven.
Daarna € 2,-per regel.
Betaling vooraf via bank
NL23 ABNA 0836 9387 47
t.n.v. Gendarme Multimedia.

Familieberichten
John Spaetgens
Op 15 februari 2021 overleed onze waardevolle collega
John Spaetgens.
Hij was vanaf 2013 lid van het Kerkbestuur van de H.
Bavo Nuth en tot het laatst toe heeft hij zich helemaal
ingezet voor de kerk en haar gemeenschap. Hij zorgde
al die tijd voor een goede bouwkundige staat van alle
kerkelijke gebouwen en was een kei in organiseren en
regisseren. Een geweldige steunpilaar voor onze gemeenschap is ons nu ontvallen. We gaan hem heel erg missen.

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

FINANCIËN

We wensen zijn echtgenote Mieke, de kinderen, hun
partners, de kleinkinderen en betrokken families heel veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

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.

Kerkbestuur van de H. Bavo,
mede namens de gehele parochiegemeenschap Nuth

5

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.

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

†
†
†

†
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De herinnering aan een bijzonder mens is geboren
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en toch is het leven zó mooi geweest.

Hub Bosch
Bosch
Hub

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren
 Nuth, 27 oktober 1933
Nuth,
1933
†
19 februari
2021
Brunssum,
Nuth, 27
27 oktober
oktober
1933
†
Brunssum,
19
februari
2021
† Brunssum, 19 februari 2021

Hub Bosch
In liefdevolle herinnering:
In
herinnering:
 Nuth,
27 oktober
1933
In liefdevolle
liefdevolle
herinnering:
Marinus Bosch
† Brunssum,
19
februari
2021
Marinus
Bosch
Marinus
Bosch
Tiny Swelsen - Bosch

Tiny
Swelsen
-- Bosch
Tiny
Swelsen
Bosch
Neven
en nichten

NOVEEN
Noveen St. Clara
Belangrijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het Weesgegroet bij een brandende kaars, ook
als u er geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk lijken
om verhoord te worden en iets
wat u heel erg ter harte ligt. Laat
de negende dag de kaars geheel
opbranden en publiceer dit bericht. U krijgt wat u vroeg. Dank H.
Clara voor verkregen gunsten. T.B.

3

LAMINAAT/PARKET

Op maandag 15 februari 2021 stierf ons zeer
gewaardeerd erelid John Spaetgens.

In

Neven
nichten
Neven en
en
nichten
liefdevolle
herinnering:

Brunssum, 19 februari 2021

Marinus Bosch

Correspondentieadres
Grijzegrubben 5
Tiny Swelsen
6361 GK Nuth

- Bosch

FamiliEbericht
plaatsen?

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

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

De uitvaartdienst
zal inen
besloten
kring plaatsvinden.
Neven
nichten

In Memoriam

John Spaetgens, erelid,
oud secretaris en
steunpilaar RKSV Minor
Op negenjarige leeftijd
werd je op 1 augustus
1959 aangemeld als lid
van RKSV Minor. Je kwam
niet in aanmerking voor
een profcarrière. Je had
vooral plezier in het spel.
Samen met je vrienden
een balletje trappen, lol
maken en vriendschappen
onderhouden. Vanaf 1994
was je als secretaris 20 jaar
ononderbroken lid van het
Dagelijks Bestuur. Samen
met Mieke genoot je nog
steeds van de feestelijke
momenten op Sportpark
Kollenberg, jouw sportpark.

adviescommissie van de
KNVB. Jouw deskundigheid werd op menig nieuw
aan te leggen sportcomplex
gebruikt.
John, samen met je mannen bleef je je inzetten
voor het onderhoud van de
accommodatie. Op vaste
ochtenden samen aan de
slag, voor onze club of
voor de St. Bavo parochie.
Als regelateur zette jij je
deskundigheid in. “Kein
Geloel, Fuszbal spielen”,
“aanpakken”, “kan niet
bestaat niet”, kenmerkte je
aanpak. Je hebt je een leven
lang als een mensenmens
getoond waardoor je de
mensen om je heen wist te
motiveren.

†

Op 19 mei 2004 was jij
het die samen met Jan
Houben de vlag heeft
gehesen tijdens de officiële
opening van Sportpark
RKSV Minor
verliest
niet
Niemand
kan zijn
lot veranderen,
Kollenberg. Samen met Jan niemand
alleen een
be-tellen
kanbijzonder
zijn dagen
heb jij als voorzitter van de
trokken
maar
een
en toch
is het lid
leven
zóvooral
mooi geweest.
bouwcommissie de basis
bijzonder mens.
gelegd voor deze bijzonder
De herinnering aan een bijzonder mens is gebo
mooie accommodatie. Het
We zullen je steeds meer
werd je levenswerk. Waargaan missen. John, “La
dering en complimenten
pipe”, bedankt en tot ziens.
vanuit de KNVB, leverde
je een functie op binnen
Léon Pansters,
de sportaccommodatie
Oud voorzitter
 Nuth, 27 oktober 1933
† Brunssum, 19 februari 2021

Hub Bosch

Wij laten u weten dat op 85-jarige leeftijd is overleden
In liefdevolle herinnering:

Els von Tongelen – van
Nuijs
Marinus
Bosch
Tiny Swelsen - Bosch
weduwe van

Piet von Tongelen
Neven en nichten
Uit aller naam: Koert en Anita Oosterbaan
Schinveld, 11 februari 2021
Correspondentieadres: Eindstraat 43, 6451 AB Schinveld
De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging
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.

Omdat het niet mogelijk is om dit persoonlijk te doen, willen wij
bij deze onze dank uitspreken voor alle blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Claartje Kickken-Quadackers

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth

Februari 2021

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

Harie Kickken, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

”
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Jongeren worden in mijn ogen het meest gestraft
voor iets waar ze geen schuld aan hebben.
Hélène

VVD’er Roy Walraven
beëdigd als commissielid
in Beekdaelen

Kerkdiensten
Parochie St. Bavo
Nuth

Parochie H. Clemens
Hulsberg

COLOFON

Zondag 28 februari. 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Intenties:
zeswekendienst Anneke
Masius-Snoeren; jaardienst ouders Driessen-Habets; Johanna
Block, (overleden op 12
januari) en voor haar 35
jaar geleden overleden
echtgenoot Paul Pötgens;
Els Schoffelen-Hendriks;
bijzondere intentie; Sjir
Souren (verjaardag);
jaardienst Lei Janssen en
Marie Janssen-Ploumen.
12.00 uur: Poolse mis.
Maandag 1 maart. 09.00
uur: H. Mis. Intenties:
om kracht voor de zieken.
Vrijdag 5 maart. 09.00
uur: H. Mis. Intenties:
voor vrede in de wereld.
15.00 uur: uitstelling
en aanbidding van het
Allerheiligste.

Zaterdag 27 februari.
19.00 uur: H. Mis. Intenties: overleden ouders
Eugène Speetjens en
Maria Speet-jens-Dreessen. Zondag 28 februari.
09.30 uur: Gezinsmis.
11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: voor de parochie en tot intentie van
de zieken; jaardienst
echtgenoten Gerard
Bijnsdorp en Tiny van
Thienen. Woensdag 3
maart. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: echtgenoten Jules Kengen en
Tila Gielen en ouders;
Thei Meijers. Donderdag 4 maart. 18.30 uur:
Aanbidding. 19.00 uur:
H. Mis. Vrijdag 5 maart.
10.30 uur: Communie
aan de zieken.

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

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 25 februari.
08.00 uur: H. Mis. Intenties: Roos Curvers-Vroemen. Zaterdag 27 februari. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: Jules Lucassen
(zeswekendienst). Zondag 28 februari. 11.00
uur: H. Mis; m.m.v. van
Sing a Song. Intenties:
overleden ouders Lucassen-Heijnen (gestichte
jaardienst); Arthur Frissen; Roos Curvers-Vroemen (zeswekendienst);
Heins Bisschoff en Maria
Frijns- Creusen (namens
redactie parochieblad
Nuuts oet Sjummert).

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 28 februari. 11.00 uur: H. Mis.
Intenties: jaardienst
Mia Bemelmans-Erens.
Dinsdag 2 maart. 08.30
uur: Aanbidding van het
Allerheiligste. 09.00 uur:
H. Mis.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 27 februari.
18.30 uur: H. Mis. Intenties: voor alle overledenen van de parochie. Wij
gedenken: Anna Keulenvan Leipsig 1992; Harry
Schaeks 1999.

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!
Word bezorger
in Amstenrade of Schinnen
Interesse? Meld je aan via info@beekdaeler.nl

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

www.smeijstershoek.nl

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

Beekdaelen Roy Walraven
uit Schinnen is onlangs
door burgemeester Eric
Geurts beëdigd als raadscommissielid voor VVD
Beekdaelen. Hij stond niet
op de kieslijst van de VVD,
maar de liberalen vinden
hem de meest geschikte
kandidaat. “Graag wil ik
me inzetten voor een beter
Beekdaelen en hoop zo mijn
steentje bij te dragen.”

Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.

Fractievoorzitter Ed Slangen is blij met de komst van
Walraven. “Hij voegt met zijn
ervaring op het gebied van
verduurzaming en de energietransitie specifieke kennis
en expertise toe die we goed
kunnen gebruiken.”
VVD Beekdaelen beschouwt
de raadscommissies als de
kweekvijver waarin toekom-

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

Column Hélène

Genaaid

H
Roy Walraven. Eigen foto

stige raadsleden ervaring
kunnen opdoen. “Beekdaelen
heeft behoefte aan nieuw politiek bloed”, aldus Slangen.
“Sinds de start van Beekdaelen zijn er ruim 50 commissieleden geïnstalleerd. Vaak
zie je dat er ook meteen heel
veel weer afhaken waardoor
bij veel partijen steeds dezelfde gezichten -meestal
raadsleden- weer het woord
voeren”.

Website
www.beekdaeler.nl
Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl
© Copyright
Niets uit deze uitgave
mag worden overgenomen
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming
van de uitgever.
Beeldmateriaal en kopij
dient vrij van rechten
aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte
naamsvermelding van de
fotograaf of auteur dient
bij aanlevering expliciet te
worden gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Toch nog een
beetje carnaval
in Schinveld

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

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

Schinveld Carnaval viel dit jaar door corona behoorlijk in het water. Gelukkig werd het feestje - mede dankzij CV Sjilvend Alaaf
- wel gevierd op Basisschool Schinveld. Zo gingen bijna alle kinderen carnavalsvrijdag, als vanouds, vrolijk verkleed naar school
en stonden er leuke activiteiten op het programma, zoals een
modeshow, kwis, bingo en allerlei spelletjes. Ook Prins Ron II
was present en zorgde voor gezelligheid en snoepgoed. Ook
maakte hij de winnaars bekend van de CV Sjlivend Alaaf-kleurwedstrijd. Corona of niet, het was hoe dan ook een historisch
carnavalsfeest voor bassischool Schinveld, goed voor ruim 300
leerlingen. Eigen foto

RENOVATIE VAN

spachtelputz
cementwerk
latexwerkzaamheden
behangen
www.stukadoorsbedrijfnievelstein.nl
info@stukadoorsbedrijfnievelstein.nl

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(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,PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

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

et was vakantie. Niet dat
het voelde als vakantie,
maar het stond in mijn
agenda, dus het zal wel kloppen.
Zelfs leerlingen stuurden me
appjes met de vraag: “Hebben we
les deze week? Of is het vakantie?”
Iemand die niet in het onderwijs
zit, vroeg de week ervoor week
aan mij: “Gaat die vakantie de
volgende week door? Jullie hebben
toch al bijna een jaar vakantie?”
Uiteraard was ik meteen in mijn
wiek geschoten en zei: “We zijn
gewoon aan het werk, hoor! En ook
nog harder dan normaal!” Maar ik
had gelijk al spijt van die uitspraak,
want als ik zo pinnig doe, krijg ik
steevast tegengas van mijn verkering: “Tuuterdetuut! Niemand zegt
dat jullie niet hard werken. Maar
in de bouw doen we dat ook en we
hebben lang niet zoveel vakantie
als jullie.” Dat is waar natuurlijk.
Hij staat in weer en wind buiten
en zit alleen af en toe droog in de
hijskraan. Hij is echter wél lekker
buiten onder de mensen en dat
geldt voor een groot deel van mijn
collega’s en heel veel leerlingen
helaas niet. Ik prijs me gelukkig dat
we in een land leven waar we de
digitale slag wel te pakken hebben,
want in onze buurlanden is dat nog
lang niet overal het geval. Maar
ondanks dat het digitale tijdperk
veel mogelijk maakt, is het persoonlijke contact tussen leerkracht
en leerling niet te vervangen. De
motivatie om aan lessen in Teams
mee te doen, neemt zienderogen
af, ook bij docenten. Dat dat niet
altijd iets met luiheid te maken
heeft of met het feit dat lessen niet
levendig genoeg aangeboden worden, blijkt uit de antwoorden die
leerlingen geven als hen gevraagd
wordt naar hun ervaringen met
het online onderwijs. Ze geven aan
de inspanningen van de docenten
enorm te waarderen, maar ook dat
ze mentaal en fysiek moe zijn. Moe
van het beeldscherm en moe van
het alleen thuiszitten. In reacties
op sociale media lees ik herhaaldelijk dat onze jeugd verwend en
kleinzielig is, maar ik ben het daar
niet mee eens. Ik zie om me heen
voornamelijk jongeren die zich
braaf aan alle regels houden en die
zich grote zorgen maken over de
toekomst, in een tijd in hun leven
waarin de toekomst net veelbelovend zou moeten zijn. Ik ben het
daarom roerend eens met Femke
Halsema als zij pleit voor de bevrijding van de jeugd. Jongeren worden
in mijn ogen het meest gestraft
voor iets waar ze geen schuld aan
hebben. Of zoals een van hen het
onlangs formuleerde: “Als ik dan
genaaid word, wil ik er liever zelf
bij zijn.” Terwijl ik dat allemaal
neerschreef, kwam mijn man na
een uurtje teruggereden van het
werk. Vorstverlet. Tuuterdetuut.
Reageren?
helene.knops@home.nl

VOLOP
VOLOPEN
ENGRATIS
GRATISPARKEREN
PARKEREN
Aanbiedingen geldig van donderdag 25 t/m zondag 28 februari 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

“Hagedoren” Boomstam
mocca creme

“Lochtman” Zuurvlees

stuk à 8 tot 10 personen

bakje 500 gram

11.

49

9.

95

3.

99

2.

99

Pitloze blauwe druiven bak 500 gram
Ananas per stuk
Jonagold tas 1,5 kilo
combineren mogelijk

Fruitbowls

3 STUKS

5.-

5.97
8.67

VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

fruitmix, meloenmix
of mango-appelmix
schaal 500 gram

4.

00

2.

79

Melkunie vla

Optimel
drinkyoghurt

pak 1000 ml

pak 1000 ml

1.27
1.89

1.-

1.39

1.-

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Karmeliet of Chouffe
speciaalbier
per stuk

*
G
N
I
T
R
O
K
25%
1. 7.
95 _

69

1.46 _ 5.76

MAX. 4
PER
KLANT

Schrobbelèr
fles à 1000 ml

Hertog Jan pils
krat 24 flesjes à 300 ml

17.

49

10.

*de actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend
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Knols Schimmert
Weidestraat 3
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur
zo 10.00 - 18.00 uur

