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Rodney Swelsen (D66): ‘Het Geluid van
Sigrid Kaag spreekt aan, ook in Limburg’

uitslag Tweede
Kamerverkiezingen 2021

Zo stemde Beekdaelen
LIJST NAAM PARTIJ
		

VVD ook
grootste in
Beekdaelen
Beekdaelen Ook Beekdaelen was bij de Tweede Kamerverkiezingen een prooi voor de VVD. De opkomst in Beekdaelen voor de Tweede
Kamerverkiezingen was 79,7 procent. De partij van premier Mark Rutte behaalde in Beekdaelen 21,2 procent van de stemmen. De PVV
volgt daarna met 16,8 procent. Het CDA, dat ook in Beekdaelen fors werd afgestraft, moest genoegen nemen met 12,7 procent van de
stemmen. D66 volgt daarna met 11,5 procent, voor PvdA (7,6), SP (7,5) en FVD (6,7). Dan volgen op flinke afstand Partij vd Dieren en
GroenLinks (beiden 3,8 procent). Nieuwkomer JA21 met Roy Blijlevens uit Aalbeek krijgt in Beekdaelen 1,9 procent van de stemmen,
gevolgd door Volt (1,4 procent), 50 plus (1,2 procent), BBB (0,8 procent) en ChristenUnie (0,7 procent). Lijst Henk Krol met Bert
Kannegieter uit Bingelrade haalde 0,2 procent van de stemmen in Beekdaelen. Foto De Beekdaeler

VVD haalt in Beekdaelen bijna dubbel zo veel stemmen als CDA

Hoe zou onze gemeenteraad
eruitzien met deze uitslag?
Tweede Kamer- en Gemeenteraadsverkiezingen zijn niet met
elkaar te vergelijken, zegt Twan
Schevers. Derhalve kijkt de
CDA-fractievoorzitter ‘ondanks
het forse verlies van mijn partij’
vol optimisme naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022 in Beekdaelen. “Ik ben er nog steeds van
overtuigd dat het CDA opnieuw
de grootste fractie in onze gemeenteraad kan worden.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Dat politieke duel gaat
VVD-fractievoorzitter Ed
Slangen maar wat graag
aan. “Verleden week heeft
maar liefst 21,2 procent op
de VVD gestemd, oftewel
bijna 5000 Beekdaelenaren.” Het CDA, met 7 zetels
de grootste raadsfractie,
moest het in Beekdaelen
doen met slechts 12,7 procent van de stemmen. D66
Beekdaelen ziet ‘met grote
dank aan Sigrid Kaag’ extra
kansen in 2022. “Wij komen
met sterke kandidaten, drie
zetels moet haalbaar zijn”,

stelt D66-fractievoorzitter
Rodney Swelsen. Lars Kockelkoren, fractievoorzitter
van de PvdA in Beekdaelen,
geeft een positieve draai
aan de uitslag: “Onze partij heeft in Beekdaelen het
aantal stemmen bijna verdubbeld, ik ben daar best
wel trots op.” Voor GroenLinks zijn de druiven zuur
maar daarom niet getreurd,
zegt fractievoorzitter Clasina Debets: “In de politiek
kun je nu eenmaal niet
altijd winnen. Landelijk
mogen we dan hebben verloren, regionaal en lokaal
zijn we juist flink aan het
groeien.” Hoe de huidige
gemeenteraad van Beek-

daelen eruit zou zien op
basis van de Tweede Kamer-uitslag? Het antwoord
op die vraag blijft openstaan. De gemeenteraad
in Beekdaelen telt in deze
raadsperiode, naast de vijf
zojuist genoemde landelijke partijen, ook twee lokale
partijen
(Vernieuwingsgroep en Beekdaelen Lokaal), samen goed zijn voor
11 zetels. Hoe dan ook, de
VVD in Beekdaelen behaalde op 17 maart 21,2% van de
stemmen (+3,3), CDA 12,7
(-4,5), D66 11,5 (+1,6), PvdA
7,6 (+3,9) en GroenLinks 3,8
(-2,7).
Zie verder pagina 2

AANTAL
STEMMEN

1.
VVD
4965
2.
PVV
3922
3.
CDA	
2963
4.
D66
2687
5.
GROENLINKS
879
6.
SP
1753
7.
PvdA	
1781
8.
ChristenUnie
160
9.
Partij voor de Dieren
888
10.
50PLUS
280
11.
SGP
36
12.
DENK
33
13.
Forum voor Democratie
1574
14.
BIJ1
38
15.
JA21
453
16.
CODE ORANJE
66
17.
Volt
326
18.
NIDA	
7
19.
Piratenpartij
45
20.
LP (Libertaire Partij)
11
21.
JONG
36
22.
Splinter
67
23.
BBB
186
24.
NLBeter
14
25.
Lijst Henk Krol
58
26.
OPRECHT	
8
28. 	Trots op Nederland (TROTS) 53
30.
L30
34
31.
Partij van de Eenheid
1
32.
DE FEESTPARTIJ (DFP)
21
34.
Wij zijn Nederland
1
Uitgebrachte stemmen
Blanco stemmen
Geldige stemmen
Ongeldige stemmen
Aantal kiezers
Aantal opgeroepen
Opkomstpercentage

: 23.346
:
48
: 23.394
:
31
: 23.425
: 29.403
: 79,67 %

meet
the
locals
OP DE
BEEKDAELENROUTE

De Beekdaelenroute brengt de
fietser langs de mooiste plekjes
van de gemeente Beekdaelen.
Onderweg kan, onder de noemer
‘meet the locals’, geluisterd en
gekeken worden naar de verhalen
van tien inwoners. Deze ‘locals’
stellen we graag aan u voor. Deze
week ontmoeten we Lise Smink.
Alvast alle ‘locals’ ontmoeten?
Volg dan de Beekdaelenroute
www.beekdaelenroute.nl.
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Hoe Stephanus die nacht bij ’t Lindje terecht
was gekomen, Joost mag het weten.
Jacques

Rodney Swelsen (D66): ‘Het Geluid van Sigrid Kaag

Column Jacques

Stephanus op stap

I

n 1898 schonk een rijke weldoenster, douairière Adelaïde Kerens de Wylre, weduwe van
Xavier Maurissen op het landgoed Niethuizen, aan de kerk van Wijnandsrade een verguld
houten beeld van de heilige Stephanus. Zij had
dit laten vervaardigen bij het atelier Houtermans in Roermond voor 130 gulden, destijds een
kapitaal bedrag. Het fraaie 115 cm hoge beeld
staat op een aan de muur bevestigde sokkel
boven een zijaltaar. In de nacht van maandag 16
op dinsdag 17 april 1973 werd er ingebroken in de
kerk. Men vermoedt dat de daders zich hebben
laten insluiten, want er waren geen sporen van
braak. Tijdens hun illegale verblijf in het bedehuis
hebben de dieven behalve het beeld van de H. Stephanus ook drie
kleinere houten beelden en vier koperen kandelaars ontvreemd.
De ochtend na de inbraak werd het Stephanusbeeld teruggevonden in Weustenrade. Het stond daar moederziel alleen op een
steen langs de Brommelerweg ter hoogte van het wegkruis ’t
Lindje. Ik kwam onlangs een prachtig verhaal op het spoor over
deze diefstal en de wonderlijke terugkeer van het beeld bijna een
halve eeuw geleden. Het was door Huub Claasens opgenomen in
zijn boekje “Woestenrade in het Groene Dal” (2000).

Op een mooie voorjaarsnacht, zo begint het verhaal, lag heel
Wijnandsrade in diepe rust. Iedereen lag vredig te slapen,
behalve Stephanus de patroonheilige van het dorp, die de rust
maar niet kon vinden. Hij was zo moe geworden van al die jaren
dat hij in de kerk had gestaan. Hij keek uit het raam en zag een
heldere sterrenhemel. Buiten was het mooier dan in de kerk.
Nu is het tijd om mijn parochie eens verkennen, dacht hij en hij
sloop stiekem de kerk uit. Er hing een heerlijke voorjaarsgeur van
bloemen, planten en vruchten. Hij trok door weiden en velden
en zag schapen, koeien, paarden, hazen en konijnen. Daarvan
genoot hij volop. Dwalend langs de Allee kwam hij in Swier aan,
maar daar sliep iedereen en het was muisstil. Toen besloot hij om
naar Weustenrade te gaan. Die behoren ook tot mijn parochie,
meende hij, ofschoon hij de laatste tijd niemand van daar in de
kerk had gezien. Hij kretste over het Swierderveld richting ‘t Lindje. Daar kwam hij bij het krieken van de dag aan. Toen sprak de
Heer: “Stephanus, doe geen stap verder, hier is de grens van de
parochie.” De heilige bleef stokstijf stilstaan bij het kruisbeeld,
dat daar toen nog aan een boom was bevestigd. Kort daarna
kwam Harie Vleugels langs, die zijn dagelijks rondje met zijn
hondje Rimpie maakte. Hij zag het beeld, vroeg zich af wat het
daar deed, maar liep door. Thuis vertelde hij het aan zijn vrouw
Lieke, die hem vroeg waarom hij het beeld niet had meegebracht.
Hij zei dat het te groot was en dat ze al genoeg beelden in huis
hadden. Hij dacht dat degene die het beeld bij ’t Lindje had
achtergelaten, het ook graag kwijt was. Lieke fietste nieuwsgierig
naar ’t Lindje en nam het beeld mee om het aan haar zwager Cöl
L’Ortye te geven voor zijn tuin. Die zwager was afkomstig van
De Vink en het beeld kwam hem wel bekend voor, maar hij kon
het niet thuisbrengen. Zijn vrouw Antje vond het eigenlijk veel
te groot en daarom besloot Lieke de politie van Nuth te bellen.
De dienstdoende brigadier vertelde, dat hij inmiddels van koster
Miel Coenen van Wijnandsrade had gehoord dat de patroonheilige spoorloos verdwenen was. Hij zou meteen komen. Kort daarna
was de brigadier ter plaatse en constateerde dat dit de verdwenen Stephanus was. Alleen de erepalm die de heilige in zijn
rechterhand droeg, was weg. Ze gingen kijken bij de vindplaats en
daar stond een bord: “Pas op onze kinderen”. Ze vonden dat daar
vandaag beter op had kunnen staan: “Pas op onze heiligen”. Toen
ze het beeld naar Wijnandsrade terug brachten, hoorden ze van
de koster dat de houten palmtak door kinderen was gevonden op
de begraafplaats bij de kerk. Hoe Stephanus die nacht bij ’t Lindje
terecht was gekomen, Joost mag het weten. Maar bij navraag
wist die het ook niet en daarom blijft het voor altijd een raadsel.
Een verhaal als een legende.
Een ander verhaal vertelt, dat de dief de beelden in een juten
zak had gedaan en die over zijn schouder had gedragen toen hij
zich door weiden en landerijen richting Heerlen spoedde. Maar
bij elke stap werd de zak zwaarder en bij ’t Lindje aangekomen,
zeeg hij uitgeput neer en raakte bewusteloos. Bijgekomen zag hij
dat Stephanus, het zwaarste beeld, uit de zak gevallen was en bij
het kruisbeeld stond. Hij schrok daar zo van, dat hij opvloog en er
met de andere spullen snel vandoor ging. Er is nooit meer iets van
hem vernomen. Het Stephanusbeeld heeft sindsdien zijn vaste
plaats in de kerk weer ingenomen en is later nog eenmaal weggeweest toen het gebouw hersteld moest worden na de aardbeving
van 1992. Maar toen heeft de heilige zich onberispelijk gedragen.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Op naar de volgende
3 vervolg van pagina 1
Toen woensdagavond
17 maart om negen uur
’s avonds de exitpoll
op het tv-scherm verscheen, wist Rodney
Swelsen niet wat hij
zag. “Ik rekende op
zo’n 19 zetels want we
zaten volgens de peilingen behoorlijk in de
lift”, aldus de fractievoorzitter van D66 in
Beekdaelen. “Formidabel dat we 23 zetels
hebben behaald.”

Brand Hulsberg
was noodlottig
ongeval
Hulsberg De oorzaak
van de brand in Hulsberg
op zaterdagmiddag 13
maart was een noodlottig
ongeval. Dat concludeert
de politie die onderzoek
deed naar de oorzaak
van de brand. Daarbij
kwam een 85-jarige
vrouw, alleenwonend in
de Wissengrachtweg, om
het leven. Volgens een
brandweerwoordvoerder
had zij tweede en derdegraads brandwonden
opgelopen. De hulpdiensten, waaronder een
traumahelikopter, waren
snel ter plaatse maar hulp
mocht niet meer baten.

12 jaar of ouder?

Hier is je
bijbaan!

Word
bezorger in
Amstenrade
Interesse?
Bel 045-5243026

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Dat aantal doet Swelsen
denken aan ‘de 24 zetels in
1994’ van Hans van Mierlo, de aartsvader van D66.
“Dat was weliswaar in een
ander tijdsgewricht. Niettemin is het behalen van
23 zetels een dijk van een
prestatie.” Nogmaals Swelsen: “Men zegt wel eens:
regeren is halveren, maar
in dit geval juist níét.” Zijn
conclusie: ”Het Geluid van
Sigrid Kaag spreekt aan,
ook in Limburg. En laten
we hopen straks ook in de
raad van Beekdaelen.” Best
wel gek, zegt hij, dat lokale
vertegenwoordigers van de
twee grootste winnaars in
de Tweede Kamer (VVD en
D66) in Beekdaelen in de
oppositie zitten. Dat moet

anders, vindt hij. “Onlangs
heeft de partij besloten dat
D66 definitief meedoet aan
de gemeenteraadsverkiezingen in Beekdaelen. We
komen met een sterke lijst
en we gaan voor drie zetels
of meer, dan kun je een
vuist malen. Met één raadszetel, zoals op dit moment,
lukt ons dat niet.”
‘Welkome duw in de rug’
Op donderdag 18 maart,
‘the day after’, constateert
Ed Slangen met merkbaar
genoegen dat ‘zijn’ VVD
supersterk uit de bus is gekomen. “Op basis van de
peilingen ging ik uit van 35
à 38 zetels. We hadden op
de verkiezingsavond maar
wat graag een feestje gebouwd”, zegt de VVD-fractievoorzitter, “maar helaas,
want coronatijd.” De winst
op 17 maart geeft de VVD in
Beekdaelen volgens Slan-

”

Best wel gek dat
de twee grootste
winnaars van de
verkiezingen
in Beekdaelen
in de oppositie
zitten.
Rodney Swelsen
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Inwoners gaan meer
doen in groen
pagina 4

spreekt aan, ook in Limburg’

verkiezing!
gen een geweldige boost. “Dit
is wat je noemt de welkome
duw in de rug die we nodig
hadden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen komen we
met een sterke lijst. De VVD
zou in Beekdaelen wel eens
een hele grote partij kunnen
worden.” Twan Schevers
(CDA) is ervan overtuigd dat
zijn partij, in ieder geval in
de gemeenteraad, niet alleen
een grote fractie ís ‘maar ook
een grote fractie kan blíjven’.
Hij baseert dat op het lokale
DNA van de partij. “Je kunt
het landelijke CDA niet vergelijken met het lokale CDA.”
Neemt niet weg, voegt hij
er aan toe, ‘dat 17 maart een
pijnlijke avond was voor iedereen met een CDA-hart.’
‘Je kunt niet altijd winnen’
Fractievoorzitter Clasina Debets van GroenLinks zit bepaald niet bij de pakken neer.
“De kiezer beslist. Punt. Al

”

Je kunt het
landelijke
CDA niet
vergelijken
met het
lokale CDA.
Twan Schrevers

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

heeft mijn partij dit keer wel
zeer fors verloren, dat valt
niet te ontkennen.” Zij blijft
optimistisch:
“GroenLinks
is lokaal, ook in Beekdaelen,
flink aan het groeien. Ook al
hebben we verleden week
dan verloren, de GroenLinksers in Beekdaelen houden
de energie vast. Ook in coronatijd doen we al het mogelijke om contact met de
achterban te onderhouden,
ondermeer via een postercampagne.”
PvdA-fractievoorzitter Lars Kockelkoren,
altijd goed voor een stevige
onliner: “Van alle linkse partijen is de PvdA de enige die
géén zetel heeft verloren.”
Hij heeft ook ‘de ambitie’ om
in 2022 mee te doen aan de
gemeenteraadsverkiezingen.
Maar of hij op de lijst komt
en zo ja op welke plek? “Dat
bepaalt de partij volgens de
spelregels van de democratie.
Zoals het hoort.”

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
Henk Baadjou
www.apkbaadjou.nl
Zonder afspraak van ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur

Beekdaelen
bedankt!

Voor een #beterbeekdaelen
hallo@vvdbeekdaelen.nl
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Nieuwe GROENVISIE GEMEENTE: ‘Beekdaelen B(l)oeIt’

Inwoners gaan meer doen in
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
t/m
vr
van
9
tot
17
uur
en
za van 11 tot 14.30 uur.
6191 NA 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

Inwoners van de gemeente Beekdaelen
mogen meer invloed uitoefenen op het
openbaar groen in hun wijk. De gemeente
wil in een pilotproject onderzoeken wat
bewoners allemaal willen en kunnen doen
voor de planten, bomen en struiken in
hun buurt. “De openbare ruimte is van ons
allemaal. Laten we die dan samen onderhouden.” Zo staat het beschreven in de
groenvisie Beekdaelen B(l)oeit, het inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde
beleidsdocument dat de ontwikkeling en
bescherming van het groen, de natuur
en het landschap in de gemeente moet
gaan regelen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De groenvisie, met de naam
Beekdaelen B(l)oeit, moet
voor de komende pakweg
tien jaar de richtlijn worden
voor natuurontwikkeling in
en rond Beekdaelen. “Om
dit te realiseren, hebben we

aandacht voor de gevolgen
van klimaatveranderingen,
zoals hittestress en hevige
regenval en nemen we maatregelen waarmee we de biodiversiteit en leefbaarheid
bevorderen.”, zo valt te lezen
in de (20 pagina’s dik en rijk
geïllustreerde) Beekdaelense groenvisie.

meet
the
locals

woongenot. Wij roepen op
die grens over te gaan want
de openbare ruimte is van
ons allemaal. Laten we die
dan samen onderhouden”,
aldus de visie.Het begeleidende fotootje erbij van
’schoffelende burgers’ moet
Beekdaelenaren nog meer
inspireren.
Pilotproject
Deze maand start de gemeente een pilotproject in
een aantal Beekdaelense
buurten ‘om hiermee ervaringen op te doen’. Als het
aanslaat wil de gemeente
het project ook op andere
plekken uitrollen.
Landschap en biodiversiteit
Niet alleen groenonderhoud
staat centraal in het beleidsplan: ook beschermen van
landschappen en vergroten
van biodiversiteit is één
van de speerpunten. Daarvoor wordt onder meer een
netwerk (onder leiding van
de gemeente) van burgers,

De motte van kasteel Wijnandsrade
De bescheiden Lise vond het leuk
om mee te werken aan het filmpje,
waarin zij vertelt over haar favoriete
plek in Wijnandsrade. ‘Ik was wel
een beetje zenuwachtig, het is toch
een beetje raar om tegen een camera
te praten, dat doe je normaal nooit. Het
was ook gek om mezelf terug te horen!’ Lise
woont samen met vader Almer, moeder Vivian en
broer Ibbe, in de buurt van Kasteel Wijnandsrade, waardoor ze er dagelijks
langs fietst op weg naar school. ‘Ik ken de plek en de geschiedenis. De
leukste plek vind ik de motte, die is ontstaan doordat mensen een grote
kuil hebben gegraven en de grond achter het kasteel hebben neergelegd.
Die kuil is nu de kasteelvijver en op de berg zand bouwden ze een houten
hut ter bescherming tegen de vijand.’

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

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

Nieuw beleid voor
openbaar groen
Een onderdeel van het
veelomvattende
beleidsplan is het groenonderhoud. Volgens Beekdaelen
kan het groenonderhoud
anders. Bewoners moeten
meer worden betrokken
bij het onderhoud van het
groen in hun eigen buurt.
“Burger- initiatieven moeten onderdeel worden van
het nieuwe groenonderhoud”, schrijft het college.
Een prachtige vorm van
burgerparticipatie. Het plan
gaat ervan uit dat de (lokale) hovenier in overleg met
bewoners bepaalt wat er
moet gebeuren in een wijk
of buurt. Het doel is tweeledig: de staat van het openbaar groen wordt beter en
de saamhorigheid in de wijk
groter. De gemeente wil ook
gaan polsen of (groepen)
bewoners zelf een stukje onderhoud willen gaan
doen. “De grens van je eigen
tuin is niet de grens van je

Lise verbindt
middeleeuws verhaal
met huidige tijd
WIJNANDSRADE – Onze jongste local is de elf-jarige Lise Smink uit
Wijnandsrade. Zij schreef, in het voorjaar van 2020, het winnende
opstel over de ongehoorzame ridder Wilhelm van den Bongard
tijdens de jaarlijkse, lokale schrijfwedstrijd voor groep acht. Wilfried
Dabekaussen, een van de juryleden en zelf woonachtig op kasteel
Wijnandsrade, vond dit een reden om haar als local aan te wijzen. ‘De
jeugd heeft de toekomst, dus ik sta graag mijn nominatie aan Lise af.’

Creatief en sportief
De sportieve Lise is volgens haar moeder een echte ‘crea bea’. ‘Verveling
kent ze nauwelijks. Gisteren maakte ze van een blokje piepschuim (bij
gebrek aan hout), spijkers en wol een kunstwerkje.’ Als dochter van ouders
met een eigen architectenbureau komt die creativiteit niet van vreemden.
Toch weet Lise nog niet wat ze wil worden. ‘Ik ben goed in bijna alle vakken,
maar mijn lievelingsvak is kunst en cultuur. Ik zit nu in de brugklas van het
Bernardinuscollege en ik zie wel hoe het loopt.’ Naast knutselen, sport
de jonge ambassadrice zes tot acht keer per week bij Vlug en Lenig, de
bekende handbalvereniging in Geleen. ‘Ik heb dit jaar de overstap gemaakt
vanuit Wijnandia. Helaas ligt nu alles stil in verband met Corona, maar
daardoor heb ik nu wel iets meer tijd voor vriendinnen,’ lacht Lise.
Tijdreis
De inspiratie voor haar opstel kwam vanuit het carnaval. Als jeugdprinses
van CV de Veldkretsers, droomde Lise dat ze samen met prins Thomas op
het kasteel woonde. Op ontdekkingstocht door het kasteel stuitte ze op
een verborgen ruimte met een tijdmachine, waardoor ridder Wilhelm naar
het heden kon reizen en haar ontmoette. ‘Fantasierijk en taaltechnisch
sterk’, was het lovende jurycommentaar. ‘Lise heeft het middeleeuwse
verhaal verbonden met onze huidige tijd. Inclusief ridder en friture!’
De Beekdaelenroute heeft de familie Smink nog niet gefietst. ‘We zijn niet
zo’n fietsers, haha! Maar...we gaan ‘m komend jaar zeker doen. Van terras
naar terras!’
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Als de start goed is en Max de eerste bocht zonder kleerscheuren
doorkomt halen we opgelucht adem en kunnen we kijken.
Joëlle Peerboom

Verstokte fans Ivo Triepels en Joëlle Peerboom uit Hulsberg over hun idool

groen
agrarische ondernemers,
waterbeheerders en (terreinbeherende) natuurorganisaties uitgerold.
Klimaatverandering
Met Operatie Steenbreek
- eveneens onderdeel van
het beleidsplan - worden
burgers gestimuleerd om
hun tuin te vergroenen, en
minder tegels aan te leggen. Goed tegen wateroverlast en hittestress, zo
is de idee. En ook vergroenen van schoolpleinen is
een belangrijk onderdeel,
zo staat te lezen in de visie.
Kinderen, zo is de gedachte, leren de natuur op
die manier beter kennen.
Overigens zal de gemeente
zelf ook het goede voorbeeld moeten geven. Als
het betegelde plein bij het
gemeentehuis in Schinnen
wordt aangepakt, zal er
daarna meer groen zichtbaar moeten zijn dan wat
mos tussen de voegen.

‘Als Max wereldkampioen
wordt is dat een
nationale feestdag’

12 jaar of ouder?

Hier is je
bijbaan!

Word
bezorger in
Amstenrade
Interesse? Neem dan
contact met ons op via
info@beekdaeler.nl
of 045-5243026

Ivo Triepels en zijn vriendin Joëlle Peerboom zijn helemaal gek van Formule 1 en dan vooral van Max Verstappen. Het stel uit Hulsberg kreeg van de moeder van Max zelfs
het etiket ‘grootste fans’ opgeprikt. Foto Katja Waltmans

Met de start van het Formule 1-seizoen in aantocht
in Bahrein stijgt de bloeddruk van Ivo Triepels en
zijn vriendin Joëlle Peerboom met de dag. Het stel
uit Hulsberg kreeg van de moeder van Max Verstappen zelfs het etiket ‘grootste fans’ van Max opgeprikt en is daar maar wat trots op. “Jammer dat we
vorig weekend niet naar de testdagen in Bahrein
konden”, treuren ze oprecht. “Dat was voor ons om
meer dan één reden niet weggelegd. De coronabeperkingen maken bovendien dat er geen publiek
bij mocht zijn. Wanneer zoals elk jaar in Barcelona
getest zou zijn, was er een dikke kans dat we daar
eventueel naartoe zouden zijn gegaan. Met het
vliegtuig in één dag even op en neer. Dat hebben
we wel vaker gedaan.”
HULSBERG
DOOR HUB BERTRAND

Voordat Max Verstappen de
eerste stappen zette in de
Formule 1 was Ivo Triepels
(39) iemand die de autosport weliswaar met interesse volgde, maar niet alles op
alles zette om naar races te
gaan of Max te ontmoeten.
“Ik had wat mensen om mee
heen die vaker op tv keken of
soms een wedstrijd bezoch-

ten, ik had niet het gevoel dat
ik daar perse bij wilde zijn.”
Nadat Verstappen zijn eerste
race won in Barcelona ging de
knop echter om, weet hij nog.
“Het was alsof ik van de ene
op de andere dag voor eeuwig
besmet was met het racevirus,
Formule 1 en Max in het bijzonder.” Vanaf die historische
zondag in mei 2016 staat Ivo’s
leven én dat van Joëlle dagelijks in het teken van Max.
Wie Ivo’s Instagram account
opzoekt, ziet dat in één oog-

opslag. De ruim 600 foto’s en
filmpjes daarop zijn nagenoeg
allemaal gewijd aan de Limburgse uitdager van wereldkampioen Lewis Hamilton.
Ook op Twitter en Facebook
is Ivo net als Joëlle bijna dagelijks actief.
Formule 1-café
Het duo bezocht Formule
1-wedstrijden in Spanje, Oostenrijk en Spa Francorchamps
en zijn vaste gasten in het
Formule 1-café van Ziggo.
“We kennen Rob Kamphues
en Robert Doornbos redelijk
goed. We volgen elkaar via de
sociale media en maken soms
een praatje na afloop van het
programma. Voor de kinderen van Robert kopen we een
cadeautje als ze jarig zijn en
bij de start van het nieuwe
seizoen hebben we het Ziggo-team succes gewenst met
een mega-tablet chocolade
van Rousseau Chocolade waar
Joëlle werkt. Dat was in het
programma te zien. We gaan
er zo vaak mogelijk naartoe,
de races kunnen we lang niet
allemaal bezoeken. Dat kan
Bruintje niet trekken, helaas.”

Dodelijk ongeval
Het spannendste moment
in de wedstrijd is voor beiden de start. Joëlle Peerboom
(23): “Als die goed is en Max
de eerste bocht zonder kleerscheuren doorkomt halen we
opgelucht adem en kunnen we
kijken. Het kan echter emotioneler: bijvoorbeeld die dag
dat Formule 2-coureur Anthoine Hubert betrokken was
bij een zwaar ongeval tijdens
de race op het circuit van Spa
Francorchamps en overleed
in het ziekenhuis. Dan slaat je
de schrik om het hart. Zo zeer
dat we er aanvankelijk het bijltje helemaal bij neer wilden
gooien. Daar staat tegenover
dat er tranen van vreugde zijn
wanneer Max wint. Het hoort
er allemaal bij.”
Zandvoort
Waar dat kan proberen de
twee hun idool te ontmoeten en samen met hem op de
foto te gaan. “Daar moet je een
beetje geluk mee hebben”,
zeggen ze. “De meeste coureurs zijn zeker benaderbaar
en niet te beroerd om zich met
hun fans te laten fotograferen.

Bijvoorbeeld tijdens publieksdagen zoals de Jumbo Racedagen. Of we in september naar
Zandvoort gaan? We hebben
geen kaarten, het is niet zeker
dat er publiek bij mag zijn. Bovendien houdt de te verwachten drukte rond het circuit ons
tegen. We gaan indien mogelijk wel naar de trainingen. De
race, dat zien we wel.”
Wereldkampioen?
Hun ultieme droom is dat
Max dit jaar wereldkampioen
wordt en zijn eeuwige rivaal
Hamilton achter zich laat. “De
voortekenen zijn positief. De
Red Bull van Max is snel en
stabiel, de Mercedes van Lewis
lijkt langzamer. Het is afwachten hoe zich dat gaandeweg de
races ontwikkelt. Mocht Max
die wereldtitel pakken vinden
we dat die dag een nationale
feestdag moet worden. Trouwens: ook als hij niet wint
blijft hij voor ons de beste ooit.
Daarom hebben we de nodige
merchandise van hem gekocht
zoals caps, t-shirts, jassen, een
model van zijn RB16B, games,
een helm en meer. Die spullen
koesteren we.”
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

Ludieke quiz op
25 maart voor
Beekdaelenaren! Doet u mee?
SAMEN REGELEN WE DE BESTE ONDERSTEUNING VOOR IEDEREEN
Als inwoner van Beekdaelen kunt u gratis gebruik maken van de diensten
van een onafhankelijke ondersteuner. Wij vinden het belangrijk dat
dit goed geregeld is voor iedereen. Om deze ondersteuning te kunnen
verbeteren en uit te breiden, gaan we dan ook graag met inwoners in
gesprek. Wij hopen dat u ons daarbij wilt helpen.
Door corona kunnen we helaas niet fysiek bijeenkomen om met elkaar van
gedachten te wisselen. Daarom organiseren we op 25 maart om 19 uur voor de
inwoners van Beekdaelen een ludieke online quiz via www.quizzzit.nl. En daar
horen uiteraard ook mooie prijzen bij, waarmee we lokale ondernemers en goede
initiatieven als Fair Trade steunen.
In de quiz komen een paar vragen aan bod die ons helpen de ondersteuning voor
inwoners te verbeteren. Maar daarnaast komen ook echte quizvragen aan bod en is
de quiz ook bedoeld als gezellig samenzijn in de vaak eenzame coronatijd.

Doet u ook mee?

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Opfergeltstraat 18 te
Wijnandsrade
Barbarastraat 4 te Nuth
Oensel 3 te Schimmert

OMSCHRIJVING
Het realiseren van een dakkapel

DATUM VERLEEND
15-03-2021

Het vervangen van kozijnen
Het legaliseren van een poortinvulling

16-03-2021
18-03-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Dorpstraat 106 te
Vestigen van “by Mitch Patisserie”
Oirsbeek
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Ketelbuter 8 te Nuth
Het realiseren van een dakkapel
De Kling 51 te
Schimmert
Haagstraat 9 te
Schimmert
Grachtstraat 7 te
Oirsbeek

DATUM VERLEEND
23-03-2021

DATUM INDIENING
11-03-2021

Het verbouwen van de woning

13-03-2021

Het verbouwen van de woning

09-03-2021

Het vervangen van enkel glas ramen
door dubbel glas ramen

02-03-2021

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

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

Veranderen van een inrichting
Vloedgraaf 1a, 6365 EN Schinnen
28 januari 2021
2021201297

De volgende activiteiten zijn vermeld: Uitbreiden van de loods.
De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële
regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften
uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van
toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het Eloket raadplegen via
https://www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen op de
dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.
De melding kan op afspraak worden ingezien.
Tegen deze vermelding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Informatie: RUD ZuidLimburg, telefoon +31 43 389 78 12.

Schrijf u dan snel in, want er kunnen maximaal 500 personen deelnemen. Deelname
is uiteraard gratis en geheel vrijblijvend. De enige voorwaarden zijn dat u 16 jaar of
ouder bent en in Beekdaelen woont.
U schrijft zich in via www.beekdaelensociaal.nl.
Hier leest u ook hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Na uw inschrijving

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging via email. Uiterlijk 24 maart 2021
ontvangt u via email een inlogcode en informatie over hoe de quiz werkt en hoe u
mee kunt doen.

Aanmelden via www.beekdaelensociaal.nl
Noteer het ook alvast in uw agenda!
25 maart 2021, 19.00 uur

Vergadering Commissie Awacs
Limburg op 25 maart 2021
Op donderdag 25 maart 2021 komt de Commissie AWACS Limburg
voor een volgende vergadering bijeen. De vergadering vindt plaats
langs digitale weg vanaf 15.30 uur.
De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de Minister te adviseren
(gevraagd en ongevraagd) over de ernstige (geluids)hinder als gevolg van de
overvliegende AWACStoestellen. De commissie adviseert over maatregelen
en voorschriften ter vermindering van de geluidhinder en eventuele andere
hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein.
Verder worden er klachtenrapportages besproken. De commissie komt in de
regel 4 keer per jaar bijeen. >>

>> De agenda en de achterliggende documenten worden geplaatst op de
website van de gemeente Beekdaelen. Deze zijn te vinden via het tabblad
bestuur en organisatie, vervolgens vergaderingen (en dan doorklikken naar
agenda’s van alle vergaderingen).
De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle
belanghebbende partijen: provincie (voorzitterschap en secretariaat van de
commissie), gemeenten Brunssum en Beekdaelen (burgemeester, betrokken
wethouders, enkele raadsleden en burgerleden) en vertegenwoordigers van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en
een vertegenwoordiging van de vliegbasis Teveren/Geilenkirchen.
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden, gelet op de
restricties in verband met corona, momenteel op digitale wijze (via het
programma MS Teams) plaats. Degenen die als toehoorder aanwezig willen zijn,
dienen vooraf via de secretaris van de commissie, de heer Achten (bereikbaar
via hjm.achten@prvlimburg.nl) een link aan te vragen zodat zij in de vergadering
kunnen inloggen en de vergadering kunnen volgen.

“Probeer iets te vinden waar je
mee kunt lachen”
Lieve Vandenborne uit Beekdaelen
is ervan overtuigd dat een
luisterend oor bieden enorm
waardevol kan zijn voor mensen die
zich eenzaam voelen. Zij krabbelde
afgelopen jaar op na een periode
van eenzaamheid. “Eenzaamheid
is echt een put zonder trappen en
laddertjes.”
Vandenborne had lange tijd niet kunnen
vermoeden dat ze zich ooit eenzaam
zou voelen. Ze had voor haar werk veel
contact met mensen. Ook in haar vrije tijd had ze veel sociale contacten.
Toen ze in 2019 met pensioen ging, was eenzaamheid ook nog niet aan de
orde. “Je krijgt meer ruimte, die vul je op. Je zoekt mensen op, je gaat op pad
met de bus of met de trein. Dus dat was geen enkel probleem.”
Toen ze tijdens de jaarwisseling verkoudheidsklachten kreeg, werd dat een
ander verhaal. De verkoudheid leidde tot pijn aan haar longen en ze kreeg
hoestbuien. “Nu zegt men corona, toen was het verkoudheid. Wat het is
geweest zullen we nooit weten, maar ik zat in de knel. Ik kon niets meer, ik
had geen energie meer en ik kwam hier alleen te zitten.”
Ze kreeg in die tijd ook medicatie waarop ze erg reageerde en ze raakte
zichzelf helemaal kwijt. Tot overmaat van ramp overleed in diezelfde periode
haar moeder. Omdat haar familie in België woont en de grenzen dicht waren,
kon ze er niet naartoe. “Als je het dan over eenzaamheid hebt: je bent niet
meer thuis in je lichaam, je kent jezelf niet meer. Ik wilde niet meer thuis zijn.
Ik was altijd aan het lopen, altijd buiten. Ik was echt eenzaam.”

Hulp van praktijkondersteuner

Via de huisarts kwam ze in contact met een praktijkondersteuner. In de eerste
weken ging ze er drie keer per week naartoe. “Ik wilde met iemand praten en
begrijpen wat er met mij gebeurde. De praktijkondersteuner was er echt voor
mij. Ze zei: ‘die tranen zijn er niet voor niets.’ Het was de opeenstapeling van
alles: zo ziek zijn, getroffen door medicatie, een moeder die sterft en geen
familie hier.”
De gesprekken met de praktijkondersteuner waren een grote steun.
Gaandeweg kreeg Vandenborne meer houvast. “Ik noem het een gouden
draadje. Dat draadje kon ik niet kwijtraken omdat het contact met de
praktijkondersteuner regelmatig was. Dankzij die mevrouw ben ik uit de put
geklommen.”
Eind vorig jaar had Vandenborne zichzelf in grote lijnen weer teruggevonden.
Het huilen maakte plaats voor het besef dat je dingen die je niet kunt
veranderen, moet aanvaarden. “Ik denk iedere ochtend: het is weer een dag
en ik kan die vernielen, maar ik kan er ook wat mee doen. Dan kies ik voor
het laatste. Probeer ook iets te vinden waar je humor in vindt en waar je mee
kunt lachen. Lachen is echt een grote vitamine Ctablet.”
Vandenborne realiseert zich dat het voor veel mensen een moeilijke tijd is.
Via de werkgroep Eenzaamheid van de gemeente Beekdaelen hoopt ze een
bijdrage te kunnen leveren om eenzaamheid binnen de gemeente terug te
dringen. “Het voor iedereen goed doen, kan niet. Maar iedereen horen, is een
begin.” En hoewel het tijdens de coronacrisis moeilijk is, heeft ze wel al ideeën
over hoe mensen kunnen worden geholpen in de toekomst.

Het hele verhaal van Lieve Vandenborne leest u op de website van
gemeente Beekdaelen: www.beekdaelensociaal.n/is/verhalen.

My Climate Action wil met
ondersteuning Duurzaamheidstafel van
start in Beekdaelen
Mervyn Smeets wil met My Climate Action jongeren in actie laten komen
voor een groenere school en wereld. Hij ontwikkelde een project waarbij
scholieren zich inzetten voor duurzaamheid dichtbij en in het buitenland.
Met subsidie van de Duurzaamheidstafel van de gemeente wil hij binnenkort
starten op scholen in Beekdaelen.
De Coronamaatregelen en de sluiting van de scholen zaten een snelle opstart in de
weg. Smeets, directeur van Global Exploration, ontwikkelde My Climate Action samen
met stichting Wilde Ganzen. Hij hoopt nog dit jaar op alle basisscholen in Beekdaelen te
kunnen starten. “We willen met de hulp van de Duurzaamheidstafel het project uitrollen
over de gemeente. Subsidie moet ons meer ruimte en budget opleveren om dit rustig
te blijven doen. We hopen dat dit niet iets is voor 1 of 2 jaar, maar iets dat concreet
blijft staan.” Het project bestaat enerzijds uit educatie in Nederland, anderzijds worden
er duurzaamheidsprojecten in ontwikkelingslanden uitgevoerd. Het is in te delen in 4
stappen: een online klimaatspel, fondsenwerving, schoolprojecten op de eigen school
en wereldprojecten. Het online spel is bedoeld om bewustwording te creëren. Kinderen
krijgen allerlei vragen over het klimaat en de wereld. De tweede stap is het werven van
fondsen. Het opgehaalde geld wordt vervolgens gebruikt voor stap 3 en 4.
Een project op de eigen school vormt stap 3. Een school mag zelf bepalen hoe dit
wordt vormgegeven, maar Smeets heeft al enkele ideeën: “We kunnen kijken of we
met IVN Natuureducatie of IKL echt de natuur in kunnen. Een super voorbeeld zou
zijn als de school zegt: we willen een stuk land adopteren en hier een bos aanleggen
en onderhouden met onze leerlingen. Maar ook het aanleggen van een moestuin op
school is een mogelijkheid.” De andere helft van het opgehaalde geld bij stap 2, wordt
gebruikt voor stap 4: een wereldproject. Samen met Wilde Ganzen ondersteunt My
Climate Action kleinschalige groene projecten in ontwikkelingslanden. De scholen
kunnen vervolgens volgen hoe het door hun opgehaalde geld wordt ingezet aan de
andere kant van de wereld.
Momenteel moeten de contacten met de scholen worden gelegd. Wanneer de scholen
weer meer ruimte krijgen qua Coronamaatregelen, hoopt Smeets snel te kunnen
starten met de projecten. Maar voor dat zover is, richt hij zich alvast tot de scholen:
“Ben je voor een groenere wereld en wil je iets groens op je eigen school én inzetten
op de bewustwording van je leerlingen? Doe dan vooral mee! Wij zullen jullie sowieso
benaderen, maar je mag ook zelf al contact leggen op www.myclimateaction.nl. Laat we
elkaar vinden en samen met de gemeente dit mooie project opzetten. Dan kunnen we
de wereld een stukje groener maken!”

Duurzaamheid raakt ons allemaal! Hebt u zelf ook een initiatief om
Beekdaelen te verduurzamen? Dan kunt u ondersteuning aanvragen bij de
Duurzaamheidstafel. Kijk voor meer informatie op: www.beekdaelen.nl/
duurzaamheidstafel.

Gratis onafhankelijk advies
bij het verduurzamen van uw
woning
Wist u dat u bij WoonWijzerWinkel Limburg, het
officiële Energieloket voor inwoners van Parkstad, terecht kunt voor
gratis onafhankelijk advies bij het verduurzamen van uw (koop)woning?
Het verduurzamen van uw woning is een slimme investering, vergroot uw
wooncomfort, zorgt voor een lagere energierekening én is goed voor het klimaat.
Maar wat zijn precies de mogelijkheden in uw situatie? En waar begint u? Een
adviseur van WoonWijzerWinkel Limburg kan u helpen bij het beantwoorden van
die vragen.

Betrouwbaar, onafhankelijk advies

Woont u in een van de zeven Parkstadgemeenten en bent u woningeigenaar?
Dan kunt u aankloppen bij WoonWijzerWinkel Limburg voor gratis advies over
het verduurzamen van uw woning. In een adviesgesprek van een uur bespreekt
een adviseur uw woonsituatie met u. Dat mondt uit in een betrouwbaar en
objectief advies over welke oplossing(en) het beste bij uw situatie passen. Daarbij
kijkt de adviseur naar uw mogelijkheden, wensen en budget. Ook onderzoekt
hij de subsidie en eventueel financieringsmogelijkheden. Desgewenst vraagt hij
een offerte voor u aan bij lokale installateurs en aannemers. Dit alles is geheel
vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Nog 1150 gratis gesprekken beschikbaar

De Parkstadgemeenten bieden 1500 woningeigenaren de mogelijkheid tot
een gratis adviesgesprek. Al 350 mensen benutten deze mooie kans. Wilt u dit
cadeautje van uw gemeente verzilveren? Maak dan vandaag nog een afspraak voor
uw gratis gesprek. De gesprekken vinden momenteel plaats via videobellen. Vanaf
2 maart bent u weer welkom in de showroom van WoonWijzerWinkel Limburg in
Kerkrade (Roda JC Ring) voor een gesprek.
Of u nu al hebt nagedacht over duurzame aanpassingen aan uw woning of nog
helemaal geen idee hebt van uw duurzame mogelijkheden: een adviesgesprek is
waardevol voor iedereen. Ga naar www.woonwijzerwinkel.nl/limburg voor meer
informatie en plan meteen uw afspraak in.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK)
Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor
noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.
U krijgt maximaal 6 maanden TONK, tot en met juni 2021. U vraagt de TONK
uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig
heeft. De hoogte van de TONKuitkering hangt af van uw situatie. Er wordt gekeken
naar de hoogte van uw (woon) kosten, uw inkomen en welk deel van de kosten u
nog zelf kunt betalen.
Woont u in de voormalige gemeente Nuth of gemeente Schinnen?
Dan kunt u voor het aanvragen van een TONKuitkering terecht bij ISD Kompas.
Uitgebreide informatie leest u op www.isdkompas.nl/tonk/.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de consulenten van ISD Kompas.
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur via 088 – 450 20 00 en
tonk@isdkompas.nl.
Woont u in de voormalige gemeente Onderbanken?
Dan kunt u voor het aanvragen van een TONKuitkering terecht bij ISD Bol.
Uitgebreide informatie leest u (in de loop van deze week) op www.isdbol.nl.
Heeft u vragen? ISD BOL is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van 9 uur tot 16 uur en op vrijdag van 9 uur tot 13 uur via 045 – 525 37 47.

Deze piekbuien hebben tot gevolg dat bij hevige regen de riolen op sommige plaatsen
overstromen en overlast optreedt. Ook regenwater uit het onbewoonde buitengebied
zorgt op locaties voor overlast en schade. Als gemeente werken wij samen met o.a. het
Waterschap en ook de land en tuinbouworganisaties (LLTB) om de overlast te beperken en
waar mogelijk op te lossen. Ook wordt maatwerk geleverd in samenwerking met inwoners
om lokale knelpunten op te lossen.
Naast het beheren en onderhouden van onze riolen is een gedeelte van de rioolheffing
dus bestemd voor het herinrichten en toekomstbestendig maken en aanpassen van
ons watersysteem. Ook worden er buffers en infiltratievoorzieningen aangelegd om
duurzaam om te gaan met het schone regenwater en verdroging en hittestress tegen te
gaan. Dit schone drinkwater wordt daardoor dus niet afgevoerd naar de zuivering. Het
gaat hier dus om realistische maatregelen die nodig zijn om de uitdagingen waar we mee
te maken hebben het hoofd te kunnen bieden. Deze kosten zullen we samen met alle
rioolaansluitingen moeten dragen. Anders gezegd, moeten alle kosten verdeeld worden
over het totaal aantal aansluitingen.

Waarom betaal ik een ander tarief dan voorheen?

In de oude gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen werd de rioolheffing verschillend
berekend. Zo werd in voormalig Onderbanken en Schinnen een vast bedrag per
aansluiting verrekend. In voormalig Nuth werd de heffing volledig gekoppeld aan het
drinkwaterverbruik.
De verschillende tarieven en manieren van heffen, moesten in Beekdaelen worden
geharmoniseerd, met andere woorden er moest gezocht worden naar één tarief voor
álle inwoners. Die harmonisatie is een verplichting die de rijksoverheid oplegt aan
een fusiegemeente. Een gevolg hiervan is dat éénzelfde tarief voor alle aansluitingen
wordt berekend, dat sommigen minder moeten betalen dan in de oude gemeente en
anderen meer. Om te komen tot één tarief dat voor zo min mogelijk inwoners tot grote
veranderingen leidt, is gekeken naar verschillende mogelijkheden. In een gemeente met
bijna 36.000 inwoners en met drie verschillende tarieven is dat niet eenvoudig.

Hoe wordt het tarief voor de rioolheffing berekend?

Wat is rioolheffing?
Beekdaelen heeft, net als alle andere gemeenten, de verplichting bijna alle
panden in de gemeente aan te sluiten op de riolering. Voor het lozen van
afvalwater in het riool betaalt u belasting aan de gemeente. Deze belasting
betaalt u in alle gemeenten via de rioolheffing. De manier van heffen kan per
gemeente verschillen. De rioolheffing heeft niets te maken met de zuivering van
het afvalwater. De kosten voor de zuivering van het afvalwater betaalt u aan het
Waterschap. De hoeveelheid drinkwater die u gebruikt, betaalt u aan WML.
Wat gebeurt er met de inkomsten van de rioolheffing?

Het bedrag dat de gemeente ontvangt aan rioolheffing mag nooit hoger zijn dan wat de
gemeente nodig heeft om alle taken, die te maken hebben met het riool, de waterberging
en beheersing, uit te voeren. Met andere woorden: van de inkomsten die de gemeente via
de rioolheffing ontvangt, moeten verplicht alle kosten en lasten betaald worden die nodig
zijn voor de aanleg en het onderhoud van de riolering. Dit zijn dus onder andere de kosten
voor de aanleg en onderhoud van riolering, voor de afvoer van afvalwater, maar ook kosten
voor de afvoer, infiltratie (het laten wegzakken van water in de bodem) en opslag van
regenwater dat via de daken in het riool wordt geloosd. Daarnaast worden ook de kosten
die gemaakt moeten worden om wateroverlast te voorkomen betaald uit de rioolheffing.
Het geld dat de gemeente via de rioolheffing ontvangt mag dus alleen besteed worden aan
kosten die te maken hebben met riolering en dus niet aan andere gemeentelijke taken.

Riolering aanpassen aan het veranderende klimaat

Ons klimaat is in de afgelopen decennia veranderd. Dat is onder andere merkbaar aan
langere periodes van droogte en meer heftigere regenbuien. De rioleringsstelsels wereldwijd
zijn hier nog niet overal op ingericht. Vaak is het technisch gezien ook niet mogelijk een
stelsel aan te leggen dat deze piekbuien volledig kan afvoeren. Op die locaties is maatwerk
en innovatie noodzakelijk.

In Beekdaelen maken we gebruik van een gebruikersheffing. Net zoals bijvoorbeeld bij de
OZBbelasting wordt niet per inwoneraantal maar per object gerekend. In het geval van
de rioolheffing wordt de rioolheffing berekend per aansluiting. Dat is wel zo eerlijk, want
ook bij panden/aansluitingen waar bijvoorbeeld maar één bewoner woont moet riolering
aangelegd worden om zowel het vuile water als ook het regenwater af te voeren.
Bij het berekenen van de rioolheffing is het niet mogelijk om rekening te houden met de
grootte van het dakoppervlak van de op de riolering aangesloten panden. Het bepalen en
bijhouden hiervan en verrekenen in de rioolheffing zou tot hoge extra kosten leiden. Dat
zou ook betekenen dat binnen Beekdaelen rioolaansluitingen die bijvoorbeeld in goed
infiltrerende zandgronden liggen, bevoorrecht worden ten opzichte van aansluitingen in
slecht doorlatende kleigronden. Daken van panden waarvan de riolering in zandgronden ligt
kunnen immers makkelijker worden afgekoppeld van het riool omdat het water beter weg
kan zakken in de bodem.
Uiteindelijk is mede daarom de keuze gemaakt om de rioolheffing voor iedere
rioolaansluiting in Beekdaelen op te bouwen uit twee delen. Enerzijds is geprobeerd om
de kosten die gemaakt moeten worden zo eerlijk mogelijk te verdelen over het aantal
aansluitingen. Anderzijds is erop gelet dat de inwoners van de voormalige gemeente Nuth,
met een gemiddeld drinkwaterverbruik, ongeveer evenveel blijven betalen als in 2020.

Rioolheffing 2021

In 2021 betaalt u voor bijna elke aansluiting in Beekdaelen een totaalbedrag
van € 284, per jaar (afgerond € 23,67 per maand)
De eerste component is een variabel deel dat is gekoppeld aan het gebruik van drinkwater
als afvalwater (het zogenaamde ‘vuilwaterdeel’). Hierbij is de eerste staffel vastgelegd op
maximaal 300 m3. Hierdoor betaalt het overgrote deel van alle huishoudens in Beekdaelen
hetzelfde bedrag per aansluiting. Grootverbruikers, die meer dan de gemiddelde
hoeveelheid vuilwater in het riool lozen betalen evenredig meer rioolheffing.
De voormalige gemeente Nuth rekende voorheen per aansluiting af op werkelijk
waterverbruik, maar zonder gebruik te maken van een staffel. Voor de inwoners van de
voormalige gemeenten Schinnen en Onderbanken is deze nieuwe manier van heffen, dus
even wennen.

Afb.1 Afvalwater en regenwater
Een klein deel van het water dat via onze
woningen in het riool wordt geloosd is
‘drinkwater’, dus water dat via de waterleiding de
woning in komt en op verschillende manieren het
pand via het riool verlaat. Dit is bijvoorbeeld het
afvalwater van wasmachine, vaatwasser, toilet,
bad, douche of gootsteen. Naast ‘drinkwater’ gaat
bij veel huishoudens ook het regenwater van het
dak van de woning, garage of bedrijfspand via de
dakgoot rechtstreeks het riool in. Daarom kan
het bijvoorbeeld voorkomen dat u relatief weinig
drink (afval)water via uw woning in het riool loost,
maar dat er wel veel regenwater via uw dak(en) in
het riool terecht komt.

De tweede component is een vast bedrag voor de afvoer van het regenwater via de daken
(het zogenaamde ‘hemelwaterdeel’). In dit deel zitten ook de kosten die de gemeente
maakt voor de algemene voorzieningen die nodig zijn
voor het inzamelen en de verwerking van hemelwater en
de maatregelen om wateroverlast te verminderen, zoals
waterbuffers.

Ik ben het niet eens met het bedrag dat ik moet
betalen

Het tarief voor de rioolheffing is vastgesteld door de
gemeenteraad. Tegen de hoogte van dit tarief kunt u geen
bezwaar maken. Bent u het niet eens met de berekening van
de uiteindelijke kosten die u moet betalen, kunt u bezwaar
maken bij de BsGw.
Heeft u een gering inkomen en kunt u aantonen dat u niet
in staat bent om de gemeentelijke belastingen te betalen,
dan kan de gemeente de gemeentebelasting onder bepaalde
voorwaarden kwijtschelden.

Meer weten?

Via ‘Mijn BsGW’ op www.bsgw.nl heeft u toegang tot uw
gegevens en kunt u digitaal kwijtschelding vragen.

Voorlopige uitslag Tweede
Kamerverkiezing in gemeente
Beekdaelen

OP ZOEK NAAR EEN
LEUKE JOB?

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing hebben in gemeente Beekdaelen 23.425
kiezers gestemd. In totaal waren er 29.403 kiezers opgeroepen. Dat betekent
een opkomstpercentage van 79,67%.
Er zijn 23.394 geldige stemmen uitgebracht: 23.346 stemmen voor een
specifieke partij en 48 blanco stemmen. Er waren 31 ongeldige stemmen.
Bent u benieuwd naar het aantal stemmen per partij?
Hieronder vindt het complete overzicht.
Meer informatie leest u op www.beekdaelen.nl/verkiezingen.

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

•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

Lijstnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
31
32
34

VVD
PVV
CDA
D66
GL
SP
PvdA
CU
PvdD
50PL
SGP
DENK
FvD
BIJ1
JA21
CO
Volt
NIDA
PP
LP
JONG
SPL
BBB
NLB
LHK
OPR
TROTS
L30
PvdE
DFP
WZN

Totaal aantal stemmen
4.965
3.922
2.963
2.687
879
1.753
1.781
160
888
280
36
33
1.574
38
453
66
326
7
45
11
36
67
186
14
58
8
53
34
1
21
1

ik download de app
om mijn vriendin
te beschermen
voorkom dat je onbewust een ander besmet

het downloaden van de app is altijd vrijwillig

CoronaMelder
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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.

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

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

5

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

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

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

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

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. RemigiusSchimmert

Zaterdag 27 maart. 19.00
uur: Gezinsmis (besloten
viering) voor vormelingen
en hun familie. Zondag 28
maart. Palmzondag. 09.30
uur: Gezinsmis (besloten
viering) voor communicanten
en hun familie. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: voor
de parochie en tot intentie
van de zieken; 1e jaardienst
Mia Janssen-Lemmens;
jaardienst Bert en Maria
van der Cruijsen-Koolen
en zoon Herman. Woensdag 31 maart. 18.30 uur:
Boeteviering. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Tiny en Thei
Meijers, ouders Veldman-van
den Bosch, Rinus en ouders
Meijers-Heunen. Donderdag 1 april. Witte Donderdag.
10.00 uur: Communie aan
de zieken. 15.15 uur: Besloten
viering voor communicanten
en vormelingen. 19.00 uur:
H. Mis, waarna aanbidding
tot 21.00 uur. Vrijdag 2 april.
Goede Vrijdag. 15.00 uur:
Kruiswegviering. 19.00 uur:
Goede Vrijdagdienst met
kruisverering.

Donderdag 25 maart. 08.00
uur: H. Mis. Zaterdag 27
maart. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: Math en Maria
Derks-Kunkels (gestichte
jaardienst); overleden ouders
Schnackers-Van der Linden
(gestichte jaardienst);
Hub en Jet Snellings- Goossens (jaardienst); Mia en
Willem Speet- jens-Coumans
(buurtbewoners Bekerbaan).
Zondag 28 maart. 11.00 uur:
H. Mis m.m.v. fanfare Sint
Caecilia Intenties: Arthur
Frissen; Heins Bisschoff;
echtpaar Huls-Thewessen.

Parochie St. Bavo
Nuth

kruiswoord
1

5

15

16

24

23
29

30

39

40

41

46

45

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

27
33

28
34

50

49
54
59

42

43

47
52

55

56

60

61

64

44

48

51

62

57
63

65

HORIZONTAAL: 1 spelleiding 5 deel v.e. toneelstuk 10 bouwmateriaal 12
eirond 14 de oudste 15 klein persoon 18 trekdier 20 drinkbakje 21 edelsteen
22 roem 23 Oude Verbond 25 voegwoord 26 blijkens de akten 28 Romanum
Imperium 29 aanrijding 32 bordspel 35 Engels bier 36 een zekere 37 lijdzaam
41 aandrang 45 onzes inziens 46 circa 47 titel 48 reeds 49 Europeaan 50
haarwasmiddel 52 gravin van Holland 53 selenium 55 fier 57 boom 58 riv. in
Frankrijk 61 bijenhouder 64 noodsignaal 65 Europese vrouw.
VERTICAAL: 1 zangnoot 2 etcetera 3 Japans bordspel 4 als 6 sterke drank 7
en volgende 8 Ned. voetbalclub 9 en andere 10 uitroep 11 water in Utrecht 13
vogelnaam 14 parvenu 16 koon 17 soldatenvoedsel 19 teken 24 godsdienst
27 dans 30 hoeveelheid 31 een weinig 33 struik 34 steen 37 pl. in Zeeland 38
partij in een geding 39 maar 40 akelig 41 ternauwernood 42 uitholling door
stromend water 43 dichterbij 44 doorzichtig materiaal 51 muziekteken 54
cilinder 56 grote bijl 59 hectare 60 achter 62 titel 63 water in Friesland.
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kruiswoord

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth

19

36

oplossing
week 11

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.

18

32

7

24 uur per dag bereikbaar

13

26

31

38

53

9

17

25

www.smeijstershoek.nl

045-5212004
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35
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Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

Wilfred en Patricia van den Hout

6

21

Parochie St. Servatius
Vaesrade

Voor al uw
feesten en partijen

4
11

20

Zondag 28 maart. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: ouders
Vaessen-Ramaekers en
overleden familieleden.;
jaardienst Elisabeth SteinsBarth, tevens voor Joseph
Steins en schoonzoon Hub
Fabus. Dinsdag 30 maart.
09.00 uur: H. Mis. Intenties:
voor alle eenzame en zieke
parochianen; 30ste sterfdag
Leny Eurlings-Bex, tevens
voor overleden familieleden.

Zaterdag 27 maart. Palmpasen. 18.3o uur: H. Mis
(Palmtakjes zijn in de kerk
aanwezig) . Wij gedenken:
Catharina Cobben-Magermans 1996; Ida LemmensVonhögen 2005; Michiel
Luijten 2007; Hub Collaris
2010; Jan Voncken 2019.
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14

58

Zondag 28 maart. Palmzondag. 09.30 uur. H. Mis
(livestream). Intentie: voor
onze dierbare overleden ouders Van Sprakelaar-Smeets.
12.00 uur: Poolse mis. Maandag 29 maart 09.00 uur H.
Mis. Vrijdag 2 april. Goede
Vrijdag. 15.00 uur: Kruisweg
(live- stream). Zaterdag 3
april 19.00 uur: Paaswake H.
Mis (livestream).

2
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Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

TE KOOP
Boerderijwinkel Frijns
hét adres voor lekkere
Paaseieren, aardappelen,
groente, fruit & boerderijzuivel!
LET OP: geen pin
Dorpsstraat 38
naast de kerk in Jabeek
046-4426038

PUZZEL-SPECIAL

Kerkdiensten
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Als je jezelf herkent in een verder anonieme
column, dan vind ik dat erg knap.
Hélène

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!

woordzoeker
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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Verliezers, maar ook winnaars
Forse stijging rioolheffing
in gemeente Beekdaelen
(De Beekdaeler, 16-03-2021)

In de vorige editie van De Beekdaeler stelde raadslid Pluijmaekers dat de inwoners van
de voormalige gemeente Nuth
de ‘verliezers’ zijn van de nieuwe manier van vaststellen van
de rioolheffing. Dat is niet helemaal waar. In de voormalige
gemeente Nuth zijn er inderdaad zogenaamde verliezers,
maar ook winnaars. De verliezers zijn de verbruikers tot 110
m3 meter water, de winnaars
zijn de verbruikers tussen 110
en 300 m3 water. Verder is het
zo dat er ook andere verliezers
zijn. In de voormalige gemeente
Onderbanken gaat het (vaste)
tarief van 240,60 euro naar 284
euro. Waar ik wel op een lijn zit
met de heer Pluijmaekers is dat
de huidige systematiek onvoldoende tegemoetkomt aan het
principe van de vervuiler betaalt.
Bij het vaststellen van de tarieven
voor volgend jaar zou daar meer
rekening mee gehouden kunnen
worden.
Jos Pieper
Raadslid Vernieuwingsgroep
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.

COLOFON
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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
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Oplage
16.250 ex.
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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

Column Hélène

Paasei

M

ijn mentorleerlingen zijn het
inmiddels gewend dat ze
in mijn columns ten tonele
worden gevoerd. “U moet in het
vervolg wel auteursrechten betalen,” zei de jongen die in mijn laatste
hersenspinsel op de piratenpartij zei
te gaan stemmen. “Hoezo?,” vroeg ik,
“ben jij auteur dan?”
“Wat is een auteur eigenlijk?,”
antwoordde hij, “ik weet alleen dat
het zo heet als je geld krijgt omdat
iemand je gebruikt in een stukje of in
een liedje.”
“Een auteur is iemand die dat stukje
of dat liedje schrijft,” zei een van de
meiden, “en voor zover ik weet kun jij
je eigen naam niet eens schrijven.”
Ze is niet de meest populaire leerling
in de groep en ze vroeg zich laatst
tijdens een gesprek over ‘met elkaar
omgaan’ hardop af hoe dat kwam.
“Nou,” ging de jongen verder, “ik
weet wel dat ik geen toestemming
heb gegeven om mij te laten gebruiken en dus moet ik een vergoeding
krijgen. Het maakt me verder niet uit
hoe het heet.” We bleven zo nog een
minuut of twintig doorpraten over
‘rechten’ en ‘plichten’ en hoe je jezelf
kunt beschermen tegen misbruik of
kopieergedrag van anderen.
“Jullie moeten inderdaad niet alles
zomaar pikken,” vatte ik de discussie
samen, “maar als je jezelf herkent
in een verder anonieme column, dan
vind ik dat erg knap. Het kan in principe over iedereen gaan. Een column
kan ook totaal uit de duim gezogen
zijn. Dus dat jij jezelf eruit haalt, beschouw ik als een groot compliment.”
“Mijn vader leest uw column iedere
week,” zei mijn slachtoffer, “en hij
vond het een opmerking die alleen ik
zou kunnen maken. Hij zei toen tegen
mij dat ik u moest laten betalen voor
de inspiratie.”
“Ik heb in de afgelopen tien minuten al twee woorden uit jouw mond
gehoord waarvan ik denk dat je niet
weet wat ze betekenen,” reageerde
mevrouw popie jopie bits, “auteursrechten en inspiratie. Asjemenou.
Straks ga me nog vertellen dat je écht
kunt lezen.” De rest van de groep
moest hierom grinniken, maar onze
piraat vond er niks grappigs aan.
“Ik word kok,” antwoordde hij, “en
geen journalist of boekenschrijver.
Ik hoef alleen maar een recept te
kunnen lezen. Maar als ik jou was,
zou ik hierna nog maar een opleiding
zoeken, want jij wordt nooit van zijn
leven kok. Hooguit gifmengster.”
Het werd nu zo venijnig dat ik besloot
een eind aan de woordenstrijd te
maken. “Jongens, ik ben blij dat
er überhaupt iemand is die mijn
columns leest,” lachte ik, “en degene
die zich in de volgende herkent, krijgt
van mij een gevuld paasei.”
“Lekker,” zei Piet piraat, “dan krijgen
die heks en ik er allebei een. Ik verheug me er nu al op!”

Reageren?
helene.knops@home.nl

maken we Pasen lekker bont

VOLOP
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Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 25 t/m zondag 28 maart 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Luxe feeststol
met amandelspijs

“Hagedoren” Linze
abrikozen vlaai

13.35

8.

750 gram
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O
50% K 3.99 1.99

groot

95
VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

2 STUKS

Top! van Coop
Blonde d’Aquitaine
biefstuk
per 100 gram

2.20

1.

69

Handsinaasappelen net 2 kilo
Perssinaasappelen net 2 kilo
Grapefruit net 4 stuks
combineren mogelijk

Top! van Coop NoordHollandsche gesneden 48+ kaas

*
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5. 7.

100 gram vers verpakt

2.59
2.89

06

2.60 _ 3.53
Gekookte
paaseieren

1+1

2.59

11.

2.

29
*

doos à 10 stuks

99

3.

99

Top! Van Coop
Authentieke runder rookvlees,
Franse pur porc of
gerookte kipfilet

jong tot en met overjarig, fenegriek of komijn
2 pakjes à 200-240 gram, combineren mogelijk

20 _

5.70
5.98

2 HALEN

Alle lentebok bieren
2 stuks
combineren mogelijk

EN
=1 BETAL

3.58 _ 11.98
1.79 _ 5.99
Alle Zuivelhoeve
2 stuks
combineren mogelijk

*
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1
+
1
1. 4.
62 _

98

0.81 _ 2.49

*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

