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Rempetemp (Oirsbeek), De Plekbend (Arensgenhout) en ZOES (Hulsberg) in finale LVK

Gemeente
Beekdaelen
waarschuwt
voor nep-boa

Griezegrub is neet gries
Nuth Voorzitter John Wouters (rechts) van buurtvereniging Griezegrubbe hoopte op een dag met een gouden randje. Uit handen van Fried Hoeijmakers van
de landelijke organisatie Kern met Pit, ontving hij zaterdagochtend het certificaat met bijbehorende cheque van 1000 euro. Het project Moelen en Boele
was één van de tien genomineerden voor de provinciale titel inzake het verbeteren van de leefomgeving. Helaas ging de hoofdprijs niet naar Nuth, maar
met een extra prijs van 250 euro was de vereniging ook zeer tevreden. ‘Met deze geldprijzen kunnen we als buurtvereniging veel doen. Het draait hier vooral
om saamhorigheid en vrolijkheid. Daarmee scoort Griezegrub al bijna 50 jaar de hoofdprijs,’ liet een trotse voorzitter weten. Tekst & beeld: Katja Waltmans

Beekdaelen In Nuth
en Hulsberg is een
nep-boa gesignaleerd.
De man geeft zich
uit als Buitengewoon
Opsporingsambtenaar, maar is dat niet.
Daarvoor waarschuwt
de gemeente Beekdaelen. De oplichter
vertelt aan de deur dat
hij in opdracht van de
gemeente coronacontroles uitvoert. Het
gaat om een babbeltruc
om bij mensen binnen
te komen. De politie
kreeg afgelopen week
twee meldingen binnen
over deze nepboa, een
uit Nuth, de ander uit
Hulsberg. Beide pogingen mislukten, omdat
de bewoners de zaak
niet vertrouwden. De
gemeente Beekdaelen
waarschuwt inwoners
extra alert te zijn en om
altijd naar legitimatie
te vragen als er een boa
aan de deur staat.

Raadslid Bart Suers: ‘Zelfs een liberaal
als ik billijkt deze noodmaatregel’

Beekdaelen
met drie
deelnemers
in LVK-finale
PAGINA 6

Amper wrevel
om avondklok
Al een beetje gewend aan de avondklok? In de gemeente Beekdaelen is de afgelopen dagen berustend
gereageerd op de invoering van dit paardenmiddel
dat ons in ieder geval tot 9 februari is voorgeschreven. “Als liberaal stuit de invoering van een avondklok
mij zeer tegen de borst”, benadrukt VVD-gemeenteraadslid Bart Suers uit Nuth. Maar op basis van de
nog steeds veel te hoge besmettingscijfers kan Suers,
directeur van een softwarebedrijf, deze noodgreep
van het kabinet billijken. “Of had ‘de politiek’, na alle
maatregelen die al genomen zijn, nog iets anders
kunnen doen? - u mag ’t zeggen.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Een paar maanden geleden
mocht je nog zes mensen
thuis ontvangen, toen drie,
daarna twee en sinds eind
vorige week één. Weg zijn de
gezelschapsspellen, althans
met mensen van buiten het
huishouden.
Klaverjassen
gaat niet meer, patience nog
wel, want dat speel je in je uppie. “De avondklok heeft een
enorme sociale impact”, zegt
Twan Schevers uit Doenrade,

fractievoorzitter van het CDA
Beekdaelen en in het dagelijkse leven docent economie
en business marketing bij
Zuyd Hogeschool. “Door de
avondklok zijn nu ook nog de
avondtentamens geschrapt,
en er wás al zoveel geschrapt.
Intussen zitten we in het begin
van het nieuwe jaar met z’n allen aan de laptop gekluisterd,
wie had dat gedacht.” Ook
voor voetbalvereniging Alfa
Sport in Oirsbeek heeft de
avondklok gevolgen.
Zie verder pagina 2
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Ik denk dat ambtenaren gauw een lesje moeten
krijgen in nederigheid en dienstbaarheid.
Jacques

Column Jacques

Crisis

P

resident Kennedy heeft er destijds op gewezen: ”Het woord
crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het
ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden.” In de
coronacrisis die wij thans gedwongen doormaken, komt dat goed van
pas. Collectief hunkeren wij naar perspectief, maar dat blijft vooralsnog uit. Wij verlangen naar de grenzeloze mogelijkheden die na de
crisis voor ons opdoemen. Met het liefst als bonus voor het doorstane
leed, een conjunctuur die juicht van tierelier. Maar het Chinese alfabet heeft altijd diepe valkuilen waar je als westerling niet op bedacht
bent. Want het karakter voor bonus heeft dezelfde betekenis als dat
van nekschot en dat is het abrupte einde van alle mogelijkheden.

Nederland bevindt zich in een zware crisis, niet alleen is de regering
naar aanleiding van de kindertoeslagenaffaire afgetreden, maar de
ambtenarij op vrijwel alle fronten de weg helemaal kwijt. Ook op
lokaal niveau. Het beste voorbeeld is, dat vorige week bekend werd,
dat een vrouw uit de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren toch
ruim 7.040 euro aan bijstand moet terugbetalen, omdat ze boodschappen kreeg van haar moeder en dit niet bij sociale zaken had
gemeld. Toen dit feit in eerste instantie bekend werd, stak een storm
van verontwaardiging op in het hele land, omdat dit als twee druppels
water geleek op de laakbare werkwijze in de toeslagenaffaire. Het
stempel “fraudeur” omdat je moeder uit goedheid je boodschappen
betaalt, te gek voor woorden. Haastig zegde CDA-wethouder Rosalie
van Rijn toe de zaak nog eens opnieuw te bekijken. Afgelopen donderdag bleek dat het besluit in stand bleef. De gemeente had het hele
dossier van de vrouw nog eens uitgeplozen om te kijken waar ze haar
op konden pakken. Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok.
Deze mevrouw lag onder vuur, omdat zij een auto “uit het duurdere
segment” zou bezitten, waarvan ze geen melding zou hebben gemaakt. De werkelijkheid is, dat ze het bezit van de auto wel degelijk
had gemeld toen ze in 2015 een uitkering aanvroeg. Volgens de
Bijstandswet mag een gezin een eigen vermogen bezitten van 12.590
euro en de auto, die zeker niet tot het duurdere segment behoort, is
nu geheel afgeschreven. De gemeente beweert ten onrechte dat de
hogere vaste lasten van het gezin vooral zijn opgegaan aan de kosten
van de auto en niet aan boodschappen. Die zijn volgens het dubieuze
onderzoek van de wethouder drie jaar lang niet door haarzelf gedaan,
maar door haar moeder. Als die moeder de kinderen dure cadeautjes
had gegeven, was er niets over gezegd en indien de vrouw naar de
voedselbank was gegaan, was er ook niets aan de hand geweest. Dan
was er niets teruggevorderd. De wethouder heeft een onderzoek gedaan van volkomen uit de lucht gegrepen aannames, vooroordelen en
onfrisse bemoeizucht. De motivering voor het Besluit luidt: “Het staat
iedereen vrij om zelf te besluiten waar je je geld aan uitgeeft,
maar dat kan niet ten koste gaan van uitgaven waarvoor de bijstand is
bedoeld, namelijk de kosten van levensonderhoud”. Dat verwijst naar
ongebreidelde bemoeizucht, want het is ieders vrij keuze waaraan
hij zijn geld uitgeeft. Nu wordt dit gezin moedwillig in diepe ellende
gestort. Een bedrag van 7040 euro terugbetalen is voor een bijstandsmoeder Godsonmogelijk. De menselijke maat is spoorloos. Hier is
geen genade, maar het nekschot. De werkwijze van de gemeente Wijdemeren staat symbool voor schandalig overheidshandelen tot op het
bot. De advocaat van de vrouw mr. Melike Pinarci-Cinar, zei terecht
dat dit laag-bij-de-gronds is en onwaardig voor een overheidsinstantie. In het Surinaams is “pinaren”: armoe lijden, tekortkomen, het
moeilijk hebben, tobben.
Crisis? Ja, deze casus legt een crisis bloot die onze hele samenleving
raakt. Ik had gehoopt dat wij in coronatijd zorgzamer met elkaar zouden omgaan, maar dat is ijdele hoop gebleken. Vorige week dinsdag
heb ik aan de buis gekluisterd gezeten en met stijgende verontwaardiging het debat over de kindertoeslagenaffaire in de Tweede kamer
gevolgd. Een crisis in de manier waarop de overheid in dit land met
haar burgers omgaat. De schaamte uit zich alleen in woorden, niet in
daden om het aangedane leed ongedaan te maken. Onterecht uitgemaakt als fraudeur, het zal je maar gebeuren. De met kerstmis snel
toegezegde 30.000 euro compensatie (in de meeste gevallen het teruggevorderde geld van de gedupeerden en dus is die benaming fout)
is nog geen rooie cent uitgekeerd. Dat er ministers zijn afgetreden, is
een afgedwongen symbool, maar daar houd je geen deurwaarder of
incassobureau mee aan het lijntje, zeker niet als de Belastingdienst
als eerste op de mat staat. Dat het Openbaar Ministerie zonder gedegen onderzoek strafvervolging van de betrokken ambtenaren tegenhoudt, is misschien nog wel het allerergste. Ze kunnen nu straffeloos
hun kwalijke praktijken voortzetten. Een nekschot is niet nodig, maar
een beetje pinaren zou voor hen rechtvaardig zijn.
Hoe het zit met de mogelijkheden die na de crisis opdoemen, is nog
maar weinig bekend. Ik denk dat ambtenaren gauw een lesje moeten
krijgen in nederigheid en dienstbaarheid. En dat is nog maar een pril
begin.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Beekdaelen
ondergaat
in alle rust
avondklok
Na negen uur ’s avonds
kun je doorgaans een
kanon afschieten in
veertien van de vijftien
dorpskernen in Beekdaelen, ook zónder
avondklok. Het mag
dan ook niet verbazen
dat de afgelopen dagen
in Beekdaelen geen
noemenswaardige incidenten gemeld zijn die
rechtstreeks verband
houden met de avondklok, of het zou
de oplichter moeten
zijn die zich in Nuth en
Hulsberg voordeed als
buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“Wél of géén avondklok, dat maakt
voor ons geen verschil”, zegt Sander
Dohmen, uitbater van horecazaak
De Bokkereyer in Sweikhuizen. “In
ons dorp is ’s avonds sowieso niet
veel te doen.” Overdag des te meer,
althans bij De Bokkereyer, ooit een
leegstaande voetbalkantine die
werd verbouwd tot een populaire
pleisterplaats voor wandelaars en
fietsers. “We hebben het best druk.”
Dat is een eufemisme want in het
voorbije weekend was het aanschuiven geblazen bij deze drukbeklante Take Away. “Zakelijk gezien
raakt de avondklok ons niet, privé
trouwens ook niet.” Dohmen hoopt
wel dat mede door de avondklok
de horeca sneller open kan. “Dan
kunnen we de klanten tenminste
weer op een ‘normale’ manier ontvangen.”

Digitale raadsvergaderingen
Het verbod om ’s avonds buiten te
zijn zorgt ervoor dat minder mensen bij elkaar op bezoek gaan en
elkaar ontmoeten. De straat, zo
is de redenering, is de route naar
besmettingen áchter de voordeur,
waar handhaven helemaal onmogelijk is. Dat mag dan waar zijn,
zegt VVD-raadslid Bart Suers, een
avondklok is en blijft een maatregel waar hij als liberaal van gruwelt.
“Laten we hopen dat het helpt.” Ook
hij kijkt uit naar het moment dat we
weer op een normale manier met
elkaar kunnen communiceren. “Ik
leef onderhand in een digitale wereld, niet alleen op het werk maar
ook als raadslid. De gemeenteraad
vergadert uitsluitend digitaal. Via
het beeldscherm kun je weliswaar
dingen vertellen maar je kunt digitaal zelden iemand overtuigen met
je standpunten, daarvoor moet je in
de raadszaal zijn. Maar ja, die zaal
is tot nader order gesloten.”
Steun voor dorpshuizen
Het woord ‘gesloten’ komt ook
CDA-politicus en Zuyd Hogeschool-docent Twan Scheres maar
wat bekend voor. “Op de hogeschool
zie je haast niemand meer. Digitaal
onderwijs is lekker relaxt, dachten
we aanvankelijk. Inmiddels weten
we wel beter.” Daar is de avondklok
nog bijgekomen, een heus gevaar
voor de mentale gezondheid van
menige student. En elke keer als we
denken dat het beter wordt, komt er
weer een klap. De maatregelen worden niet soepeler, maar strenger.
Schevers: “Studenten hebben het
zeer zwaar. En heus niet alleen omdat ze hun bijbaantjes kwijt zijn.”
Zoals ook de Gemeenschapshuizen
in Beekdaelen het ‘zeer zwaar’ hebben, voegt Schevers er aan toe. “We
zijn als gemeente aan het bekijken
of we iets extra kunnen doen, met
name wethouder Peter Janssen is
daar mee bezig.”
Pastoor John van Oss
Of de avondklok ook gevolgen heeft
voor pastoor John van Oss van de
St. Remigiusparochie in Schimmert? “Eerlijk gezegd weet ik dat

nog niet”, zegt hij desgevraagd
tegen dit weekblad. Mathieu Bemelmans, perschef van het bisdom
Roermond, weet het wél: “Net als
naar alle andere parochies hebben
we ook pastoor Van Oss per mail
geïnformeerd over het ‘hoe en wat’
inzake de avondklok.” Lang verhaal kort: het bisdom Roermond
heeft inmiddels aan alle pastorale
beroepskrachten in Beekdaelen de
vereiste ‘werkgeversverklaringen’
verstrekt. Zo kunnen priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en
geestelijk verzorgers zich tijdens de
avondklok-tijden ‘buiten’ bevinden
als daar een dringende pastorale
noodzaak voor is.
Alfa Sport
Voetbalvereniging Alfa Sport, ontstaan door een fusie van RKVV Adveo, SV Schinnen en VV Puth, is één
van de vele sportclubs in Beekdaelen die - als gevolg van de avondklok – ’s avonds eerder moeten
stoppen met sporten. “Voor onze
vereniging zijn de gevolgen gelukkig minimaal”, zegt Alfa Sport-voorzitter Paul Lintzen. ”We stoppen
ietsje eerder zodat iedereen ruim
vóór 21.00 uur thuis kan zijn. Aanvankelijk zag het er naar uit dat de
avondklok al om 20.00 uur zou ingaan, dat wilde het kabinet. Maar
uiteindelijk is het 21.00 uur geworden. Alfa Sport is best blij met dat
‘extra’ uurtje.” Lintzen, nogmaals:
“Ook met een avondklok gaat het
lukken. Ons sportcomplex in Oirsbeek telt maar liefst drie kunstgrasvelden, volop mogelijkheden dus
om onze jeugdspelers daar gespreid
te laten trainen. Daar komt nog bij
dat de senioren tegenwoordig niet
trainen op vrijdagavond. Zodoende is er nog meer ruimte voor onze
jeugd.”
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Zestien zorgstudio’s
in centrum Schinveld.
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Prijs voor mooiste
camavalsversiering
in Merkelbeek

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

Merkelbeek Hoewel carnaval dit jaar definitief niet doorgaat, zetten ze in Merkelbeek
alles op alles om er toch een
feest van te maken. Zo gaat CV
De Zeemplekkesj de mooiste
carnavalsversieringen in het
dorp belonen met een leuke
prijs. Er zijn prijzen te winnen
in drie categorieën: mooist versierde huis, mooist versierde
straat en mooist versierde buurt.
Wie kans wil maken op één van
die titels moet zich aanmelden
via secretaris@zeemplekkesj.nl.
Op carnavalszaterdag trekt een
deskundige jury door het dorp
om de aangemelde huizen, straten en buurten te beoordelen. De
winnaars ontvangen een geldprijs en een oorkonde.

op het gehele assortiment
(op vertoon van deze advertentie)!!
Acties zijn geldig t/m 31-01-2021

Weth.Sangersstraat 40
6191 NA Beek
046-4372727
(nabij winkelcentrum Makado)
www.gabriel-hulpmiddelen.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

•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

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

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

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!
Word bezorger in Amstenrade
Interesse? Meld je aan via info@beekdaeler.nl
of bel 045-5243026

#Dinsdag of
woensdag
#Altijd bij jou
in de buurt
#Wordt bij je thuis
afgeleverd
#Tijd over? Verdien
eenvoudig bij met
extra wijken.
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Beekdaelen met drie
deelnemers in LVK-finale
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ik download de app
om mijn opa
te beschermen
voorkom dat je onbewust een ander besmet

het downloaden van de app is altijd vrijwillig

CoronaMelder

Siergras tegen onkruid
in Beekdaelen
Merkelbeek Versnipperd en gedroogd siergras (Miscanthus) moet het onkruid in Beekdaelen te lijf gaan. De gemeente gaat bij wijze van proef met deze duurzame bestrijdingsmethode te werk in Merkelbeek. In een perk bij gemeenschapshuis De Henkhof is onlangs het siergras ingestrooid. Het moet de groei van ongewenst groen afremmen.
Miscanthus is een regionaal product. Het wordt geproduceerd in Weert. Beekdaelen is de eerste gemeente in Zuid-Limburg waar de nieuwe onkruidremmer wordt ingezet. In Schinveld loopt al een proef met Bokashi (gemaakt van
bladafval). In het najaar neemt Beekdaelen een besluit over de beste methode, liet wethouder Roy van der Broek (links
op de foto) weten toen hij een kijkje kwam nemen bij het instrooien van het versnipperde siergras in Merkelbeek. Foto
Gemeente Beekdaelen

12 jaar of ouder?
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Hier is je bijbaan!
INGEZONDEN
BRIEVEN

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

Word bezorger
in Amstenrade
Interesse? Bel 045-5243026

Vaccin biedt geen
100% bescherming
‘Inenten om anderen te beschermen’
(12-01)
Deze pandemie wordt gedomineerd
door polarisatie en misinformatie. In
De Beekdaeler van 12 januari jongstleden, deelt Lars Kockeloren, de fractievoorzitter van de PvdA in Beekdaelen mee zich niet te laten inenten
omdat hij zelf bang is, maar omdat hij
andere mensen met wie hij contact
heeft niet wil besmetten. Hij behoort
daarmee tot de groep mensen die onjuist geïnformeerd is. Een vaccin zal
er in het gunstigste geval voor zorgen
dat de gevaccineerde minder erg ziek
wordt. Hij/zij kan echter nog steeds
anderen besmetten.
Eugène Bindels Hulsberg

Streekcultuur
‘Hommage aan Joep Ramakers’ (12-01)
Is er een verschuiving in de Beekdaelense streekcultuur? Wie van de
Limburgse garde herinnert zich niet
de liedjes van Frits Rademacher, Sjef

Diederen, Harry Bordon, Jo Erens, laat
staan der Joep uit Schinveld. In tegenstelling tot de oude garde heeft de jonge garde andere ideeën over het leven
en muziek van een troubadour oftewel
een minnezanger. Maar deze geschiedenis gaat terug naar de middeleeuwen. Diezelfde artiesten zongen over
de schoonheid van het leven als over
het Limburgs landschap. Echter de
liedjes van Joep Rademakers waren
van een ander soort genre. Hij schreef
zijn liedjes in het Schinvelds dialect
dat verwant is met het Heinsbergs dialect. Bovendien was het een man van
humor wat duidelijk herkenbaar is
in onder andere ‘Du ärme Papa’. Nu,
anno 2021 mag het archief van deze
volkszanger niet bedolven worden onder een laagje stof.
Ruben Royen Nuth

Reageren op een artikel in De
Beekdaeler/ Beekdaelen Journaal?
U kunt uw reactie kwijt (max. 150
woorden) via info@beekdaeler.nl .
Reacties moeten voorzien zijn van
naam, adres en telefoon. Zonder
naamsvermelding worden geen
brieven van lezers geplaatst. Enkel
de naam en woonplaats worden
gepubliceerd. Lezersbrieven geven
niet de mening van de redactie,
maar van de inzender weer.
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Nog dit jaar wordt hier
de kerstboom opgetuigd.
Helian Veltrahs

‘Bakkerij Jacobs’ maakt na 98 jaar plaats voor Cicero Zorggroep

Zestien zorgstudio’s
in centrum Schinveld
Aan de Kloosterlaan in
Schinveld, op de plek
waar nu nog het pand
van de voormalige
‘Bakkerij Jacobs’ staat,
komen zestien zorgstudio’s. Cicero Zorggroep heeft het pand
onlangs aangekocht,
medio februari wordt
het gesloopt.

‘Ouderenzorg 8.0’
Mensen moeten steeds langer thuis
blijven wonen. De druk op mantelzorgers wordt hierdoor te groot, benadrukt Velraths. “Wij zien cliënten vaak
pas in een heel laat stadium doordat
problematiek niet tijdig wordt herkend en daardoor verwaarloosd. Dit
alles leidt tot onnodig complexe zorgvragen die wij in de verpleeghuizen
moeten oplossen.” Het aantal ouderen
met dementie neemt toe en de vraag
naar psychogeriatrische zorg stijgt de
komende jaren flink. Tegelijkertijd
neemt het aantal handen in de zorg
verhoudingsgewijs af. ‘Ouderenzorg
8.0’, de nieuwe strategie van Cicero
Zorggroep, moet deze problemen ‘aan
de voorkant’ voorkomen. Volgens deze
zorgverlener worden verpleeghuizen
steeds meer een interventiecentrum,
met minder lange opnames en een
andere organisatie van de zorg. “Huisvesting en zorginnovatie zijn daarbij
de sleutelwoorden”, zegt Velraths.
Onderdeel van de gemeenschap
Velraths is trots dat ‘haar’ locatie koploperproject is bij deze ontwikkelingen. “Bij de recente renovatie van het
bestaande zorgcentrum hebben we al
rekening gehouden met deze nieuwe
strategie. Er zijn nu meer gemeenschappelijke ruimtes die bovendien
een stuk gezelliger zijn gemaakt. Daar-

Nuth Chris Burhenne heeft
zijn aflopende contract bij
RKSV Minor verlengd. De
52-jarige oefenmeester is in
Nuth bezig aan zijn eerste seizoen. In een statement laat de
hoofdklasser weten dat beide
partijen tevreden zijn over de
samenwerking. Burhenne zal
dus voor een tweede jaar tekenen op sportpark Kollenberg,
in de hoop dat het komende
seizoen wel normaal afgewerkt
kan worden.

ZLF in Schimmert
gaat ook dit jaar
niet door
Schmmert Het Zuid-Limburgs
Federatiefeest (ZLF), dat van 16
tot en met 18 juli in Schimmert
zou plaatsvinden, gaat vanwege
corona ook dit jaar niet door. De
organisatie ziet zich net als vorig
jaar genoodzaakt om het schuttersfestijn te annuleren. “Zoals de
situatie rondom het coronavirus
er nu naar uit ziet, is het organiseren van een dergelijk evenement
in de zomer uitgesloten”, zo staat
op de website van het ZLF te lezen.
Of het ZLF 2021 een jaar wordt
doorgeschoven, is nog niet bekend

SCHINVELD
DOOR KATJA WALTMANS

“We zijn erg blij met deze locatie, ook
al is het fysiek gescheiden van het
zorgcentrum Aan de Bleek.” Dat zegt
Helian Velraths, locatiemanager van
Aan de Bleek. “Bij de recente renovatie van het bestaande zorgcentrum
vervielen vier kamers. Met de nieuwe
locatie ontstaat een uitbreiding met
twaalf kamers in totaliteit. Daardoor
kunnen wij in de nabije toekomst nog
meer mensen bedienen.”

Trainer Burhenne
blijft nog een
jaartje langer
bij Minor

Zo moet het nieuwe zorgcomplex er uit komen te zien. © Artist impression Cicero Zorggroep.

door is meer ruimte ontstaan voor geïntegreerde dagbesteding. We hopen,
na de coronapandemie uiteraard, dat
mensen uit de wijk hier makkelijker
en sneller binnenlopen. We willen als
ontmoetingsplein fungeren en onderdeel zijn van de gemeenschap. Ook
blijven onze bewoners op deze manier
verbonden met hun buurt.”

”

We willen als
ontmoetingsplein
fungeren en
onderdeel
zijn van de
gemeenschap.
Helian Velraths

‘Koesterzorg’
Door zorgvragers vroeger in beeld te
hebben, kunnen mantelzorgers tijdig
ondersteund en ontlast worden, zegt
Velraths. De hoop is dat met een korte behandeling intramuraal (letterlijk:
zorg binnen de muren) één op de drie
cliënten terug kan naar de thuissituatie. “Wij willen mantelzorgers ondersteunen door onze kennis te delen
en hen te scholen in de verzorging
en begeleiding van hun naaste.” Het
zogeheten multidisciplinair werken
krijgt een nog grotere rol. “In Schinveld hebben we al samenwerkingsverbanden met lokale partners, denk aan
de huisartsendienst, thuiszorg, dorpscoördinator, fysiotherapie en supermarkt. Met een dergelijk netwerk van
hulpverleners, worden mantelzorgers
ontlast en hebben zij meer tijd voor
zogeheten ‘koesterzorg’ (geborgenheid en aandacht, red.). Dat komt de
levenskwaliteit van alle betrokkenen
ten goede.”
Toekomstgericht ontwerp
Cicero liet in de afgelopen twee jaar
het oog vallen op twee mogelijke locaties in het centrum van Schinveld.
Ook de huidige panden aan de Presi-

dent Rooseveltstraat 5 en 7 waren een
reële optie, maar - vanwege de minder
geïsoleerde ligging - kreeg de bakkerijlocatie de voorkeur. ”Bij het ontwerp hebben we goed gekeken naar
de vraagstukken vanuit Cicero en de
aansluiting op de visie Ouderenzorg
8.0”, voegt Velraths er aan toe. Het
gebouw is ontworpen met het oog op
multifunctionaliteit, zodat het nu en
in de toekomst geschikt is voor vele
zorgvraagstukken. Daarnaast is het
gebouw aangepast aan de bestaande
bouw in de directe omgeving, voegt
Dave Kierkels er aan toe, hij is als
eigenaar van Byld Vastgoed verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
realisatie van het nieuwe complex.
Cicero sloot met Byld een zogeheten
turnkey-overeenkomst, dat betekent
dat Byld de ontwikkeling vanaf de
vergunning tot en met de sleuteloverdracht verzorgt.
Minimale overlast tijdens bouw
‘Bakkerij Jacobs’, sinds april 1923
een begrip in Schinveld, verdwijnt
dus na 98 jaar uit het straatbeeld.
Het huidige pand, dat in 1961 werd
heropend na een grondige verbouwing, wordt medio februari gesloopt.
“Nog dit jaar wordt hier de kerstboom
opgetuigd”, is Kierkels’ stellige overtuiging. De onvermijdelijke overlast
voor omwonenden wordt tot een minimum beperkt, zo belooft hij. “We
hebben alle direct betrokkenen in de
buurt persoonlijk gesproken, er zijn
informatiefolders verspreid en we
hebben via diverse mediakanalen informatie verstrekt.”

Nuthse
carnavalhistorie
in de etalage
Nuth Vanwege corona wordt het
een heel andere carnaval dan andere jaren. De activiteiten zijn
geschrapt, verenigingen proberen
op een creatieve manier toch iets
te organiseren. Om het gevoel
van vastelaovend tóch op te roepen, heeft CV De Nachuule in het
voormalige Durlingerpand aan de
Stationstraat een etalage met haar
geschiedenis ingericht. De etalage
staat vol met prinsenfoto’s, steken,
medialles, posters en andere voorwerpen die te maken hebben met
carnaval in Nuth. De geschiedenis
van de vereniging is tot Aswoensdag in de etalage te bewonderen.
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Rempetemp (Oirsbeek), De Plekbend (Arensgenhout) en ZOES

Beekdaelen met drie
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www.parkuule.nl

Nadine Cosemans uit Hulsberg (artiestennaam ZOES) staat, net als De Plekbend uit Arensgenhout,
Eigen foto

De peuters in Nuth
vieren wél hun
carnavalsfeest
Nuth Geen carnaval dit jaar maar het wordt nog wel een beetje gevierd bij kinderdagverblijf ’t Hummelke in Nuth, waar prins Liam I en prinses Fenn I de scepter zwaaien. “Ondanks corona gaat het peutercarnaval op carnavalsvrijdag gewoon door. Tenminste voor
kinderen die gebruik maken van de noodopvang”, zo meldt het kinderdagverblijf. “Helaas
zonder ouders en alle andere kindjes die wij heel erg missen”. Eigen foto

Rempetemp uit Oirsbeek, De Plekbend
uit Arensgenhout en ZOES uit Hulsberg
zijn de drie finalisten uit Beekdaelen, die over ruim een week in de 45e
LVK-finale staan. Het duo De Geliënde
uit Hulsberg (normaal gesproken een
zekerheidje voor een finaleplek) en
zangeres Kelly van de Lump uit Schimmert strandden met hun inzending in
de halve finales. De finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer vindt
plaats op vrijdag 5 februari en is vanaf
20.00 uur live te volgen op L1 radio
en televisie.

BEEKDAELEN
DOOR HUB BERTRAND

Het nummer waarmee Rempetemp in
de finale staat heet ‘Laot mich huure’.
De tekstschrijvers zijn Julie Droeghaag
en Roger Pisters. Voor Rempetemp is
het de vierde keer dat ze tot de eindstrijd doordringen. Vorig jaar stonden
ze in Echt op het podium samen met
Jan van Cep van het gelijknamige café
in de Hoofdstraat in Amstenrade. Met
‘Vergaet neet te laeve’ pakten ze toen
een vierde plaats in de eindrangschikking en mochten ze bovendien optreden in de Zoepkoel in Venlo tijdens de

PA G INA
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Ik zou het al heel sjiek vinden
wanneer ik bij de eerste elf eindig.

7

Nadine Cosemans (alias ZOES) uit Hulsberg

(hulsberg) naar eindstrijd 45ste Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer

Limburgse popband lanceert single ‘VUUR’

deelnemers in LVK-finale

Knienn presenteert
debuutsingle en videoclip
in watertoren Schimmert

kast. Enkele jaren later (2016) wist zelf
geproclameerd manager Wout Kickken het liedje dan toch van de grond
te krijgen. Het aantal zangers groeide
naar zeven in totaal met Léon Bertram
(Hulsberg), Rick Vanderbroeck & Jeffrey Bertram (Arensgenhout), Arjan
Jennen (Schimmert), Roel Lousberg
(Wijnandsrade), Erwin Florakx (Nuth)
en Wout Kickken (Voerendaal). Bij het
LVK heeft de Plekbend twee keer de
halve finale bereikt met de nummers
Maeters en Zoa wie-s te bès. Het bonte
gezelschap hoopt komend jaar en in
de jaren erna te zorgen voor een extra
scheut carnavalsgekte in Beekdaelen.
Wout Kickken: ”Die finale? Dat hadden we niet zien aankomen, echt niet.
Toen we hoorden dat we een van de
finalisten waren hebben we via Teams
wel even een feestje gevierd. Aan winnen denken we niet, het is al fantastisch dat we zover zijn gekomen. Hopelijk krijgen we er meer bekendheid
door voor Vastelaovend 2022. Laten we
hopen dat we dan als vanouds kunnen
feesten.”

Geen tijd
Geen zin
Geen tijd?
Geen proble
De Limburgse popband Knienn. Eigen foto

Schimmert De Limburgse
popband Knienn heeft vorige week maandag zijn eerste
single ‘Vuur’ ‘uitgebracht.
De bijbehorende videoclip is
opgenomen in de Watertoren in Schimmert.

benadrukt dat iedereen, in iedere situatie, een wending aan
zijn leven kan geven”, aldus
de band. Knienn bestaat uit
Eric Lemaire, Jos Lambrichs
en Maurice Hermens. Alledrie
professionele muzikanten die
besloten tijdens de lockdown
samen muziek te maken. Hun
muziek heeft invloeden van
onder meer Kensington, iets
wat in de nieuwe single Vuur
goed te horen is. De clip van
het nummer, opgenomen in
de oude watertank van De
Reusch in Schimmert is op
Youtube te zien. Het nummer
is tevens te beluisteren op onder meer Spotify en Deezer.

Geen zin?
Geen probleem!

voor de eerste keer in de finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK).

Boetezitting. Rempetemp is ontstaan
uit een optochtgroep die in Amstenrade en Oirsbeek elk jaar meetrok. De leden zijn Roger Pisters, Jan de Vries en
Roger Schils. “We hebben nog samen
gevoetbald in Amstenrade”, zegt Roger
Pisters. “In 2007 hebben we voor het
eerst deelgenomen aan het Oeësjbiks
Leedjeskonkoer evenals in Amstenrade. Muziek bindt ons namelijk ook al
een hele tijd, rock in het bijzonder. In
2014 stonden we voor het eerst in de
LVK-finale, net als in 2017 en vorig jaar.
Buiten het carnavalsseizoen treden we
nauwelijks op. Onze naam danken
we aan Jan van Cep die met carnaval
steeds een avondje ‘rempetempen’ in
de café had. Als jonge jongens gingen

we in zijn countryhome vaker de bands
beluisteren die hij daar programmeerde.” Over het LVK: “We laten ons verrassen, we zijn al lang blij dat we weer
de finale haalden. Wel is het jammer
dat er geen publiek bij mag zijn.”
Plekbend
De Plekbend is debutant in de LVK-finale. Het nummer ‘Zoa wie s’te bès’ is
geschreven door Maurice Pluijmakers,
de ene helft van De Geliënde. Ongeveer 9 jaar geleden (2012) kwamen een
aantal bandleden op het idee om zelf
een carnavalshit te schrijven. De tekst
en de melodie waren vrij snel klaar,
toch belandde het nummer in de koel-

ZOES
Nadine Cosemans, artiestennaam
ZOES, is 24 jaar. Ze debuteert in de
LVK-finale met het nummer ‘Rap d’r
achteraan!’. Nadine is laatstejaars
PABO-student in Sittard en werkt in
de weekends met veel plezier bij Ut
Zunneke in Bunde. “Zingen en carnaval zijn mij op het lijf geschreven’,
lacht ze. “Nadat ik vorige zomer op
een bruiloft ‘Mag ik dan bij jou’ in het
Limburgs zong en later op een cruiseschip meedeed aan ‘The Voice of the
ocean’ met Proud Mary van Tina Turner dacht ik: dit is wat ik wil. Op de
bühne staan, helemaal los gaan en
het liefste in het Limburgs met carnaval.” ZOES heeft eerder twee keer met
succes deelgenomen aan het liedjesconcour in Wijnandsrade. Niek Dirkx
inspireerde haar om hiermee verder te
gaan en bracht me in contact met Mark
van Mullekom en Marijke Gijsen, de
componisten en schrijvers van haar
LVK-nummer. Dat ze daarmee tot de
finale reikt had ze nooit gedacht, vertelt ze. “Dat is natuurlijk super. Ik zou
het al heel sjiek vinden wanneer ik bij
de eerste elf eindig. Ik zie wel, ik doe
mijn uiterste best en wacht daarna af
hoe het afloopt.” ZOES heeft voor haar
optredens tijdens carnavalsevenementen ook coverliedjes op het repertoire zoals ‘Proost! En gaef mer gaas!’
Dat is op Spotify te vinden.

Het lied, in het Limburgs dialect. werd speciaal gereleasd
op Blue Monday (de meest
depressieve dag van het jaar)
omdat het volgens de band
‘het vuurtje bij mensen weer
moet aanwakkeren’. “Het
nummer drukt het gevoel uit,
waar velen zich, zeker in deze
moeilijke en bijzondere tijden,
in zullen herkennen en het

Geen tijd?
Geen zin?
Geen probleem!
Bestel
vanaf nu gemakke

al je boodschappen
op
Bestel vanaf nu gemakkelijk
en snel
al je boodschappen op Coop.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

Veeweg 28 te
Schinnen
Meulensiepenweg te
Schinveld
De Kling 51 te
Schimmert

OMSCHRIJVING

DATUM VERLEEND

Het tijdelijk plaatsen van een
rolstoeltoegankelijke woonwagen
Het kappen van 2 bomen

18-01-2021

Het verbouwen van de woning

20-01-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Brunssummerstraat 65
Drank en Horecawetvergunning
te Schinveld
Brunssummerstraat 65
Exploitatievergunning
te Schinveld
Markt 20 te Oirsbeek
Ontheffing winkelsluitingswet op 4
april 2021
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Thull 12 te Schinnen
Het plaatsen van zonnepanelen
Kerkweg 63 te Puth
Het plaatsen van kozijnen
Hoeverveldweg 1 te
Het wonen in een bedrijfswoning
Schinnen
zonder bedrijf
Pastoor Lebensstraat 9 Het plaatsen van een stalen tuinpoort
te Puth
In den Daal 47 te
Het realiseren van een overkapping
Oirsbeek

18-01-2021

DATUM VERLEEND
15-01-2021
15-01-2021
19-01-2021

DATUM INDIENING
13-01-2021
14-01-2021
04-01-2021
14-01-2021
14-01-2021

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.

Voormalig zwembad in Schinnen
wordt gesloopt
Het voormalige zwembad aan de Altaarstraat in Schinnen is al
een aantal jaren niet meer in gebruik en ligt er leeg en verlaten
bij. Daarom heeft het college van B&W recent besloten het
gebouw te slopen en ruimte te maken voor nieuwe ontwikkeling.
Momenteel worden de noodzakelijke vooronderzoeken uitgevoerd en wordt
de opdracht verleend aan een sloopbedrijf om in februarimaart 2021 tot sloop
over te gaan. Nadat het zwembad is gesloopt wordt het perceel afgewerkt en
voorlopig ingezaaid met gras. Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik
gemaakt om wateroverlast bij de naastliggende percelen te voorkomen. Zo ligt
het perceel er netjes bij in de periode na de sloop, waarin we op zoek gaan naar
een definitieve invulling die past binnen de plannen voor de kern Schinnen.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Werkzaamheden aan transferium
Schinnen tot medio maart
Parkeercapaciteit wordt uitgebreid
Maandag 25 januari zal gestart worden met de vergroting van het
transferium aan de Hommerterweg te Schinnen. De parkeerplaats
is direct gelegen aan de Beekdaelenroute en in dat kader wordt de
parkeercapaciteit uitgebreid. De gemeente wil mensen op deze
manier stimuleren om van de auto over te stappen op wandelen of
fietsen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wegenbouw Brune uit Schimmert en
zullen (afhankelijk van de weersomstandigheden) circa 8 weken duren.
In deze periode (tot medio maart) is de parkeerplaats helaas afgesloten en buiten
gebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Knibbeler,
afdeling Ruimte van de gemeente Beekdaelen. Tijdens kantooruren bereikbaar
via 088 – 450 2000.

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.

INFORMATIE
ROND HET CORONAVIRUS
Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus,
die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er
andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn daarom extra
maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te
krijgen.
Het doel is om het huidige besmettingsniveau te verlagen, verspreiding van
de verschillende varianten van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat
de nieuwe varianten zo min mogelijk ons land binnen komen. Zo kunnen we
het moment dat de nieuwe varianten van het virus de overhand krijgen zo
veel mogelijk uitstellen. Dat is nodig, om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen de
komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en andere medische
zorg ook zoveel mogelijk door kan blijven gaan. Naleving van de regels blijft
dus belangrijk. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Avondklok
In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok.
Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30
uur ‘s ochtends binnen blijft. Dit is een zware coronamaatregel
bovenop de huidige lockdown om het ontvangen van bezoek en
ontmoetingen in groepen tegen te gaan. De avondklok geldt tot
04.30 uur op woensdag 10 februari 2021.
>> Lees verder

21 januari 2021

>> Vervolg van pagina 1
Het is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden
op straat te zijn. Gaat u zonder geldige reden toch naar buiten,
dan bedraagt de boete € 95,.
Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, dient u het
formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid bij
zich hebben. Als u voor uw werk naar buiten gaat, moet u ook
een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ kunnen laten zien.

Avondklok: blijf binnen
Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

In sommige gevallen is een formulier niet nodig, bijvoorbeeld
bij een calamiteit of bij het uitlaten van de hond. Uitgebreide
informatie over de avondklok en de formulieren leest u op
www.rijksoverheid.nl/avondklok.

21.00 uur

Klachten? Blijf thuis,
bel 08001202 en maak
een afspraak voor een test
Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten
of verhoging? Blijf thuis en bel gratis het
telefoonnummer 0800-1202 om een afspraak
te maken voor een test. Dit telefoonnummer
is 7 dagen per week bereikbaar van 08.00 tot
20.00 uur.

4.30 uur

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.
Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn:
Bij een calamiteit

Voor werk

Dringende (medische) hulp aan
mensen en dieren

Reizen naar het buitenland en
terug naar Nederland

Uitlaten van een aangelijnde
hond (dit doe je alleen)

Na een oproep van een rechter of
officier van justitie

Voor een uitvaart

Een examen voor mbo, hbo of wo.

Kijk op rijksoverheid.nl/
avondklok voor de
mogelijke verklaring(en)
die je bij je moet hebben
als het toch noodzakelijk is
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de
avondklok naar buiten,
dan loop je het risico op
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

GGD Zuid-Limburg heeft teststraten ingericht in
Urmond, Maastricht en Landgraaf.

Kort overzicht coronamaatregelen
Vanaf 23 januari geldt in heel Nederland een avondklok van
21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Meer daarover
leest u hierboven. De avondklok geldt tot 04.30 uur op woensdag
10 februari.
Daarnaast geldt tot en met ten minste 9 februari 2021:
•
•
•
•
•

•

•

Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag.
Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.
Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een
bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het
werk komen.
Ga alleen naar buiten met leden van je huishouden of met een groepje dat
bestaat uit maximaal 2 mensen.
De meeste locaties zijn gesloten:
 Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen)
 Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen
 Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc.
 Dierenparken, pretparken, etc.
 Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s,
wellness, etc
 Restaurants en cafés
Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot en met
ten minste 7 februari. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in
deze periode gesloten.
 In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor
examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)
examenjaar wel op locatie plaatsvinden.
 In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en
is praktijkonderwijs mogelijk.
 In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden
voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten.
Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang
op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep
is om alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere
oplossing mogelijk is.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

•
•
•

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok
of bel 0800-1351

Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.
Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17
jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar
ook alleen buiten.
Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen
Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse
reizen tot en met maart. Er gelden reisbeperkingen.

•
•

De volledige informatie over de coronamaatregelen leest u op www.rijksoverheid.nl.
Bron ‘kort overzicht coronamaatregelen’: www.rijksoverheid.nl.

Waar kunt u terecht voor informatie
over het coronavirus?
Voor de meest actuele situatie rondom Corona verwijzen wij u
naar onderstaande digitale en telefonische informatiekanalen.
TELEFONISCH
•
•

•

Algemene vragen over het coronavirus:
Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800  1351.
Gezondheidsvragen over een situatie in ZuidLimburg:
U kunt 7 dagen per week contact opnemen met het callcenter van de
GGD ZuidLimburg via 088  8805005. Dit telefoonnummer is bereikbaar
van 08.00 tot 20.00 uur.
Overige vragen over het coronavirus met betrekking tot ZuidLimburg:
Bel het callcenter van de Veiligheidsregio ZuidLimburg via 0251  260960.

ONLINE

• www.vrzl.nl (Veiligheidsregio ZuidLimburg)
• www.ggdzl.nl (GGD ZuidLimburg)
• www.rivm.nl (RIVM)
• www.rijksoverheid.nl (Rijksoverheid)
• www.beekdaelen.nl (Gemeente)
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Puzzelen: kruiswoord,
woordzoeker en sudoku
pagina 11
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.

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

TRAPPEN
UW TRAP een pronkstuk
in PVC, hout of laminaat.
NU 20% KORTING
www.ecoplanken.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.

raamdecoratie
Raamdecoratie
Op maat gemaakte jaloezieën,
plissé gordijnen en shutters.
Topkwaliteit in veel kleuren
en motieven.
Nu 10% extra korting!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

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

5

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

AANGEBODEN

PVC vloeren

Grammofoonplaten
en platenspeler
aangeboden
045-5241378

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

Familieberichten
Heel verdrietig maar met veel mooie herinneringen
nemen wij afscheid van onze lieve moeder,
schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder

Wilhelmine Renneberg-Schaps
Zij overleed in de leeftijd van 95 jaar.
Weduwe van

Jan Renneberg
Landgraaf: Lucia en Dre
Geilenkirchen (D): Margriet en Wilbert
Markus
Sarah en Sabine, Anne, Kian
Puth: Richard en Marion
Brunssum, 18 januari 2021
Correspondentieadres:
Bovenste Puth 16, 6155 NH Puth.
Het afscheid heeft in besloten kring in de
St. Eligiuskerk te Schinveld plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan het personeel van
het zorgcentrum Bronnenhof te Brunssum voor de
liefdevolle verzorging.

Na een leven vol liefde, hulpvaardigheid,
zorgzaamheid en bescheidenheid, is kalm en
vredig overleden, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Wiel Boermans
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.
Echtgenoot van

Ola Boermans-Zurek
Vader van

Halinka en Michael†
Bogdan en Kirsten
Trotse opa van

Yuraj, Jurre, Brinn
Heerlen, 15 januari 2021
Opfergeltstraat 15
6363 BW Wijnandsrade
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, is plotseling
van ons heengegaan, mijn lieve vrouw

Voor al uw
feesten en partijen

Dien Kruts – Dillema
* Sittard, 16-7-1946

Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

† Heerlen, 23-1-2021

echtgenote van

www.smeijstershoek.nl

Piet Kruts
In liefdevolle herinnering

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

Piet Kruts
kinderen en kleinkinderen
familie Dillema
familie Kruts
Donatusstraat 59
6361 TK Nuth
Vanwege de huidige maatregelen zal het afscheid in
besloten kring plaatsvinden.

Oplage
16.250 ex.
Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg, Jabeek,
Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek,
Puth, Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.

Website
www.beekdaeler.nl
Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Zondag 31 januari. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd
door organist Steven van
Kempen. Intenties: jaardienst
ouders Houben- Bormans;
Dora Bex-Hazelhof, Lena
Bex-Crutzen en Giel Bex;
overleden ouders Hupperichs-Bex en Jan en Wiel
Hupperichs. Dinsdag 2
februari. 08.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste.
09.00 uur: H. Mis.

Zaterdag 30 januari. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: zielendienst Els Pluijmakers-Janssen; Frans Roebroek.
Zondag 31 januari. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: zeswekendienst Els Merx-Meertens; jaardienst Jan van
Dijk. Woensdag 3 februari:
19.00 uur: H. Mis. Intenties:
echtgenoten Jules Kengen en
Tila Gielen en ouders; Thei
Meijers, Zef van den Bosch.
Donderdag 4 februari. 18.30
uur: Aanbidding. 19.00 uur:
H. Mis. Vrijdag 5 februari:
10.30 uur: Communie aan de
zieken.

Parochie St. Remigius
Schimmert

Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 045-5243026

Advertenties/redactie
info@beekdaeler.nl
Tel: 06-43752804
Tel: 045-5243026

Kerkdiensten

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

Donderdag 28 januari.
08.00 uur: H. Mis. Intenties:
Roos Curvers-Vroemen.
Zaterdag 30 januari. 19.00
uur: H. Mis. Zondag 31
januari. 11.00 uur: H. Mis.
Intenties: Hari Slenter (zeswekendienst); Hub Smeets
(jaardienst); Arthur Frissen.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 30 januari . 18.30
uur: H. Mis. Intenties: voor
alle overleden parochianen.
Wij gedenken: Anna Gulpen-Kerens 1994; Pater Brom
2003; Thea van OosterhoutGrevelt 2016

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 31 januari. 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: Jo Sijben; jaardienst ouders Frans en Clara
Cobben-Heijlands; overleden
ouders Peerbooms-Kerckhofs en kinderen. 12.00
uur: Poolse mis. Maandag 1
februari. 09.00 uur: H. Mis:
voor vrede in de wereld. Vrijdag 5 februari. 09.00 uur:
H. Mis: voor het welzijn van
onze parochianen. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste.
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Het leven op de handrem is maar half
zo leuk als het leven met het gas erop.
Hélène

Puzzel
kruiswoord
1

2

woordzoeker

3

4

5

9
11

12
16
19

EDELEN
ENZYM
ESSAY
GIPSY
INEEN
KOELTOREN
KOMEET
KOPER
KRUID

14

17
20

21

24

23

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.

8

13

18

27

7

10

15

22

6

25

26

29

28
31

30

M
T
E
I
W
K
I
L
E
R
A
P

32

33

34
38

37

36

39

41
44

35
40

42
45

43
46

49

47

48

50
52

53

51

54

55

HORIZONTAAL: 1 beroep 9 bejaard 10 paling 11 golfstok
13 chocolaatje 15 deel v.e. boom 17 part 19 bloeiwijze 22 informatie-technologie 24 greppel 26 plechtige aanspreektitel 27 dwarsligger 29 kleinood 31 pausennaam 32 kerkelijke
straf 33 soort slang 35 noodzakelijk 37 assistent-econoom
(afk.) 38 moes 40 vogelproduct 42 raamscherm 44 op die
plaats 46 mondwater 49 hoogte 50 Europese hoofdstad 52
verhoogde toon 54 venijn 55 familielid..

Y
A
E
L
O
O
K
N
E
E
T
S

Z
P
A
M
R
R
O
P
R
I
V
E

LOOPRICHTING
MAASBOMMEL
MODDER
NOORD
OEHOE
PAPERASSEN
PAREL
PRIVE
PRODEO

N
N
E
S
E
W
O
N
D
E
R
S

E
E
D
M
B
K
O
E
H
O
E
S

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

V
O
L
N
R
I
M
O
L
O
I
Y

Column Hélène

RELIKWIE
RIVIERKLEI
STEENKOOL
VLAAI
WELIG
WIEROOK
WONDER
WOONHUIS
ZOEMER

Z
T
E
D
I
I
U
M
D
A
R
S

O
L
N
E
S
S
A
R
E
P
A
P

R
E
R
I
V
I
E
R
K
L
E
I

L
O
O
P
R
I
C
H
T
I
N
G

God zegene de greep

S

S
K
O
O
R
E
I
W
E
L
I
G

sudoku

5
8 9

VERTICAAL: 1 Ned. dagblad 2 reisweg 3 land in MiddenAmerika 4 of dergelijke 5 dierengeluid 6 kluis 7 maat van
Noors hout 8 veerkracht 12 de lezer heil 14 ter plaatse
16 sappig 17 snoep 18 gebogen been 20 als onder 21 schicht
23 letterteken 24 vaartuig 25 verbod 26 legerafdeling
28 plechtige gelofte 30 wiel 33 voorzetsel 34 riv. in
Duitsland 35 wreed heerser 36 kreet 39 ambtshalve
41 koningstitel 43 deel v.h. lichaam 44 lidwoord 45 opgeld
47 telwoord 48 lumen 49 jong dier 51 voordat 53 heilige
54 Japans bordspel.

3

2

4

3
3 4
6 1
1 6 7
9
7
1
2

9
7
5
1 8
2
8

oplossingen week 3
kruiswoord
V
D R
S
E
M E D
E
A
A B
K O A
X
L E E
U R
M
N
C H A
A
H
S N
D

E R
U K
R
O C
O
S M
L A
E
U W
R A
L
O S
K
E U
R E

A
T
S A
P
R I
E R
U
M A
A V
E
O R
Y
E

1
9
2
4
5
7
6
3
8

4
8
5
9
6
3
2
1
7

Reageren?
helene.knops@home.nl

woordzoeker

sudoku
D R A G
A U R
L I
B A L
M A
L
A S H
T O N
O
T R E
D E N
Y N
I
T U M
T A
S A G
N T H E

ONDERGRONDSE

6
3
7
1
2
8
5
9
4

9
2
6
7
8
1
3
4
5

8
5
4
2
3
6
1
7
9

7
1
3
5
9
4
8
6
2

3
7
1
8
4
5
9
2
6

2
6
8
3
7
9
4
5
1

5
4
9
6
1
2
7
8
3

N
E
R
E
S
U
M
A
G
E
M
O

E
I
T
N
A
F
I
L
O
E
E
Z

L
T
R
G
E
R
O
T
X
Z
O
A

E
A
O
A
O
S
R
P
J
U
L
D

Z
C
F
S
N
O
O
D
T
E
B
E

A
I
E
O
E
R
H
H
F
R
L
L

M
F
E
L
T
B
C
O
N
E
E
T

limme mensen denken na over de gevolgen van hun keuzes en ze denken daarbij
vaak alleen maar aan wat er mis kan gaan.
Dappere mensen denken niet altijd na over de
gevolgen van hun keuze. Ze denken meestal
aan alles wat er goed kan gaan. En het fraaie
is dat het dan ook nog in de meeste gevallen
goed gaat. Ik had ooit een leraar die tijdens
de gymles de meest riskante oefeningen en
wedstrijdjes hield. Véél gewaagder dan tegenwoordig zou mogen. Hij geloofde niet zo in het
neerleggen van matten en hij vond been-en
hoofdbeschermers maar onzin. Hij legde uit
wat we moesten doen en dan zei hij: “God
zegene de greep!” Het frappante was dat zijn
les niet alleen de leukste gymles van allemaal
was, het was ook nog eens de les waarin het
minste gebeurde qua ongelukken. Bij de juf die
de meeste veiligheidsmaatregelen trof, vielen
slachtoffers bij de bosjes. Ik kan me herinneren
dat een meisje struikelde over de mat die naast
de bok lag en haar been brak. En een leerling
sloeg tijdens slagbal zo hard met zijn helm tegen het hoofd van een tegenspeler dat die zijn
kaak brak. Het was alsof de juf met haar protocollen juist het onheil over zichzelf en ons
afriep. De leraar die het niet zo nauw nam met
de voorzorg werd later in zijn carrière – toen
de inspectie het nodig vond elk jaar te komen
kijken – als ‘zwakke leraar’ bestempeld. Hij
heeft helaas zijn pensioen niet gehaald in de
gymzaal en dat vonden wij echt erg. De gymles
was nooit meer hetzelfde. Als ik terugdenk aan
die tijd kan ik alleen maar zeggen dat het hele
leven een gymles zonder matten zou moeten
zijn. De neiging die sommige mensen hebben om elk risico uit de weg te gaan en af te
dekken met een verzekering, zorgt er eigenlijk voor dat ze met de handrem erop leven.
Net als iedere ouder had ook ik de woorden:
“Kijk uit!” in mijn mond bestorven liggen toen
mijn kinderen nog klein waren. En ook toen
ze groter werden veranderde dat niet. Vanaf
de schommel tot en met het motorrijbewijs
was ik bang dat er iets gebeurde. Maar ik heb
geleerd dat zoveel mogelijk voor me te houden
omdat je je kinderen niet voor alles kunt
behoeden. Sterker nog: je bewijst ze daarmee
echt geen dienst. Het leven op de handrem is
namelijk maar half zo leuk als het leven met
het gas erop. “Ik ben niet roekeloos, mam,” zei
mijn oudste zoon ooit, “ik ga alleen graag hard.
En ik ben niet bang.” Met zo’n levensinstelling
kom je er wel, dacht ik toen.
God zegene de greep.

V
I
A
I
R
E
J
F
U
J
T
A

O
C
O
E
V
T
N
J
D
S
U
S

R
E
D
E
O
H
N
E
T
I
E
G

S
P
I
Z
Z
A
M
E
R
E
L
S

T
S
N
D
G
A
T
O
O
M
S
E

VOLOP
VOLOP EN
EN GRATIS
GRATIS PARKEREN
PARKEREN
Aanbiedingengeldig
geldigvan
vanwoensdag
donderdag
t/m
zondag
januari 2021
Aanbiedingen
1128
t/m
zondag
1531
november
2020
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren strooi
appel vlaai

Preuf
Limburgs
gehaktbrood

groot (12 personen)

13.05

450 gram

9.

95

6.

99

4.

99

Alle gesneden
stamppotgroenten
2 zakken/schalen
à 250-1000 gram
combineren mogelijk

S
I
T
A
R
1+1 G 2. 5.
18 _

58

1.09 _ 2.79

VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

Schnitzel gepaneerd/ongepaneerd
of Wienerschnitzel
per 100 gram

1.00
1.10

0.

79

Top! van Coop Authentieke vleeswaren:
grillham pakje 125 gram
ovengebakken kipfilet pakje 120 gram
kip grillworst pakje 125 gram
corned beef pakje 110 gram
yorkham pakje 125 gram

5.00
6.00

combineren mogelijk

Scharrel kipfiletof blokjes
per 100 gram

2 STUKS

1.30
1.48

4.-

0.

99

Unox
soep in blik
3 blikken à 800 ml
combineren mogelijk

3 STUKS

6.75 8.37

4.

99

MAX. 4
PER
KLANT

Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml

17.

29

10.
10

99

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

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

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

*

