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Eric Geurts (51, PvdA) werd op
22 augustus 2019 geïnstalleerd
als eerste burgemeester van
fusiegemeente Beekdaelen.
‘De mooiste gemeente van
Limburg’, zei hij toen stralend. Een kleine twee jaar later
ligt Geurts onder vuur en is
hij aangeschoten wild. Verleden week meldde (dagblad)
De Limburger als eerste dat de
provincie Limburg onderzoek
doet naar een mogelijke integriteitsschending door Geurts.
Die deed in 2019, als gedeputeerde Toezicht & Handhaving,
een toezegging aan een bedrijf
in Brunssum dat een opgelegde
dwangsom van 360.000 euro
níét door de provincie zou worden geïnd. Geurts: ‘Ik wacht het
onderzoek met vertrouwen af’.
Zie ook pagina 3
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Gouverneur Remkes: ‘Niet vooruitlopen op de feiten’
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Bach heeft zich in deze aria een frivoliteit gepermitteerd, die
menigeen zal ontgaan, maar het ligt er duimendik bovenop.
Jacques

”

Column Jacques

Het zaad van August

I

n de jaren ’80 van de vorige eeuw was ik lid van de openbare bibliotheek in Maastricht en leende daar regelmatig
grammofoonplaten, die ik vervolgens op cassettebandje
opnam. Veel van de cantates van Bach en van de oratoria van
Händel heb ik toen goed leren kennen. Een wereldlijke cantate
van Bach intrigeerde mij bijzonder en dat was cantate BWV
215 “Preise dein Glucke gesegnetes Sachsen”. Omdat ik geen
zin had in de halve finale van het Songfestival, heb ik er vorige
week met veel plezier weer naar geluisterd. Bach schreef hem
als huldigingsmuziek voor een openluchtuitvoering op 5 oktober
1734 op de markt in Leipzig, waar hij Thomascantor was. Dat
was bij gelegenheid van het bezoek van de Saksische keurvorst
en Poolse koning August III, “de Dikkke”. De koning die precies
een jaar tevoren zijn vader was opgevolgd, resideerde afwisselend in Dresden en Warschau. Hij kondigde slechts enkele
dagen tevoren zijn bezoek aan Leipzig aan, want hij wilde het
begin van de najaars-Messe bijwonen. Studenten van Bachs
Collegium Musicum besloten om de vorst te verrassen met een
Abendmusik. Ze hielden met 600 studenten een fakkeloptocht
door de stad, die eindigde onder het raam van het huis waar de
koning verbleef. Daar brachten zij het concert ten gehore. Bach
had slechts korte tijd om de cantate te componeren op tekst
van universiteits-docent Johann Christoph Clauder, maar hij kon
goed onder tijdsdruk werken. Bovendien hergebruikte hij enkele
eerdere stukken. Dat deze pluimstrijkerij bijbedoelingen had, is
vrijwel zeker, maar daar wil ik niet nader op ingaan, omdat dan
de complexe politieke situatie moet worden uitgelegd. Het was
al ingewikkeld genoeg dat deze vorst, zoon van Frederik August
II en diens echtgenote Christiane Eber-hardine von Brandenburg
– Bayreuth, twee koninklijke functies tegelijk vervulde. Hij was
de enige legale nakomeling van dit echtpaar, want zijn moeder
had verder geen kinderen. Maar zijn vader, die er maar liefst
acht maitresses op nahield, zou volgens hardnekkige verhalen
354 kinderen hebben verwekt, waar hij er maar acht van erkende. Deze August werd “de Sterke” genoemd vanwege zijn fysieke
kracht, omdat hij hoefijzers kon verbuigen. Het kan natuurlijk
ook zijn vanwege het grote aantal kinderen.
Ik houd het meest van de feestelijke tenor-aria in de cantate,
“Freilich trotzt Au-gustus’ Name“, die een elegant syncopisch
ritme heeft. Je gaat vanzelf swingen bij het beluisteren ervan. De
tekst luidt:

Freilich trotzt Augustus’ Name,
ein so edler Götter Same,
alle Macht der Sterblichkeit.
Und die Bürger der Provinzen
Solcher tugendhaften Prinzen
Leben in der güldnen Zeit
(vertaling:)
Zeker, de naam van Augustus,
zaad van zulke edele goden,
trotseert alle macht van de sterfelijkheid.
En de burgers van de provincies
van dergelijke deugdzame prinsen
leven in een gouden tijd.)
August was zeer geïnteresseerd in muziek en de cantate zal hem
niet onberoerd hebben gelaten. Hij heeft tijdens het concert het
raam niet verlaten en heeft na afloop uitbundig geapplaudisseerd. Misschien heeft hij er wel een dansje bij gemaakt met zijn
echtgenote Maria Josepha van Oostenrijk, dochter van keizer
Jozef I, maar ik weet niet zeker of zij op dat moment wel in Leipzig was. Zij moeten wel een harmonische relatie hebben gehad,
want uit hun huwelijk werden maar liefst 15 kinderen geboren,
waarvan de twee oudsten jong stierven. Frederik Christiaan
volgde zijn vader later op in Saksen. Een dochter trouwde met
de Spaanse koning, een andere met de koning van Beieren en
weer een andere werd de moeder van koning Lodewijk XVI van
Frankrijk. De jongste dochter Maria Kunigunde Doro-thea werd
vorstin-abdis van het adellijk stift in het Limburgse Thorn.
Bach heeft zich in deze aria een frivoliteit gepermitteerd, die
menigeen zal ontgaan, maar het ligt er duimendik bovenop. Het
laatste woord van de tweede zin is “Same” (zaad) en in de herhaling van deze zin is voor de tenor voorzien in een lange, haast
schaterende melisma. Een melisma (notentros) is, dat op één
woord of lettergreep meer noten worden gezongen. De componist zou hiermee een toespeling hebben gemaakt op het grote
aantal nakomelingen van de vorst en van zijn vader en misschien
ook een beetje van zichzelf, want Johann Sebastian Bach had zelf
ook 13 kinderen. Waar muziek al niet toe kan leiden.
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Volop lente in Nonke Buusjke
Schinveldse Bossen Eindelijk groen licht voor de opening van dierenparken, pretparken en openluchtmusea. Nonke
Buusjke, dat normaliter opent op tweede Paasdag, zette afgelopen Pinksterzondag de poorten weer wijd open. Na
dagen van regen waren de weergoden het museumdorp gunstig gezind en genoten een kleine honderd bezoekers,
verdeeld over de dag, van de vers gebakken vlaai uit de sjansenoven. Mathieu uit Puth gaf een demonstratie ploegen
op de oefenakker. Zijn trekpaard had er zin in en moest af en toe worden afgeremd in zijn enthousiasme. ‘Ik moet
hem goed in toom houden, want hij gaat liefst zo snel mogelijk. Maar dan vliegen we met ploeg en al uit de bocht!’
Tekst & Beeld: Katja Waltmans

Isidorus-Gerardus
wandeling
van Swier
naar Wittem
Wijnandsrade
Heemkundevereniging Vrienden van
Wijnandsrade
houdt
op
woensdag 2 juni de jaarlijkse
wandeling vanaf de Isidoruskapel in Swier naar Wittem.
De start van deze veertien kilometer lange tocht is tussen
08.45 en 09.00 uur. Onderweg
zijn er pauzes. Na aankomst
in Wittem kan de Gerarduskapel of kerk worden bezichtigd. Daarna kunnen de wandelaars een terrasje pikken.
Deelnemers moeten zelf voor
vervoer zorgen vanaf Wittem.
Iedereen mag meelopen aan
deze tocht. Wel wijst de organisatie op de coronamaatregelen die de deelnemers in
acht moeten nemen. De wandelaars moeten zich houden
aan de anderhalve meter-afstand. Bovendien mogen ze
alleen meelopen als ze geen
klachten hebben. Meer informatie via Jo Luijten, tel. 0655896980 of Rineke Marell,
tel. 045-5241705.
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Geen vervanger voor wethouder
Roy van der Broek.
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BEEKDAELEN HAALT LANDELIJKE MEDIA
DOOR ‘ONDERZOEK-GEURTS’

Remkes: Niet
vooruitlopen
op de feiten

Eric Geurts, burgemeester van Beekdaelen, ligt onder vuur. Foto archief De Beekdaeler

In Noord-Limburg
weten ze al amper
waar Beekdaelen ligt,
laat staan in de rest
van Nederland. Daar is
sinds dinsdag 18 mei
2021 verandering in gekomen. Het bericht dat
een onderzoek komt
naar een mogelijke
integriteitsschending
door Eric Geurts in zijn
functie als gedeputeerde, was binnen 24 uur
groot landelijk nieuws.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De Limburger, L1, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Nu.nl,
Algemeen Dagblad, Trouw en
vele andere media, inclusief de
‘socials’, hebben Beekdaelen
verleden week op de kaart gezet, zijnde de gemeente waar
Eric Geurts sinds augustus
2019 burgemeester is. Vóór die
tijd was hij gedeputeerde (20152019) en gaf toen een bedrijf in
Brunssum (waar Geurts van
2006 tot 2015 wethouder was)
meer speelruimte dan binnen
het College van Gedeputeerde Staten was afgesproken. Is
Geurts daarmee zijn boekje te
buiten gegaan? Nou en of, zegt
Robert Housmans (PVV) die
Geurts opvolgde in het Gouver-

nement. Housmans bevestigt
dat hij eind maart een integriteitsmelding heeft gedaan tegen Geurts. Housmans in De
Limburger: “Als gedeputeerde
heb ik me altijd sterk gemaakt
voor een stevige handhaving en
zelfs een bedrijf gesloten omdat
het de regels keer op keer fors
overtrad.”
Onderzoek afwachten
Tegen Jean van Hoof, de politiek verslaggever van L1, zegt
Geurts zichzelf nog steeds
iedere morgen in de spiegel
te kunnen aankijken. “Ik heb
niet het idee dat ik in dit dossier misstappen heb begaan. Ik
heb er nog eens naar gekeken
en wacht het onderzoek dat
gestart is met vertrouwen af.”
Geurts verwijst ook naar het
feit dat de melding over integriteit uit politieke (PVV) hoek
komt. “Misschien kan ik daar
zelf al conclusies aan verbinden. Maar dat doe ik vooralsnog niet.” Waarnemend gouverneur Johan Remkes is nog
niet toe aan oordeelsvorming
over het handelen van Geurts.
“Soms wordt iets te makkelijk
vooruitgelopen op de feiten.”
Een week eerder kondigde
Remkes een groot onderzoek
aan naar mogelijke misstanden
bij het provinciebestuur, de 31
gemeenten en een waterschap.
Hij riep toen iedereen op via
een meldpunt komende maanden ‘nog onbekende integriteitskwesties’ door te geven aan

een onafhankelijke commissie.
De Limburger neemt Geurts
alvast via een snoeihard hoofdredactioneel commentaar op de
korrel: ‘De handelwijze van Eric
Geurts getuigt op z’n minst van
een gebrek aan collegialiteit,
maar ook van naïviteit, onkunde en mogelijk erger.’ Wat de
politieke partijen in Beekdaelen ervan vinden? Die zijn van
mening dat Geurts gewoon
kan aanblijven, zij vinden niet
dat het feit dat dit onderzoek
gestart is, nu al gevolgen moet
hebben voor het functioneren
van hun burgemeester.
Gedenkwaardige week
Wie nog ooit durft te roepen
dat ‘in plattelandsgemeente
Beekdaelen nooit iets gebeurt’,
die kan in ieder geval de mond
worden gesnoerd door te refereren aan het ‘politieke drieluik’ in week 20 in mei 2021: het
integriteitsonderzoek naar burgemeester Geurts (PvdA), het
voortijdig opstappen van wethouder/locoburgemeester en
tevens de architect van de huidige coalitie Roy van der Broek
(CDA) en, last but not least,
wethouder Jeannette Quadvlieg (Vernieuwingsgroep) die
volgens de oppositiepartijen
VVD en D66 ‘gelogen’ zou hebben. ‘In fusiegemeente Beekdaelen is het even niet best
gesteld met de bestuurskracht’,
schreef journalist Peter Bruijns
afgelopen zaterdag fijntjes in
De Limburger.

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

(

NLdoet
28 & 29
mei

Wij doen mee
aan NLdoet!
Kom je ons een
handje helpen?

Ga naar nldoet.nl
en meld je aan.

Wij stropen onze mouw op
Extra oproep voor iedereen die is geboren in 1955 of daarvoor:
GGD-locaties hebben nu plekken vrij voor een coronavaccinatie.
Bent u van 1955 of daarvoor, dan was u al uitgenodigd voor een
vaccinatie. Hebt u nog géén afspraak gemaakt voor een eerste prik,
maar wilt u dat alsnog? Dan kunt u binnenkort bij een GGD-locatie
terecht voor een coronavaccinatie. Velen gingen u al voor.

Maak online een afspraak via coronavaccinatie-afspraak.nl.
Liever telefonisch? Bel dan het nummer uit uw uitnodigingsbrief.
U bent van harte welkom.
Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer
coronavirus: 0800-1351.
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Hein Schutte uit Schinveld, dé huisfotograaf
van Wandelgids Zuid-Limburg.

5

pagina 6

Geen vervanger
voor wethouder
Roy van der Broek

Roy van der Broek stopt als wethouder in Beekdaelen en kiest voor andere baan. Foto archief De Beekdaeler

Acht maanden voor
de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2022 heeft Roy van
der Broek (CDA),
wethouder en locoburgemeester in de
gemeente Beekdaelen,
bekend gemaakt dat
hij kiest voor
een baan buiten de
actieve politiek.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Per 1 september start hij als
directeur van afvalbedrijf RD
Maasland in Midden-Limburg. Vóór zijn wethouderschap werkte Van der Broek
als coördinator/jurist bij
het agrarisch onderwijs in
Limburg. Van der Broek, die
de tijd rijp vindt voor een

overstap, kijkt terug op acht
jaar wethouderschap, eerst
in de voormalige gemeente
Schinnen, sinds 2019 in
Beekdaelen. Verleden week
heeft hij de fractievoorzitters geïnformeerd over zijn
onverwachte vertrek. Van
der Broek wordt gezien als
de invloedrijkste bestuurder in Beekdaelen. In 2019
was hij lijsttrekker voor het
CDA bij de herindelingsver-

kiezingen, die partij werd
toen de grootste (7 zetels)
in de raad. Het college van
B&W Beekdaelen, in 2019
begonnen met zes wethouders, verdeelt – tot aan de
verkiezingen in maart 2022 de taken van de vertrekkende Van der Broek. De gemeenteraad vindt het niet
nodig om voor die korte periode een zesde wethouder
te benoemen.

Rioolheffing (6)

AVE MARIA EN ‘TIME TO SAY GOODBYE’ STAAN FIER BOVENAAN

Muziek Maroon 5 en Frans Bauer
populair bij uitvaarten in Limburg
Beekdaelen De troostrijke klanken van het ‘Ave
Maria’ klinken jaarlijks
tijdens vele uitvaarten. Het
lied staat op nummer 1 in
de Top 5 van Monuta van
de meest gedraaide uitvaartmuziek in Limburg,
gevolgd door ‘Time to say
goodbye’. Maar ook
‘Memories’ van Maroon 5
en ‘Een trein naar niemandsland’ van Frans
Bauer klinken vaak uit de
luidsprekers tijdens een
uitvaart in Limburg.

Monuta, met de hoofdvestiging in Apeldoorn, maakt
jaarlijks een landelijke Top10 van uitvaartmuziek. Voor
het eerst heeft Monuta ook
van Limburg een Top 5 opgemaakt. Op de eerste plek
staat, het lied ‘Ave Maria’,
gevolgd door ‘Time to say
goodbye’ van Andrea Bocelli
& Sarah Brightman. Op nummer 3 in Limburg staat Roger
Whittaker met ‘Abschied ist
ein scharfes Schwert’, op een
gedeelde vierde plek ‘Memories’ van Maroon 5 en ‘Een
trein naar niemandsland’

van Frans Bauer. En op een
gedeelde vijfde plaats staat
‘Und wenn ich geh’ van Andrea Berg en ‘Hallelujah’, in
diverse uitvoeringen.
Landelijkse top 10
In de landelijkse top 10 staan
‘Ave Maria’ (in diverse uitvoeringen) en ‘Time to say
goodbye’ van Andrea Bocelli
en Sarah Brightman, net als
in Limburg, fier bovenaan.
Frans Bauer stootte met zijn
Een trein naar niemandsland
Claudia de Breij met ‘Mag
ik dan bij jou’ van de derde

INGEZONDEN
BRIEVEN

plaats. De hoogste nieuwe
binnenkomer is ‘Roller Coaster’ van Danny Vera, die staat
op plek 5. ‘Waarheen, waarvoor’ van Mieke Telkamp
zakte daardoor naar plek 6.
De rest van de top 10 bestaat
uit andere klassiekers als ‘En
de vogels zongen’ van Sweet
people (7), ‘The rose ‘ van
André Rieu (8), ‘Afscheid nemen bestaat niet’ van Marco
Borsato (9) en ‘My Way’ van
Frank Sinatra (10). De lijst is
een analyse van 3300 nummers die in 2020 zijn afgespeeld bij uitvaarten.

‘Klein overschot begroting
Beekdaelen’
(De Beekdaeler, 20-10-2020)

Gemeente Beekdaelen omarmt duurzaamheid, valt
drinkwater dan niet onder
duurzaamheid? In de harmonisatie 2021 is er sprake van
een verbruik van 0-300m³
waar nagenoeg alle huishoudens onder vallen en dat is
onjuist, het verbruik is maar
44m³ per persoon per jaar!
Ik denk dat men het verbruik
moet afrekenen op het aantal personen x 44m³ x €…
per jaar, dat is mijn inziens
rechtvaardig, uitgaande van
een gezin van gemiddeld
3 personen is het verbruik
op jaar basis 130m³. Anders
wordt de grootverbruiker bij
deze harmonisatie beloond,
zie eerdere ingezonden brieven. D.m.v. het BRP weet de
gemeente precies de gezinssamenstelling! Bronvermelding: drinkwaterplatform.nl,
een gezamenlijk initiatief van

alle Nederlandse drinkwater
bedrijven en hun branchevereniging, m.a.w. daar zitten
de professionals. Een ander
merkwaardig punt is de heffing per perceel, dat betekent
bijv. dat het appartementen
complex te Schimmert op
één perceel gebouwd, met 20
appartementen plotseling als
20 percelen worden gezien?
De juiste informatie voor de
bewoners van Beekdaelen,
zie het BSGW.nl en het
drinkwaterplatform.nl
P.J.M. Pepels
Schimmert

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.
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Gemeente Beekdaelen
informeert.

3

pagina 8
SCHINVELDENAAR FOTOGRAFEERT WANDELEND DE MOOISTE PLEKJES IN LIMBURG, NOORD-BRABANT, BELGIË EN DUITSLAND

Hein Schutte, dé huisfotograaf
van Wandelgids Zuid-Limburg
Beiden zijn verwoed wandelaar. Jos Wlazlo
uit Eijsden en Hein Schutte uit Schinveld. En
niet af en toe even een ommetje, nee het serieuze werk. Wlazlo stippelt wandelingen uit
voor zijn website wandelgidszuidlimburg.com
waarmee hij de ruim vier miljoen bezoekers,
die er jaarlijks (gratis) één van de 1448 routes
downloaden, naar de mooiste plekjes voert.
De foto’s erbij zijn van Schinveldenaar Hein
Schutte (67).
SCHINVELD
DOOR HUB BERTRAND

Schutte, inmiddels met pensioen, werkte ruim veertig jaar
als docent AVO en Duits in het
voortgezet beroepsonderwijs.
Nadat hij met Jos Wlazlo in
contact kwam, liep hij de bijna
1500 wandelroutes, goed voor
ruim 17.000 kilometer, ook zelf.
“Dat was een stevige opgave”,
lacht hij. “Ik heb met Jos gewed
dat ik dat voor elkaar zou krijgen, uiteindelijk is me dat in
2019 inderdaad gelukt. Nu ga
ik twee tot drie keer per week
met hem op pad om nieuwe
tochten uit te zetten en de foto’s erbij te maken. Meestal
loop ik meer kilometers dan er
later in de beschrijving of op
de website vermeld staan. Dat
komt omdat ik voortdurend
op zoek ga naar bijzondere en
aparte camerastandpunten of
bijzonderheden. Ik vind namelijk dat in een foto iets moet
‘gebeuren’, er moet sprake zijn
van een zekere beleving. Een
kiekje maken kan iedereen, dat
is niet goed genoeg.”
Vakantiegevoel
De goedlachse Schinveldenaar
wilde als puber al fotograaf,
reisleider of leraar worden, zegt
hij. Uiteindelijk kwam hij in het
onderwijs in Kerkrade terecht
waar hij met veel plezier met
de leerlingen heeft gewerkt

die hem werden toevertrouwd.
Gerrie Senden, Mister Roda JC,
was één van hen. Ook fotograferen heeft hij steeds enthousiast gedaan. En zijn belangstelling voor reizen komt via de
Wandelgids eveneens aan bod.
“Samen met Jos zet ik tochten,
maar ook wandelweekends
met overnachtingen uit in de
Eifel en zelfs in Luxemburg.
Wanneer wij er een hebben gemaakt, bijvoorbeeld in de Eifel,
heb ik steeds het fantastische
gevoel dat ik op vakantie ben
geweest. Dat is wat wandelen
in een andere omgeving met je
doet. Bovendien is het gezond
en maak je je hoofd ermee
leeg.”
Mensen laten lachen
Waar hij aanvankelijk een grote
camera met verschillende lenzen meesleepte, ‘doet’ hij het
tegenwoordig met een handzame compacte digitale camera.
“Dat werkt een stuk plezieriger,
bovendien hoef ik minder mee
te nemen”, vindt hij. “Wanneer
we op zoek zijn naar interessante
wetenswaardigheden
speur ik niet alleen naar fraaie
landschappen of groene vergezichten. Ik geef mijn ogen goed
de kost en kom altijd zaken tegen die de moeite waard zijn.
Jos is vooral bezig om de route
uit te zetten en vast te leggen
hoe en waar we hebben gelopen. Ik kijk naar grappige of

Hein Schutte met rechts van hem Jos Wlazlo en links Jan Nobbe (die vorig jaar overleed), toasten hier op een prachtige wandeling, die ze
samen die dag hebben gemaakt. Eigen foto

opvallende beelden en gebouwen, naar dieren en planten of
naar bijzondere mensen. Daar
probeer ik dan een praatje mee
aan te knopen en te flauwekullen. Ik heb er de grootste lol in
om mensen aan het lachen te
maken met een kwinkslag of
met een leuke grap.”
Horeca
Hein Schutte startte met wandelen in 2004 aan de hand van
‘kroegjestochten’ in en rond
Vijlen. In 2007 maakte hij via
internet kennis met de Wan-

delgids Zuid-Limburg, de website Van Jos Wlazlo. Hij liep
zoveel mogelijk routes en noteerde waar het onderweg misging door wegwerkzaamheden,
afgesloten wegen en paadjes en
verdwenen aanknopingspunten. “Die gaf ik door aan Jos,
reden voor hem om mij te vragen als ‘spotter’ voor de site te
fungeren. Later leerde ik hem
persoonlijk kennen en zijn we
vaker samen gaan wandelen.
Van lieverlee ben ik alle foto’s
gaan maken, een heidens karwei. Tegenwoordig help ik mee

bij het benaderen van de horecazaken, waar een groot deel
van de wandelingen beginnen
en eindigen. Of bedenken we
samen thema’s. Ondertussen
is er een app en zelfs een eigen
kledinglijn. Zo worden we inventiever en professioneler en
blijft de site zich ontwikkelen
en verbeteren.”
Favorieten
Gevraagd naar zijn favoriete wandelroutes, noemt Hein
Schutte er moeiteloos een
aantal. Bijvoorbeeld nummer

385 Ninglinspo, 721 Epen, 981
Bokrijk, 1136 Altenahr, 1152
Lommel, 1232 Echternach, 1299
Treis-Karden of 1364 Berg en
Dal. Overal weet hij ondertussen wel een aantrekkelijk cafeetje, een restaurantje of een
ijssalon, een bijzonder terras,
een B&B of een horecazaak
waar je lekker kunt eten of een
speciaal biertje drinken. “Dat
hoort er tenslotte bij”, grinnikt
hij. “Na afloop dan, want tussentijds slaat dat in de benen
en ben je niet meer vooruit te
branden.”

WINACTIE
Wedstrijd: breng
Annie Bemelmans en Lidwien Banens
een ode aan het
Limburgs landschap winnen Songfestival-CD
Beekdaelen Natuurorganisatie Stichting het Limburgs
Landschap bestaat 90 jaar
dit jaar en heeft daarom een
wedstrijd uitgeschreven om
een ode te brengen aan het
Limburgs Landschap.
Limburgers worden uitgedaagd om een ode in te sturen. Dat kan met foto’s, schilderijen, beelden, verhalen,
muziek of een dans. Elke ode
dient betrekking te hebben
op één of meer gebieden van

het Limburgs Landschap. De
bedoeling is dat de mooiste
odes worden tentoongesteld
of opgevoerd in Kasteeltuinen Arcen. Bovendien maken
deelnemers kans op prijzen,
waaronder een verblijf in
een van de vakantieaccommodaties van het Limburgs
Landschap. Meedoen kan
nog tot 1 juli. De voorwaarden en extra informatie
over de wedstrijd zijn te
vinden op www.limburgslandschap.nl.

Beekdaelen Annie
Bemelmans uit Schinveld en Lidwien Banens
uit Arensgenhout zijn
de winnaars van de CD
‘Top40 Hitdossier Songfestival’ , waarvoor De
Beekdaeler vorige week
een winactie had uitgeschreven.

Lezers van De Beekdaeler
konden meedingen naar de
unieke 3 CD-box door een
mail te sturen. Ook vroegen
we naar hun favoriete song-

festivalnummer. In totaal
deden 58 mensen mee aan de
actie. Het vaakst genoemd
werd, hoe kan het ook anders, Abba’s Waterloo. Op
de voet gevolgd door Calm
after the storm (The Common Linnets, 2014). Verder
onder de favorieten: Puppet
On A String (Sandie Shaw,
1967), Troubadour (Lenny
Kuhr, 1969), Après toi (Vicky Leandros, 1972), Eres tu
(Mocedades, 1973), Hallelujah (Milk & Honey, 1979),
Ein bisschen Frieden (Ni-

cole, 1982), Nuku Pommiin
(Kojo, 1982), J’aime la vie
(Sandra Kim, 1986), Vrede
(Ruth Jaccot, 1993), maar
ook Love Shine a Light (Katrina & the Waves, 1997), Fly
on the wings of Love (Olson
Brothers, 2000), My impossible dream (Glennis Grace,
2005), Euphoria (Loreen,
2012), We are the heroes
of our time (Måns Zelmerlöw, 2015), Viszlát Nyár
(AWS, 2018) en uiteraard
Arcade (Duncan Laurence,
2019).

Douze points
De eerste inzendingen voor
de winactie rolden vorige
week dinsdag, direct na het
verschijnen van deze krant al
in onze mailbox. “Super leuke winactie, douze points”,
schreef iemand er bij. ’Die
zou ik graag willen winnen”,
schreef een ander. Loting
vrijdagmiddag wees Annie
Bemelmans uit Schinveld en
Lidwien Banens uut Arensgenhout aan als de winnaars.
Zij hebben zaterdag de CD
ontvangen.
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VOORMALIG SCHOOLMEESTER DEELT ZIJN HISTORISCHE SCHRIFTKENNIS IN NIEUW BOEK

LEZERSACTIE

Martin Keulen uit Doenrade
schrijft geïllustreerd boek over
de geschiedenis van het schrift

Win de
CD ‘538
Hitzone 97’
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De voorkant van de CD ‘538 Hitzone 97.’

Beekdaelen De lekkerste
hits voor de lente vind je
op ‘538 Hitzone 97’. De
schijf is te winnen voor
lezers van De Beekdaeler.
Maar liefst 26 nummers
lang genieten van de
nieuwste hits van wereld-artiesten als Dua Lipa,
Harry Styles, P!nk, Sia, David Guetta, Miley Cyrus,
Ava Max, Maluma & The
Weeknd. Plus de knallers
van eigen bodem zoals
“Blijven slapen” van Snelle en Maan, “Goud” van
Suzan & Freek, “Horizon”

van Bløf en de nieuwste
hits van Marco Borsato, Rolf Sanchez en John
Ewbank (Een Moment),
Davina Michelle (Nobody
is Perfect) en Jeangu Macrooy (Birth Of New Age).
Wil jij de CD ‘538 Hitzone
97’ winnen? Stuur dan een
mail naar info@beekdaeler.
nl. Vergeet je naam, adres
en woonplaats niet te vermelden. Wij geven de CD
twee keer weg! Doe dus
snel mee! Meedoen kan
tot vrijdag 28 mei 2021. De
twee winaars krijgen de CD
zaterdag thuisbezorgd.

Martin Keulen met zijn boek Kijk op schrift. Foto De Beekdaeler

Beekdaelen Door zijn
achtergrond als schoolmeester en schrijfdocent
was Martin Keulen (75)
uit Doenrade altijd al
geïnteresseerd in de geschiedenis van de schrijfkunst. Liefst tweeëndertig
jaar lang gaf hij schrijfles,
eerst op de lagere school
in Doenrade en Merkelbeek, later op de Pabo in
Sitard. Nu ligt zijn zelfgeschreven boek er: ‘Kijk op
schrift’.

In zijn boek reist de voormalig schoolmeester en schrijfdocent door de geschiedenis van het schrift. Letterlijk.
Keulen, inmiddels met pensioen, reisde er de halve wereld
voor af om alles aan de weet
te komen over historische
schriften. Hij schreef er interessante verhalen over , die
hij als schrijfdocent deelde in
de klas. Die verhalen zijn nu
gebundeld in het boek: ‘Kijk
op schrift. Reizen door de
geschiedenis van het schrift’.
De schrijfsels zijn vooral kor-

te verhalen, aangelengd met
persoonlijke overpeinzingen,
gebeurtenissen en anekdotes. Het boek begint bij de
eerste rotstekeningen in het
Franse departement Dordogne en eindigt met de vraag of
het handschrift verdwijnt. In
chronologische volgorde komen de meeste historische
schriften aan de orde. “Pennenvruchten van een schrijfpedagoog”, zegt de schrijver
er zelf over. “Kleine inktvlekjes op het grote papier
van de schriftgeschiedenis.”

Het boek belicht ook de
door de eeuwen heen gebruikte
schrijfstrumenten,
die Keulen steevast meenam
op
zijn
reizen.
Van eenvoudige indooppennen, potloden en dure
vulpennen tot waardevolle
perkamenten. Speciaal voor
lezers van De Beekdaeler is
het boek gratis te downloaden en te lezen via www.
schrijvenvlsm.nl (op ‘artikelen’ klikken en dan kiezen
voor ‘PDF Kijk op schrift (1)’.

Ik stroop mijn mouw op
Erica Terpstra

ga voor meer informatie naar corona vaccinatie .nl
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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.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Kem 1 in Schinveld
Het vestigen van een B&B
17-05-2021
Kerkstraat 7 in Sweikhuizen Het intern verbouwen van de woning 19-05-2021
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Kerkweg 155 in Puth
Het realiseren van een B&B en
18-05-2021
verhuur van woning en bedrijfsruimte
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Markt 20 in Oirsbeek
Ontheffing Winkeltijdenwet voor
14-05-2021
23052021.
Markt 21 in Nuth
Ontheffing Winkeltijdenwet voor
14-05-2021
23052021
Ontheffing Geluidhinder o.g.v. art. 4.6 24-05-2021
A79 tussen Hulsberg en
Maastricht, hectometer 9.8 APV en Ontheffing Zondagswet art. 3
van 28 mei tot en met 27 juni 2021
tot 0.9
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM INDIENING
Cremersdelweg 14 in
Het realiseren van een overkapping
11-05-2021
Hulsberg
Klein-Doenraderweg 12 in Het plaatsen van een dakkapel
07-05-2021
Oirsbeek
Kem 1 in Schinveld
Het vestigen van een B&B
03-05-2021
Op de Bies 52 in
Het slopen van interne onderdelen
07-05-2021
Schimmert
van het pand
Lindelaan 66 in Oirsbeek
Het realiseren van een
11-05-2021
achteraanbouw over meerdere
verdiepingen
Bergstraat 100 in
Het verbouwen van de woning
12-05-2021
Sweikhuizen
Heiberg 29 in Amstenrade Het tijdelijk plaatsen van een
20-05-2021
woonunit
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 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Beekdaelen maken bekend dat een
besluit is genomen:

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

Frissen Veeteelt
Klein-Haasdal 13, 6333
AG Schimmert
Datum melding: 17 februari 2021
Zaaknummer:
2021-201710
De volgende activiteit is gemeld:
veranderen van een inrichting,
actualisatie van de bedrijfssituatie.
De hierboven vermelde melding en de
daarbij behorende stukken liggen niet
ter inzage. Tegen deze melding kunt
u geen bezwaarschrift of zienswijze
indienen.
Van:

Maatschap PackbierPiters
Locatie:
Schatsberg 29, 6438
GE Oirsbeek
Datum melding: 19 februari 2021
Zaaknummer:
2021-201763

De volgende activiteit is gemeld:
wijzigingen indeling inrichting en
stopzetten opslag vaste mest.
De hierboven vermelde melding en de
daarbij behorende stukken liggen vanaf
25 mei 2021 gedurende zes weken voor
iedereen ter inzage. De melding kan op
afspraak worden ingezien. Tegen deze
melding kunt u geen bezwaarschrift of
zienswijze indienen.
De inrichting van bovengenoemde
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 E-loket
raadplegen via www.aimonline.nl.
Informatie
RUD Zuid-Limburg,
telefoon: + 31 43 389 78 12

Omgevingsvergunning
Voor:
Revisie
Locatie:
Caradon Stelrad B.V.,
Kathagen 30, 6361 HG
Nuth
Datum besluit: 12 mei 2021
Zaaknummer: 2020-205417
Het besluit is ten opzichte van het
ontwerpbesluit gewijzigd.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende
stukken liggen op afspraak ter inzage
van 25 mei tot en met 7 juli 2021 in het
gemeentehuis van Beekdaelen.
Vergunningsbesluiten worden gedurende
de inzagetermijn ook gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl (klik op
officiële bekendmakingen).
Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden
ingesteld door belanghebbenden
die zienswijzen naar voren hebben
gebracht over het ontwerpbesluit,
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben
gebracht over het ontwerpbesluit,
belanghebbenden die willen opkomen
tegen de wijzigingen die ten opzichte
van het ontwerpbesluit zijn aangebracht
en adviseurs die advies hebben
uitgebracht over het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van 25 mei 2021
tot en met 7 juli 2021 tegen betaling van
de verschuldigde griffierechten bij de
Rechtbank Limburg.
Op deze procedure is de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing. Het
beroepschrift moet worden ondertekend
en moet ten minste bevatten: naam en
adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en de gronden van het
beroep (motivering). Het beroepschrift
moet worden gericht aan: Rechtbank
Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond of digitaal met
DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Als u een beroepschrift
heeft ingediend, kunt u tevens de
voorzieningenrechter van de Rechtbank
Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de internetpagina
van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de dag volgend op de beroepstermijn
van 6 weken. Indien binnen de
beroepstermijn tegen het besluit bij
de voorzieningenrechter een verzoek
tot het treffen van een voorlopige
voorziening als bedoeld in artikel 8:81
van de Algemene wet bestuursrecht is
gedaan, treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Informatie
RUD Zuid-Limburg,
telefoon: + 31 43 389 78 12

WoonWijzerWinkel
Limburg weer fysiek
geopend

Beekdaelenroute

presentje ligt voor u klaar!

Sinds woensdag 27 april is de showroom van de WoonWijzerWinkel in het Parkstad Limburg Stadion (Kerkrade) weer geopend.
Vanzelfsprekend neemt men daarbij de richtlijnen van het RIVM
in acht.

Vrijdag 16 oktober 2020 werd de
Beekdaelenroute officieel geopend.

In de showroom kun je een breed scala aan oplossingen op het gebied
van duurzaam wonen zien en ervaren. Het volledige assortiment vind je
ook online op www.woonwijzerwebshop.nl.
Je kunt bij de WoonWijzerWinkel eveneens terecht voor advies op maat.
WoonWijzerWinkel Limburg is namelijk het officiële Energieloket voor
de zeven Parkstadgemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal) en sinds kort ook voor de gemeente
Gulpen-Wittem.

Bij deze gedenkwaardige gebeurtenis hoorde een leuk presentje
voor een ieder die zich hier destijds voor aangemeld had.
Helaas kon de geplande openingsdag vanwege de coronamaatregelen
niet doorgaan en werd de Beekdaelenroute online geopend.
Diegene die zich ingeschreven hadden om de routekaart en het presentje
te ontvangen hebben destijds een tegoedbon ontvangen.
Met deze tegoedbon kunt u vanaf 27 mei aanstaande het presentje,
tijdens openingstijden alsnog ophalen bij:

Ben je eigenaar van een woning in een van de Parkstad gemeenten?
Dan kun je bij de WoonWijzerWinkel terecht voor onafhankelijk
deskundig advies over het verduurzamen van je woning. Maak op
www.woonwijzerwinkel.nl/limburg een afspraak voor een vrijblijvend
adviesgesprek in de winkel op een door jou gekozen dag en tijdstip.
Liever een gesprek of afstand? Ook dat kan. Al honderden mensen
gingen je het afgelopen halfjaar voor.

Visit Zuid-Limburg Servicepunt Restaurant de Lier

Desgewenst helpt men je ook bij het in de praktijk brengen van de
adviezen, door offertes aan te vragen bij lokale bedrijven en het
hele traject te begeleiden. Tot en met de uitvoering. Daarbij kijkt
men ook naar subsidie- en financieringsmogelijkheden. Zo heeft de
WoonWijzerWinkel inmiddels al tientallen woningeigenaren geholpen bij
het verduurzamen van hun woning.
Breng een bezoekje aan de showroom, neem een kijkje in de webshop of
maak een afspraak voor een adviesgesprek op maat.
De lente en zomer zijn immers hét moment om na te denken over het
verduurzamen van je woning. Start nu.

Leiffenderhofweg 3, Schinveld
0900-555 9798 (€1 p.g.)

Maandag van 10.00-22.00 uur geopend.
Dinsdag: gesloten.
Woensdag tot en met zondag van 10.00-22.00 uur geopend
www.visitbeekdaelen.nl/Beekdaelenroute

BEEKDAELENROUTE

Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

SAMEN
IN ACTIE
TEGEN
CORONA
GIRO555.NL
NL08 INGB 0000 0005 55
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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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26
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57
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HORIZONTAAL: 1 deel v.e. klok 6 dal 12 verbond 13 wijsje 15 regelmaat
17 kosten koper 19 per adres 20 ijshut 22 vrouwelijk dier 23 koordans 25
water in Utrecht 26 smart 28 zuil 30 zangstuk 31 hoeveelheid 33 naaigerei 35 roem 36 hoge berg 38 gedroogde vrucht 40 muziekinstrument 43
werpanker 45 visbeen 47 voeg 49 mannetjesbij 50 priem 51 plaaggeest 52
Ierland 54 ego 55 water in Friesland 57 naarling 58 honingbij 60 ploegsnede 62 rangtelwoord 63 jachtexpeditie.
VERTICAAL: 2 speels 3 een zekere 4 onmeetbaar getal 5 eikenschors 7
gravin van Holland 8 Frans lidwoord 9 werkschuw 10 griezel 11 Europese
taal 14 boekvorm 16 strafwerktuig 18 vervallen woning 19 schaakstuk 21
steensoort 24 oude lengtemaat 27 klein persoon 28 dood dier 29 maand
30 Europees gebergte 32 vlaktemaat 34 wier 37 soort slang 38 specerij
39 eetlust 40 vruchtbare plaats 41 smaad 42 woonplaats 44 gebouw in
Amsterdam 46 reeds 48 bloeiwijze 53 voordat 54 een weinig 56 bijbelse
figuur 57 jaartelling 59 motorschip 61 voegwoord.
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KAMPERFOELIE
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oplossingen week 20
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Ik had even gemist dat het onder jongeren gebruikelijk is om een vrouw van
middelbare leeftijd met een kort, hip kapsel aan te duiden als ‘een Gerda’.
Hélène

Kerkdiensten
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 29 mei. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Dat wij het
evangelie als leidraad vasthouden met steeds het gebod van de liefde voor ogen.
Zondag 30 mei. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: voor
de parochie en tot intentie
van de zieken. Maandag
31 mei. 19.00 uur: afsluiting meimaand met rozenkransgebed bij wegkruis
Churchillstraat/Irenestraat.
Woensdag 2 juni. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en ouders. Donderdag 3
juni. 18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis. Vrijdag 4
juni: 10.00 uur: Communie
aan de zieken.
Parochie St. Remigius
Schimmert
Woensdag 26 mei. 08.00
uur: H. Mis, voorafgegaan
door het bidden van de rozenkrans (07.45 uur). Donderdag 27 mei. 8.00 uur: H.

Mis, voorafgegaan door het
bidden van de rozenkrans
(07.45 u). Intenties: Jules
Lucassen. Zaterdag 29 mei.
19.00 uur: H. Mis. Intentie:
jaardienst overleden ouders
Sieben-Meijs en overleden
familie. Zondag 30 mei.
09.30 uur: H. Mis. Intenties:
Pierre en Mia Raeven-Voncken (gestichte jaardienst);
Heins Bisschoff; Leentje
Hermans-Kampkes en Tilke
Hermans- Vijgen (namens
buurtvereniging De Put);
Bertien Houtvast-Eurelings
(namens bewoners Weidehof).
Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 30 mei. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties: bijzondere intentie; Els
Schoffelen-Hendriks; jaardienst. Jürgen Dippel, tevens voor overleden ouders.
Maandag 31 mei. 09.00 uur:
H. Mis. Vrijdag 4 juni. 09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 30 mei. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: Hub
Bosch; Lei Giesbers (zeswekendienst). Wij gedenken:
Catharina Mink-Beckeringh
1994; Rien Jacobse 1995;
Pastoor Ed Houben 2001; Jos
Ploem 2002; Lou Heijnen
2004; Math Rietrae 2007;
Annie Hanique-Extra 2008;
Lei Lemmens 2018
Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 29 mei. 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst
Emmy Potma-Bindels; 5de
jaardienst Miets CurfsVan Oppen; Mia Curfs; Jo
Wachelder en Aldegonda
Wachelder- van der Mark.
Dinsdag 1 juni. 8.30 uur:
Aanbidding van het Allerheiligste. 09.00 uur H. Mis.
Intenties: voor alle eenzame
en zieke parochianen; tot het
welslagen van een operatie
op 2 juni.

Column Hélène

Gerda

I

k maakte afgelopen
week voor het eerst
kennis met het begrip
“Gerda”. Het zal aan mijn
leeftijd liggen, maar ik had
even gemist dat het onder
jongeren gebruikelijk is om
een vrouw van middelbare
leeftijd met een kort, hip
kapsel aan te duiden als “een
Gerda”. In eerste instantie
was ik – ijdeltuit die ik ben verbolgen: “Wat denkt zo’n
snotneus wel? Ik ben wel
een muts van 55, maar ik doe
er nog wel toe, hoor!” Dat
iemand mij durfde te kwalificeren als een Gerda was
behoorlijk confronterend.
Ik merk steeds vaker dat ik
anders tegen mezelf aankijk
dan de rest van de wereld.
Maar ik kijk ook anders aan
tegen de rest van de wereld,
is mijn ervaring.
Ik heb de gewoonte als ik
over mensen praat, iedereen
tussen de 0 en de 100 aan
te duiden met ‘meisje’ en
‘jongen’. Waar het aan ligt
weet ik niet, maar ik zie in
iemand die in de supermarkt

achter een rollator voorzichtig naar de kaas schuifelt nog
steeds een meisje. En in het
verlengde daarvan zie ik mezelf nog steeds als jong. Mijn
zelfbeeld is wat dat betreft
wel enigszins rooskleurig
verstoord, moet ik toegeven.
Misschien ben ik daarom
al sinds mijn puberteit verknocht aan het stripfiguurtje
Betty Boop. Zij is inmiddels
ruim over de 90, maar ziet er
nog steeds hetzelfde uit.
Jaren geleden had ik ooit
het plan om Betty op mijn
linkerbil te laten tatoeëren,
maar mijn schijterige angst
voor naalden weerhield me
daarvan. Achteraf ben ik er
blij om, net als mijn directe
omgeving. Je moet er toch
niet aan denken dat je in
het ziekenhuis belandt als
bejaarde met een gebroken
heup en de verpleegster van
20 bij het verschonen van je
onderbroek het van sinaasappelhuid omgeven hoofdje
van Betty Boop ergens in de
plooien tussen je kont en je
dijen ontwaart? Zo’n post-

JOURNAALTJES
Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

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

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

€ 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.

LAMINAAT/PARKET

RAMEN & DEUREN

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

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

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

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

RENOVATIE VAN

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

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

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

JEUGDACTIVITEIT
BEN JE TUSSEN
BIJNA 5 EN BIJNA 10 JAAR
HOU JE AGENDA VRIJ OP
ZATERDAGMORGEN 5 JUNI.
Plan niets anders, want dan mis
je het feest in de Spoorstraat in
Nuth. Let op de informatie in dit
blad volgende week. HOU JE VRIJ!!

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

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

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

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

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

traumatisch stress syndroom
wil ik niet op mijn geweten
hebben. Datzelfde geldt ook
voor een navelpiercing overigens. Leek me stoer, zo’n
wroetring in de navel van
mijn – toen nog – strakke
buik. Maar met de kennis
van nu ben ik zó blij dat ik
het niet gedaan heb. Stel je
voor je loopt in je nakie over
de gang van het verzorgingstehuis en je struikelt over je
eigen piercing. Of nog erger:
iemand anders struikelt
erover. Levensgevaarlijk!
Nee, er zijn beslissingen in
mijn leven waar ik veel spijt
van heb, maar het niet hebben van een tatoeage of een
piercing horen daar zeker
niet bij. De enige tatoeage
die me nu nog zinvol lijkt
– ook weer met het oog op
verplegend personeel – is
de tekst “Deze kant boven”
dwars over mijn buik. Je kunt
ze maar beter even helpen,
lijkt mij.
Reageren?
helene.knops@home.nl

COLOFON
De Beekdaeler/
Beekdaelen Journaal
is een gratis uitgave van
Claessens Grafimedia/
Gendarme Multimedia
en verschijnt wekelijks
huis-aan-huis in de
gemeente Beekdaelen.
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.
Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg, Jabeek,
Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek,
Puth, Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.
Advertenties/redactie
info@beekdaeler.nl
Tel: 06-43752804
Tel: 045-5243026
Website
www.beekdaeler.nl
Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl
© Copyright
Niets uit deze uitgave
mag worden overgenomen
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming
van de uitgever.

Alles draait om de bal!
Spaar voor echte
Soufiane Touzani voetballen

VOLOP EN GRATIS PARKEREN

PINKSTERZONDAG & MAANDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 10:00 T/M 18:00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 27 t/m zondag 30 mei 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

“Hagendoren” linze,
abrikozen of kersen vlaai

13.35

9.

groot

95

6.49
6.99

Coop halve vlaaien
Belgische room, aardbeien
slagroom of aardbeien bavaroise
halve vlaai voor ca. 5-6 personen

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

VAN

BBQ vlees, kip en vis

NEDERLANDSE

combineren mogelijk

BOEREN

3 STUKS

“Preuf” zuurvlees
bakje à 500 gram

5.95

5.-

3.

99

9.27
10.77

9.-

VAN
NEDERLANDSE

Verse blauwe
bessen

Geschilde
witte asperges

BOEREN

bak 500 gram

bak 400 gram

7.99

5.-

5.99

Half om half gehakt, gegaarde
kipreepjes naturel/pittig,
rundertartaartjes, half om half
gehaktbal, runderchipolata’s

VAN
NEDERLANDSE

Kip saté-, kip krokant-,
kipschnitzels, kipburgers
of kip cordon bleu

3 pakken, combineren mogelijk

2 pakken à 200-500 gram of 8 stuks
combineren mogelijk

BOEREN

3 STUKS

2 STUKS

5.98
7.18

3.-

5.

49

5.19
11.07

5.-

Het biertje van de week
MAX. 4
PER
KLANT

Amstel pils
krat 24 flesjes à 300 ml

14.

99

Alle Desperados of Sol
per stuk

*

NG
I
T
R
O
K
99 25%
1. 12.

8.

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

69 _
26 _

1.

35

9.26

Palm pils

krat 24 flesjes à 250 ml

16.

29

9.

99

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

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

