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EXCLUSIEF VOOR LEZERS DE BEEKDAELER:
SELFIE VAN ‘ZILVEREN GABRIELA IN TOKIO’

‘Deze medaille
komt naar Nuth!’

Handboogschutster Gabriela Schloesser-Bayardo (27) uit Hunnecum, een
buurtschap van Nuth, heeft zaterdag haar olympische droom waargemaakt.
Samen met Steve Wijler uit Horn won zij de zilveren medaille in de gemengde
teamwedstrijd na een zinderende finale tegen topfavoriet Zuid-Korea. “Deze
medaille komt naar Nuth!”, zegt een dolgelukkige Gabriela. Exclusief voor de
lezers van De Beekdaeler mailde zij vanuit Tokio deze selfie. Topboogschutter
Mike Schloesser (27), getrouwd met de zilveren winnares: “Sinds zaterdagochtend stromen in Nuth de felicitaties voor Gabriela binnen.”
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Emotionele Gabriela: ‘Ik ben vooral heel trots voor Nederland’
meet
the
locals
OP DE
BEEKDAELENROUTE

De Beekdaelenroute brengt de fietser
langs de mooiste plekjes van de
gemeente Beekdaelen. Onderweg
kan, onder de noemer ‘meet the
locals’, geluisterd en gekeken worden
naar de verhalen van tien inwoners.
Deze ‘locals’ stellen we graag aan u
voor. Deze week ontmoeten we
Eric Geurts.
Alvast alle ‘locals’ ontmoeten?
Volg dan de Beekdaelenroute
www.beekdaelenroute.nl.

Genieten...
Omd at het kan !

Lees verder op pagina 9

Uw robotmaaier specialist!
RMACHINE
Op de Bies 6
6333 BX Schimmert
045 - 404 12 24
www.jhermans.nl

DE BEEKDAELER ‘ZOMER’

PUZZEL
Doe mee met ‘De Beekdaeler Zomerpuzzel’ en
maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 25,00
te besteden bĳ Naanhof Nuth.

Win de CD
‘538 Hitzone 98’
De Beekdaeler
twee keer de CD
‘‘538 Hitzone 98’
weg. Kijk snel op
pagina 6 hoe jij
kans maakt op
het schijfje.
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Dat ze het in Limburg maar met de zooi bekijken,
moet ons staatshoofd gedacht hebben.
Jacques

Column Jacques

Slappe hap

W

e beleven woelige tijden. Of zijn het roerige tijden, want
het roer moet om? Het is vakantietijd. Veel Nederlanders
blijven noodgedwongen in eigen land vanwege de coronapandemie. De vakantieparken puilen uit en op veel terrassen
hanteren ze anderhalve meter met een knipoog. Veel jongeren
weigeren om zich te laten vaccineren, maar ze willen wel massaal
op vakantie naar het buitenland, naar festivals en zomerfeesten,
naar de Spaanse costa’s en naar sportevenementen. Die laatste
zijn er volop. Eerst hadden we het Europese voetbalkampioenschap totdat het voor ons land een fiasco werd, daarna de Tour
de France en nu de Olympische Spelen. Het houdt niet op. Alle
zenders op televisie menen hun steentje bij te moeten dragen
aan de sportverslaving/verdwazing van onze samenleving ten
koste van vaste rubrieken van serieuzer snit. Er wordt volledig
voorbijgegaan aan de toch vrij grote groep landgenoten, die niets
of helemaal niets met sport heeft. Er zijn toch wel wat andere
dingen gaande in ons land. De nasleep van de gigantische wateroverlast tin Limburg, de puinhoop rond de coronacheck-app
in Europa waardoor niemand meer weet wat waar vereist is, de
kabinets-crisis die al sinds januari voortduurt met een demissionair kabinet dat gewoon op vakantie gaat zonder een sprankje
perspectief op een nieuwe regering en niet te vergeten de groeiende onrust onder de bevolking over komende dure maatregelen
in verband met de klimaatdoelen van het Parijsakkoord.
Ik vermoed dat die overdreven aandacht voor sport een afleidingsmanoeuvre is om verhit geraakte gemoederen te bedaren.
Na de moordaanslag op Peter R. de Vries is er ook zo’n aandachtverlegging geweest bij een groot volksdeel, dat in diepe
rouw gedompeld werd terwijl ze de man helemaal niet kenden,
alleen van teevee. Ik ben geschrokken van die abnormaal grote
hype, waarbij in no time met crowd-funding anderhalf miljoen
bijeengeharkt werd om als beloning uit te betalen aan degene die
27 jaar zijn mond stijf dicht had gehouden, omdat hij wist wat er
met Tanja Groen was gebeurd. Het ergste is, dat bijna niemand
daarover een tegengeluid laat horen of de logische vraag stelt
wat er met dat geld precies gebeurt als niemand zich meldt. Ook
hoor ik veel te weinig protest tegen het feit, dat onze koning een
uurtje met zijn kaplaarzen door het rampgebied in Valkenburg
kuiert, daarna op Huis ten Bosch snel een fotosessie afraffelt
en dezelfde avond nog in het vliegtuig naar Griekenland zit om
maar zo gauw mogelijk met zijn nieuwe motorjacht door de
Middellandse Zee te kunnen crossen, daarbij handig de wrakke
bootjes met Libische vluchtelingen omzeilend. Op het kritieke
moment dat het ziekenhuis van Venlo werd ontruimd en talrijke
vrijwilligers met zandzakken de dijken aan het verzwaren waren,
dansten Maxima en Amalia al in een taverne de sirtaki, want daar
hadden ze al zo lang naar uitgekeken. Een paar dagen wachten
totdat het weeralarm niet meer op rood stond, zat er niet in. Dat
ze het in Limburg maar met de zooi bekijken, moet ons staatshoofd gedacht hebben met zijn vele miljoenen op de bank en zijn
rijkeluishobby van de jacht. De koning te rijk. Maar ik verklaar
voortaan alle mensen die op koningsdag met een oranjevlaggetje
in hun hand staan te zwaaien, voor knettergek.
Een groep van 13 Gooise jongeren, niet veel ouder dan 20 jaar,
straalbezopen en stoned door partydrugs, was op feestvakantie op Mallorca een nachtclub uitgezet en raakte op het strand
zonder enige aanleiding slaags met een groep van vijf andere
vakantiegangers uit Waddinxveen. Een 27-jarige man werd zwaar
in elkaar geslagen. Twee jongens waren verantwoordelijk voor de
klappen en trappen, aan de gevolgen waarvan hij enkele dagen
later in het ziekenhuis overleed. De jongens stapten spoorslags
op het vliegtuig om uit handen van de Spaanse politie te blijven
en hun vermogende ouders trommelden een batterij advocaten
op om te bewerkstelligen dat de jongens in ons land berecht
zouden worden, waar de klassenjustitie met een hoop poen er
wel garant voor zal staan dat hun geen haar gekrenkt wordt. Het
is te hopen dat de Spanjaarden zich niet laten omkopen, want
deze moord hoort natuurlijk in Spanje berecht te worden. In
soortgelijke gevallen zijn daar wel straffen van 15 tot 20 jaar voor
uitgesproken. Zouden ze hier ook moeten doen.
Toen ik in de zestiger jaren ongeveer die leeftijd had, moest ik
16 maanden in militaire dienst. Daar was niet aan te ontkomen.
Meteen na aankomst werden we allemaal gevaccineerd van
staatswege en op dienstbevel. Vervolgens werden we flink afgeknepen totdat we een “ouwe stomp” waren en er uitzicht was op
afzwaaien. De samenleving vond dat goed voor die jongens, daar
worden ze een vent van, zei men. Of dat bij mij gelukt is, vraag ik
mij niet meer af, maar ik geloof vast, dat het voor de jongeren die
op Mallorca de beest hebben uitgehangen, goed zou zijn geweest
als ze een poos onder de krijgstucht waren geweest. En ook voor
al die egoïstische jongeren die nu geen vaccinatie willen. Slappe
hap, noemden we de angsthaasjes, die zich overal aan onttrokken
en alleen aan zichzelf dachten.
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Zegening auto’s, fietsen
en rollators in Puth
Puth Deken Jack Honings heeft zondag na de hoogmis een voertuigenzegening bij de St. Petrus Canisiuskerk in Puth gehouden. Om met een veilig gevoel aan de zomervakantie te beginnen werden alle voertuigen - inclusief de chauffeurs - royaal
met wijwater besprenkeld om zo ongelukken af te wenden. Of dat nu een auto was, rollator, fiets maakte niet uit. Het gebruik is toe te schrijven aan de Heilige Christoffel, de beschermheilige voor onderweg. Deken Honings: “Dit is de eerste keer
in Puth, maar wij hopen er een jaarlijkse traditie van te maken.” De bestuurders van de goddelijk gezegende twee-, drie- en
vierwielers blijven overigens wel zélf verantwoordelijk voor het rijden van veilige kilometers, want geen enkel gebedje helpt
tegen onvoorzichtigheid. Foto De Beekdaeler

BCL-treffen 2022
in Sweikhuizen
Sweikhuizen Carnavalsvereniging de Sjwenskes organiseert in 2022 het BCL-treffen.
Daarmee komt het evenement
naar Sweikhuizen. De Bond
van Carnavalsverenigingen in
Limburg (BCL) laat jaarlijks
een vereniging het treffen
organiseren. In totaal zijn er
150 verenigingen aangesloten
bij de bond. Het feest wordt
gehouden zodat carnavalsverenigingen uit de provincie
elkaar kunnen ontmoeten.
Dit jaar vindt het BCL-treffen plaats in Roermond. In
Sweikhuizen staat het evenement gepland voor 18, 19 en 20
november 2022. De feestent
komt te staan op het terrein
van het ter ziele gegane Sweikhuizer Boys.

Vakantieactiviteiten
Beweegdaelen
Beekdaelen Onder de noemer
Summer of Sports and Arts
komt Beweegdaelen met een
serie gratis activiteiten in de
zomervakantie. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen
van 6 tot en met tot 12 jaar. Zo
kunnen ze zich op dinsdag 3
augustus tussen 10 en 13 uur
vermaken met lasergamen en
Archery Tag bij sporthal Gitek
in Nuth en op dinsdag 31 augustus kan bij BMV De Henkhof in Merkelbeek tussen
10.00 en 14.30 uur Fortnite en
Fifa gespeeld worden. Deelname aan de activiteiten is gratis.
Meer informatie of aanmelden
via www. beweegdaelen.nl.
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VOORSTELLING ‘LANGK & MISLUKKIG’
OP LOCATIE IN WIJNANDSRADE

St. Donatus
speelt stuk in
boerenschuur

De cast van de ‘Langk & Mislukkig’: Nicole Schurgers, Resi Buijs, José Santbulte, Tiny Haemers, Joep Salden,
Quincy Grootjans, Chantal Lambie, Renee Hovestadt, Kevin Louvenberg, Harry Louvenberg, Kelly Limpens
en Ruud Heykens. Eigen foto

Nuth|Wijnandsrade
Toneelvereniging St.
Donatus gaat de grote
schuur van boerderij
Wimmers aan de Bongerd in Wijnandsrade
gebruiken als decor voor
de voorstelling ‘Langk &
Mislukkig’. In de schuur
passen 74 mensen. Het
publiek zit in zitjes van
twee, op anderhalve
meter afstand. Kortom:
volledig coronaproof.
Quincy Grootjans schreef de
nieuwe, op maat gemaakte

ZOMERSTOP

De Beekdaeler
binnenkort
met vakantie
Beekdaelen De Beekdaeler/
Beekdaelen Journaal gaat
binnenkort enkele weken
met vakantie. Volgende
week dinsdag - 3 augustus valt de laatste uitgave vóór
de zomerstop gratis op de
deurmat. Op dinsdag 31
augustus pakken wij de
draad weer op en verschijnt
De Beekdaeler weer iedere
week bij u in de bus. Wij
wensen ook U een fijne
vakantie!

komedie voor Donatus met
heel veel zelfspot én een
hele vette knipoog naar het
Limburgs
amateurtoneel.
“Het uitgangspunt in ‘Langk
& Mislukkig’: wat gebeurt
er wanneer een door de coronacrisis wanhopig werkzoekende beroepsregisseur
bij een groep ouderwetse
toneelspelers wordt neergezet? Acteurs die elkaar het
licht in de ogen niet gunnen,
mensen die eigenlijk in therapie moesten maar toneel
zijn gaan spelen, een erelid
dat alles onzin vindt…Samen
moeten ze proberen om het

sprookje ‘Doornroosje’ op te
voeren. Maar of dat ooit gaat
lukken?”
De komedie Langk & Mislukkig’ wordt gespeeld in het
weekend van zaterdag 21 en
zondag 22 augustus, telkens
om 14.30 uur en 19.00 uur.
De regie is in handen van
Nicole Schurgers Kaarten
kosten tien euro. In de voorverkoop zijn ze verkrijgbaar
bij FF Anders aan de Stationstraat in Nuth. Kaarten
kunnen ook via de website
www.toneel-nuth.nl worden
besteld.

WINACTIE

Winaars gesigneerd
exemplaar ‘Het
Volksparkstadion is
van Oranje’ bekend
Beekdaelen Jordy Kuijpers
uit Amstenrade en Patrick
Heijnen uit Wijnandsrade
hebben ieder een exemplaar
van het boek ‘Het Volksparkstadion is van Oranje’
van Evert ten Napel gewonnen, waarvoor De Beekdaeler twee weken terug een
winactie had uitgeschreven.
Lezers van De Beekdaeler

konden meedingen naar het
boek door een mail te sturen. Precies vierenzestig inzendingen rolden acht dagen
lang in onze mailbox. Loting
vrijdagmiddag wees Jordy
Kuijpers uit Amstenrade en
Patrick Heijnen uit Wijnandsrade aan als de winnaars. Zij
hebben inmiddels het boek
ontvangen. En dat is ook nog
een gesigneerd.

Werken als vrijwilliger
in hospice de Mantelhof
Is dat misschien ook iets voor jou?
Even afstand nemen van de waan van de dag en focussen op wat echt
belangrijk is. In een gemotiveerd team. Samen doen we er alles aan om
het de bewoners in hun laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te
maken. Dat geeft veel voldoening. De sfeer is warm en allerminst droevig.
Als vrijwilliger help je bij de verzorging, maak je een praatje met
bewoners, vang je familie en vrienden op, doe je licht huishoudelijk werk.
Je kunt ook kiezen voor koken of in de tuin werken.
Al met een paar uur per week kun je iets voor een ander betekenen.
Momenteel heeft de Mantelhof vooral veel behoefte aan vrijwilligers
die een dagdeel in de zorg willen werken of die willen koken voor onze
bewoners. Nieuwkomers volgen een inwerktraject onder begeleiding van
een persoonlijke coach. Ook worden bijscholingen aangeboden.
Heb je interesse?
Stuur dan een mail naar: mail@demantelhof.nl of vul het formulier in:
”Vrijwilligers gezocht” op de website: www.demantelhof.nl

Hospice de Mantelhof, Pijnsweg 38, 6419 CM Heerlen
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Ben Bouwmeester: Al 50
jaar op vakantie in Hulsberg
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meet
the
locals

nu investeren in uitbreiding van sanitaire
voorzieningen. Dat is ondernemen: Kansen
zien, je bedrijf aanpassen en voorbereid
blijven op de toekomst. Chapeau!’

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

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

Recreatie en toerisme
moeten dienend zijn
Deze local behoeft nauwelijks introductie:
Burgervader Eric Geurts vindt het een grote
eer dat hij al bijna twee jaar het bestuurlijke
gezicht van Beekdaelen mag zijn. ‘Ik ben van
dit gebied, mijn hele leven speelt zich af in
deze regio.’ Corona wierp een schaduw over de
eerste periode van zijn ambt, maar Eric ziet ook
lichtpuntjes: ‘Het gaat goed. Vrijwel iedereen
houdt zich aan de regels. Gelukkig mochten we
afgelopen maanden volop wandelen en fietsen.
Laat onze gemeente daar nu perfect op zijn
ingericht! De openstelling van de Beekdaelen
Route kwam wat dat betreft op het juiste
moment.’
Dienende functie
Deze fietsroute laat volgens de burgemeester
zien waar Beekdaelen voor staat: Schitterende
landschappen, levendige dorpskernen en

ondernemende inwoners. ‘Gelukkig stromen
we niet zo vol als het Heuvelland. Ik vind
dat we daarvoor moeten waken. Het succes
moet ons niet inhalen. Recreatie en toerisme
moeten dienend zijn voor onze inwoners, het
mag nooit de bedoeling zijn dat wij ons leven
moeten aanpassen. Balans houden is het devies.
Daarvoor zal ik me blijven inzetten.’
Creativiteit van ondernemers
Geurts is verheugd over de veerkracht
die lokale ondernemers tonen tijdens de
beperkingen ten gevolgde van de pandemie.
‘Ik geniet van de creativiteit die ontstaat,
door te denken in mogelijkheden in plaats
van beperkingen. De hamburger-carroussel
van FoodFriends en de Beekdaelen AutoRally
bijvoorbeeld. Of de campinghouders die
geleerd hebben van de eerste lockdown en

De afgestudeerde chemisch ingenieur
kwam via het werkveld in aanraking met
bestuur. ‘Ik was wel al vroeg politiek
geïnteresseerd, maar heb nooit bewust
de ambitie gehad om iets op bestuurlijk
vlak te gaan doen.’ Zijn politieke carrière
begon lokaal, via zijn partij kwam hij in
de gemeenteraad van geboorteplaats
Brunssum. Na het wethouderschap klom
Geurts op tot gedeputeerde voor de
provincie Limburg. ‘Die functie was stukken
abstracter, ik miste het lokale bestuur en
het contact met de mensen. Nu hoef ik
niet meer politiek aan de frontlinies te
staan, die tijd heb ik gehad. Ik deel mijn
bestuurlijke kennis en levenservaring
wel graag met anderen en de functie van
burgemeester past goed bij me.’
Verhuizing naar Schinveld
De benoeming tot burgemeester houdt in
dat het gezin Geurts uit Brunssum moet
verkassen. Waarom werd gekozen voor
de wijk Aan de Belboom in Schinveld? ‘In
dat opzicht heb ik vooral naar mijn gezin
gekeken. We zochten een niet te groot
perceel in de nabije omgeving van ons
huidige woongebied. Dat het dichtbij de
Schinveldse Bossen ligt is fijn, maar was
niet doorslaggevend. Wandelen kan op
meerdere plekken in Beekdaelen en alle
dorpen hebben hun specifieke charme.’
De Beekdaelen Route heeft de
burgemeester al in delen gefietst. ‘Als
mijn agenda en het weer het toelaten,
neem ik graag de fiets naar het werk.
Die route voert voor een groot deel ook
over dit fietspad, zo heeft het echt een
verbindende functie!’

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

• IN- EN VERkOOP AUTO’S
• LASWERkzAAMHEDEN
• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
•APk kEUREN (zONDER AfSPRAAk)
• BANDEN EN UITLIJNEN

APK e 35,4-gAsmeting e 7,roetmeting e 25,PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

Beekdaelen heeft er een
‘bruggenbouwer’ bij
Beekdaelen Beekdaelen heeft er een dorpscoördinator bij: Sanne Heijmans. Zij gaat samen met Moon Hendrix, die sinds januari
2020 werkt als dorpscoördinator, fungeren als ‘bruggenbouwer’ in de dorpen Schinveld, Bingelrade, Jabeek en Merkelbeek. De dorpscoördinator is de verbindende schakel tussen de inwoners, alle verenigingen die in de dorpen aanwezig zijn en de gemeente. Daardoor
hoeven mensen niet bij allerlei loketten langs, maar kunnen ze voor vragen, mededelingen of initiatieven bij de dorpscoördinator
terecht. De functie komt voort uit de belofte ‘Samen maken we Beekdaelen’, een aanpak die de gemeente sinds het ontstaan in 2019
hanteert. De ‘dorpscoördinator-pilot’ ging begin vorig jaar van start en zou bij succes uitgerold worden over alle dorpen. De gemeente
heeft echter - ondanks positieve resultaten - meer tijd nodig. Daardoor duurt de proef nu in totaal twee jaar in plaats van een jaar. Het
is nog altijd de bedoeling dat er voor de overige elf dorpen ook een ‘bruggenbouwer’ komt. Foto Gemeente Beekdaelen

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

Heeft u ideeën hoe Beekdaelen eruit moet
komen te zien? Zijn er zaken die anders
of beter kunnen?

Denk met ons mee!

App over uw buurt

De PvdA is drukdoende om haar programma te schrijven voor
de volgende raadsperiode 2022 - 2026.

Bestemmingsplannen

Wij willen niet alleen een programma vóór onze inwoners en
ondernemers, maar vooral een programma met en dóór onze
inwoners en ondernemers.

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

Heb jij ideeën, suggesties of aanbevelingen?
Neem contact met ons op!

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Hellebroek 55 in Nuth
Wolfhagen 149 in
Schinnen
Hegge 53 in Schinnen
Kruisstraat 12 in
Schimmert
Jan Maenenstraat 58 in
Wijnandsrade
Hegge 31 in Schinnen

Schatkisthof 2 in
Schinveld
Molenveld 6 in Nuth
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Dorpstraat 8 in Nuth
Terstraten 6 in Nuth

OMSCHRIJVING
Het realiseren van 2 dakramen
Het bouwen van een paardenstal
en legaliseren van twee kleine
bouwwerken
Het vergroten en renoveren van de
verdieping
Het verbouwen van de
bedrijfswoning
Het verbouwen van de woning

DATUM VERLEEND
15-07-2021
15-07-2021

Het realiseren van een opbouw
op eerste verdieping aan de
achterzijde van de woning
Het plaatsen van een buitenunit
warmtepomp
Het kappen van bomen

20-07-2021

OMSCHRIJVING
Het plaatsen van een poort en pil
Het plaatsen van zonnepanelen

DATUM BESLUIT
19-07-2021
19-07-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Hoofdstraat 31a in
Alcoholwetvergunning voor een
Schimmert
slijtersbedrijf
Laar 16 in Wijnandsrade
Alcoholwetvergunning voor een
horecabedrijf
Laar 16 in Wijnandsrade
Exploitatievergunning voor een
horecabedrijf
Evenementenvergunning voor
Gedeelte perceel kad.
Gem. Nuth sectie L
Sommerwiesn op 1 augustus a.s.
nr. 402 aan de Mesweg
tegenover huisnr. 107 in
Hulsberg
Op de Berg 1 in Schinveld Alcoholwetvergunning voor indoor
spelen en zwemmen Schinveld
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Pastoor Greijmansstraat Het verbouwen van de woning
15 in Schinveld

15-07-2021
09-07-2021
19-07-2021

20-07-2021

PvdA
Lars Kockelkoren | 06-53842001 | l.kockelkoren@beekdaelen.nl

Ga je mee
op ontdekking?
In het Romeins Kwartier in Heerlen
ontdek je een stad onder de stad!

22-07-2021

DATUM VERLEEND
16-07-2021
19-07-2021
19-07-2021
23-07-2021

23-07-2021

DATUM INDIENING
16-07-2021

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

Vlak onder je voeten ligt Coriovallum,
een Romeinse Nederzetting van
formaat. Tijdens deze voettocht
(3 km) komt tweeduizend jaar
geschiedenis aan de oppervlakte.
Beluister onderweg de podcasts,
laat je terugvoeren in de tijd door
Amaka in haar video’s en bekijk de
Romeinse artefacten in de etalages
van ondernemers op je pad.

De wandelroute is verkrijgbaar
bij de nieuwe Visit Zuid-Limburg
Experience Heerlen-Parkstad,
Spoorplein 40 in het Maankwartier.
Meer info: visitromeinskwartier.nl

visitzuidlimburg.nl
#visitzuidlimburg
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LEZERSACTIE

Win de
CD ‘538
Hitzone 98’

De voorkant van de CD ‘538
Hitzone 98.’

Beekdaelen De lekkerste hits
voor de zomer vind je op ‘538
Hitzone 98’. De schijf is te
winnen voor lezers van De
Beekdaeler.
Maar liefst 25 nummers lang
genieten van de nieuwste zomerhits van wereld-artiesten als Coldplay, Chef’Special,
Dua Lipa, Justin Bieber, P!nk,
Lost Frequencies, Miley Cyrus, Martin Garrix, John Mayer
en Marco Borsato, aangevuld
met de tropische/dance hits als
‘Iko Iko (My Bestie)’ van Justin
Wellington, ‘Rasputin’ van Majestic X Boney M, ‘Sunshine’
van Teks, ‘Bed’ van Joel Corry
en ‘Dancing on dangerous’ van
Imanbek & Sean Paul plus het
wonderschone ‘Little bit of love’
van nieuwkomer Tom Grennan.
Wil jij de CD ‘538 Hitzone 98’
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
maandag 2 augustus 2021. De
twee winaars krijgen de CD volgende week thuisbezorgd.

12 jaar of ouder?

Hier is je
bijbaan!

WORD
BEZORGER
IN SCHINNEN
Interesse?

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

BEN BOUWMEESTER (65) VIERT ER VOOR DE VIJFTIGSTE

Halve eeuw happy in
In 1971, toen nog
geen mens van
corona had gehoord, vierde Ben
Bouwmeester
uit Overijssel al
vakantie in eigen land, sterker
nog, hij is voor
de vijftigste keer
op rij op vakantie
in Hulsberg. “En
geen jaar overgeslagen. Ik was
vijftien toen ik
samen met zeven
vrienden voor de
eerste keer m’n
tentje opzette bij
camping ’t Hemelke.” Een halve
eeuw later, op z’n
65-ste, geniet hij
nog steeds van
Hulsberg. “Mooi
dorp, ik bewaar er
goede herinneringen aan. Als m’n
gezondheid het
toelaat ben ik er
volgend jaar voor
de 51-ste keer.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Ben Bouwmeester uit ’s-Heerenbroek, een Overijssels dorpje tussen Zwolle en Kampen, toont een van de ansichtkaarten (‘Gr
Foto De Beekdaeler

Het Kerkraads dialect wordt over
het algemeen beschouwd als ’s
werelds moeilijkst te bevatten
communicatiemiddel. Maar Ben
Bouwmeester uit ’s-Heerenbroek
kan er anders ook wat van als hij
in ‘plat Overijssels’ vertelt hoe
hij in z’n jonge jaren menig maal
uitbundig toostte in café Op de
Trepkes in Hulsberg. Met guitige
blik: “We hebben het daar vaak
heel laat gemaakt en het was er
altijd gezellig, ook nu nog.” Vanwege z’n leeftijd en fysieke beperking (dubbele beenamputatie als
gevolg van diabetes) heeft hij de
camping inmiddels verruild voor
het ernaast gelegen Hotel-Res-

taurant Hof van Hulsberg. “Logies
met ontbijt. Maar wil ik hier ’s
avonds tóch warm eten, dan geef
ik dat ’s morgens door, geen enkel
probleem.” Hij heeft tussendoor
ook nog een aantal keren uitstekend gelogeerd in de Raadhuisstraat. “Bij Pension Datura, van de
familie Rienstra.” Opeens schiet
‘m weer iets te binnen: “In 1971
had je nog zo’n lekkere friettent
onderaan in het dorp, ik ben de
naam vergeten, in een smal straa
tje, vlakbij de kerk.” Die friture is
helaas weg. Ook ‘met Hulsberg’ is
best veel gebeurd: in 1971 nog een
zelfstandige gemeente, vanaf 1982
behorend bij Nuth en sinds 2019

deeluitmakend van Beekdaelen.
“Maar het dorp is gebleven zoals
het was.”
Tot in de late uurtjes feesten
Het is tien uur in de ochtend, het
ontbijt zit er net op. Bij een kop
koffie op het hotelterras vertelt
Bouwmeester hoe vijftig jaar geleden acht schoolkameraden uit
Overijssel, onder wie hijzelf, op
zekere dag neerstreken in Hulsberg, het achttal stopte bij de
eerste de beste camping die ze in
Zuid-Limburg tegenkwamen. “Bij
camping ’t Hemelke werd in die
tijd tot in de late uurtjes stevig
doorgezakt.” De acht vakantie-

vierende kamperende tieners uit
Overijssel zochten met grote tegenzin hun tent pas op nadat het
laatste lichtje in de campingkantine was gedoofd. Tegenwoordig
is het een fraaie familiecamping,
zegt Bouwmeester, met als gevolg
dat je er na negen uur ’s avonds
een kanon kunt afschieten. “Inmiddels runt de derde generatie
deze camping, Harrie & Elly Dormans zijn er destijds mee begonnen, allebei aardige mensen.”
Toeren met de scootmobiel
Vakantie in eigen land is heerlijk,
zegt Bouwmeester, zeker anno
2021. Want geen verplichte tests,
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‘EINDELIJK WEER EENS REURING IN HET DORP’

Concerteren in coronatijd

De in 1843 opgerichte Koninklijke Harmonie Sint Bavo uit Nuth, één van de oudste muziekkorpsen in Limburg, trakteerde jong & oud
op een ‘soirée musicale’ in coronatijd. “Het werd hoog tijd dat we weer eens muziek konden maken!”, zegt harmonievoorzitter tevens
trompettist Richard Maessen (linksonder op de foto). Foto De Beekdaeler

Des te langer corona
ons leven beheerst
des te groter het verlangen naar zon en
zorgeloosheid. Zowat
iedereen snakt naar
een terugkeer naar
het gewone leven.
Maar ja, waar vind je
dat nog? Onze fotograaf vond zo’n plekje, verleden week in
hartje Nuth, zowaar
een hele avond lang

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

In de plaatselijke Wilhelminastraat gaf de Koninklijke Harmonie Sint Bavo uit
Nuth zijn jaarlijkse concert
ter afsluiting van het muzikale seizoen. Dit keer bij het
Cultureel Trefcentrum, in
de buitenlucht én verplicht
zitten op een stoel op 1 meter 50 van elkaar ‘tenzij uit
één gezin’ – geheel conform
de geldende coronamaatregelen van de Rijksoverheid.

basisschoolleerlingen, meer
bepaald:
communicantjes
die uitgenodigd waren om,
samen met familieleden, dit
lichtvoetig getoonzet concert bij te wonen. Maessen
vertelt dat in ‘normale tijden’ de harmonie musiceert
op communiezondag. “Dat
kan echter niet door corona,
maar op deze manier hebben we toch nog íéts kunnen
doen.” Ook de harmonieCommunicantjes
leden zèlf waren zichtbaar
Niet alleen de muzikan- blij. “Het werd hoog tijd dat
ten maar ook de bezoekers we weer eens muziek konwaaronder opmerkelijk veel den maken!”
Nu trekt dit concert sowieso
ieder jaar best veel publiek,
maar dit maal was het inderdaad uitzonderlijk druk,
beaamt harmonievoorzitter
Richard Maessen. “Corona
maakt veel onmogelijk. Dit
concert daarentegen was
toegestaan en zorgde eindelijk weer eens voor reuring
in het dorp, je zag iedereen
genieten.”

roeten uit Hulsberg’) die hij ook dit jaar naar vrienden en bekenden stuurt.

geen ellenlange autorit en
geen
vaccinatiepaspoort.
“Ook in Nederland zijn nog
zoveel mooie plekjes en dorpen te ontdekken. Gisteren
heb ik de verbouwde watertoren in Schimmert bezocht,
voor 3 euro kun je met de lift
naar boven, formidabel uitzicht!” Met z’n scootmobiel
toert hij zowat iedere dag in
de omgeving, Wijnandsrade,
Aalbeek, Klimmen. “In Nuth
kom ik nooit, daar is niks te
beleven.” Een retourtje Hulsberg-Valkenburg per scootmobiel zit er dit jaar helaas
niet in. “Het stadscentrum is

nog steeds afgesloten vanwege de opruimwerkzaamheden. Vroeger ging ik vrijwel
elke avond naar Valkenburg
om te stappen, maar slapen
deed ik in Hulsberg, altijd.
Toen, nu, en ook in de toekomst, hoop ik. Mijn beide
benen zijn geamputeerd,
hartaanval gehad, meerdere bypasses. Maar ik ga
niet in een hoekje zitten te
somberen, integendeel, ik
ben gelukkig dat ik ook dit
jaar weer twee weekjes lang
van dit prachtige stukje
Zuid-Limburg mag genieten.”

Ergernis in Nuth
om afsluiting Dorpstraat
Nuth Aan de Stationstraat in Nuth, de doorgaande weg in het dorp, vinden momenteel werkzaamheden plaats. De
daarmee gepaard gaande ‘plotselinge’ afsluiting van de Dorpstraat zorgt bij ondernemers en bewoners echter voor
gefronste wenkbrauwen. Zij snappen er niets van. ‘Totaal verrast’, reageert een horecaondernemer tegenover onze
man ter plekke. ‘Niemand wist ervan’. De simpele vraag ‘waarom de Dorpstraat is afgesloten’, blijkt volgens hem zo
simpel nog niet. “De werkers weten het niet, de verkeersregelaars weten het niet en ook de gemeente moet het antwoord schuldig blijven. Zij verwijzen naar de provincie.” Foto De Beekdaeler
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‘IK WERD GEBELD DOOR BURGEMEESTER DAAN PREVOO VAN VALKENBURG’

Hulptroepen uit Hellebroek
Twee weken na de
vloedgolf in ZuidLimburg, met de regioValkenburg als epicentrum, verlenen
hulpverleners uit heel
Nederland nog steeds
assistentie bij opruimwerkzaamheden.
Onder hen ook een
dertigtal veteranen van
de landelijke organisatie MDKL (Maatschappelijke Dienstverlening
& Kameraadschap
Legereenheden). Deze
stichting wordt dezer
dagen operationeel
aangestuurd vanuit
Hellebroek, een buurtschap van Nuth in de
gemeente Beekdaelen.
Eén van hun leden is
veteraan Herman Palm
(78) uit Nuth, met bijna
veertig dienstjaren bij
de Koninklijke Marechaussee op de teller
en twee vredesmissies
naar Angola in het
zuidwesten van Afrika.
Palm: “Uit het hele land
zijn leden van MDKL
naar Zuid-Limburg
afgereisd.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het is woensdag 21 juli, vroeg
in de avond. “Voor vandaag
zit het werk er bijna op”, zegt
Eric den Hertog, coördinator van MDKL. “We hebben
ondermeer opgeruimd bij
inwoners van Schin op Geul,
Meerssen en Brommelen.
Zwaar werk. Maar we doen
het graag.” Op zaterdag 17
juli, drie dagen nadat Val-

Verleden week woensdag: het vrijwilligersteam van MDK-team bij hun locatie in Hellebroek/Nuth. Eén uur later waren ze al puin aan het ruimen in Schin op Geul. Coördinator
Eric den Hertog staat uiterst links op de foto.. Foto De Beekdaeler

kenburg overstroomde, werd
Den Hertog gebeld. “Burgemeester Daan Prevoo vroeg
of een team van MDKL zo
snel mogelijk naar Valkenburg wilde komen om te helpen.” Dat hoef je Den Hertog
& zijn manschappen geen
twee keer te vragen. “Als men
een beroep op ons doet, dan
doen we dat.” Inmiddels zijn
ze vier dagen per week aan
de slag in Zuid-Limburg. Allemaal vrijwilligers die ‘om

niet’ helpen, benadrukt Den
Hertog, de leden zijn gelieerd aan Defensie en overige
geüniformeerde beroepen,
waaronder ex-dienstplichtigen, veteranen, dienstslachtoffers en post-actieven. Als
de nood aan de man is, zoals
in Valkenburg, kan iedereen
in Nederland een beroep
doen op hun diensten. Ook
voor het thuisfront van bovengenoemde mensen staat
men doorlopend met raad

EVEN ONTSPANNEN MET DE BEEKDAELER ‘ZOMER’-

PUZZEL
Doe mee! Vul de antwoorden in bĳ het
oplossingsveld en stuur dit naar:
De Beekdaeler, Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth. Meedoen kan tot
2 augustus a.s. De winnaar ontvangt
een cadeaubon t.w.v. € 25,00 te besteden
bĳ Naanhof Nuth.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

en daad klaar. Wat ze verleden week in Valkenburg
& omgeving aantroffen was
‘heel heftig’, zegt Den Hertog. Hoe lang zijn team in
de regio-Valkenburg puin
blijft ruimen? ”Wij stoppen
pas als burgemeester Prevoo
zegt dat het klaar is.”
Nuthse veteraan Herman
Palm
MDKL’er Herman Palm uit
Nuth niet zelf aan het werk

in rampgebied Valkenburg,
hij bemant op dit moment
de MDKL-locatie in Hellebroek. “Ik begroet onze
vrijwilligers bij aankomst
in Hellebroek, daarna reizen ze af om te helpen waar
nodig.” Palm weet als geen
ander wat een crisis betekent, hij werkte bijna veertig
jaar bij de Koninklijke Marechaussee, werd twee keer
uitgezonden naar het door
burgeroorlogen geteisterde

HORIZONTAAL:
3. Dit krĳg je als je te lang in de zon
hebt gelegen
6. Dit moet je doen om te voorkomen
dat je verbrand
7. Dit land staat bekend om de tapas
en sangria
VERTICAAL:
1. Bergpas op de huidige grens
tussen Oostenrĳk en Italië
2. Bekende stad in het noordoosten
van Italië
4. Hier verblĳf je met een tent,
camper of caravan
5. In sommige landen moet je dit kopen
om gebruik te mogen van de snelweg

Zomervakantie

Angola en hield het hoofd
koel tijdens de hoogste
alarmfase toen vliegtuigkapingen dreigden. Koeltjes:
“Ik heb inderdaad wel het
een en ander meegemaakt.”
Des te fijner dat hij dat nu,
op z’n 78-ste, nog steeds ‘iets
voor anderen kan betekenen’ als teamlid van MDKL.
“Nota bene vanuit Hellebroek. Dichter bij huis kan
haast niet.”

De Beekdaeler week 30 27 juli - 2 augustus 2021

9

EMOTIONELE GABRIELA: ‘IK BEN VOORAL HEEL TROTS VOOR NEDERLAND’

Mike Schloesser: ‘Aantal
gelukwensen is gigantisch’
“Ik zal m’n uiterste
best doen om met
een olympische
medaille thuis te
komen.” Dat zei
Gabriela Schloesser-Bayardo onlangs tegen De
Beekdaeler toen zij
de koffers aan het
inpakken was, vlak
voor haar vertrek
naar Tokio. Afgelopen zaterdagochtend, Nederlandse
tijd, slaagde haar
missie: zilveren
eremetaal en
tevens de eerste
medaille voor
Team NL in Tokio.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Vijf tellen na Gabriela’s
juichexplosie in Tokio ‘ontplofte’ in Hunnecum-Nuth
zowat de iPhone van Mike
Schloesser. Felicitaties van
alle kanten en uit alle windstreken: apps, telefoontjes,

mails, de pers aan de lijn en
zelfs letterlijk over de vloer,
zoals L1-tv. Als we Mike zondagochtend bellen, exact 24
uur nadat ‘zijn’ Gabriela zilver won, zegt hij, hoorbaar
vermoeid na een korte nacht:
“Het aantal gelukwensen is
gigantisch.” Even tevoren
had hij nog contact met haar.
“Gabriela is nu op het trainingsveld.” Wie weet zit er
voor haar, later deze week,
nog een tweede medaille in,
bij het onderdeel individuele
recurve. Maar dan moet wel
alles meezitten. Afgelopen
zaterdag oogde zij in ieder
geval koel en vastberaden
toen ze de pijlen over een afstand van 70 meter ‘zo dicht
mogelijk in het midden’ van
het bord schoot.
Verhuisd vanwege de
liefde
Gabriela kwam enkele jaren
geleden vanwege de liefde
naar Nederland, zij leerde
Mike kennen tijdens een
toernooi in Guadalajara in
haar geboorteland Mexico.
Eenmaal in Limburg woonachtig, eerst in Weustenrade daarna in Nuth, doorliep
zij de inburgeringcursus die
leidde tot een Nederlands
paspoort. Sinds zaterdag is
Gabriela een heuse VIP in
de gemeente Beekdaelen, al
is zij wel de laatste die zich
als ‘very important person’
zal gedragen. “Ik ben vooral
heel trots voor Nederland
dat ik deze medaille heb gewonnen.”

Af en toe mag het mondkapje in Tokio even af, waardoor we kunnen (mee)genieten van Gabriela’s gelukzalige olympische lach in Tokio….

Gabriela, Ada Kok en… Joep
Packbiers
Sinds zaterdag telt de gemeente Beekdaelen twee
inwoners die een medaille(s) hebben gewonnen
op de Olympische Spelen:
Gabriela Schloesser-Bayardo

uit Nuth en de in Hulsberg
woonachtige Ada Kok (74),
olympisch zwemfenomeen
in Tokio 1964 (2 x zilver)
en Mexico 1968 (1 x goud).
Maar feitelijk zijn het er drie.
Wat maar weinigen weten:
101 jaar (!) geleden, tijdens

de Olympische Spelen van
1920 in Antwerpen, won
ene Joep Packbiers (18751957) uit…Nuth een gouden
medaille op het onderdeel…
handboogschieten! Of de
gemeente Beekdaelen een
huldiging voor ‘zilveren Ga-

briela’ plant en zo ja wanneer, viel niet te achterhalen.
Sportwethouder John Essers
was in verband met vakantie
niet bereikbaar voor een reactie.

De inhoud van deze mededeling wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. Het bericht is zonder tussenkomst van de redactie gepubliceerd. De journalistieke
uitgangspunten van de redactie van De Beekdaeler (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze publicatie niet van toepassing.

BEEKDAELEN LOKAAL

College verkwanselt belastinggeld
Het milieupark te Schinnen werd
beheerd door RWM, een afvalverwijderingsorganisatie van de Westelijke
mijnstreek vergelijkbaar met Rd4. Het
park is eigendom van gemeente Beekdaelen en de kosten werden gedeeld
door gemeente Beek en Beekdaelen.
Beek heeft besloten te stoppen met
de samenwerking in dit parkje. Dan is
het gebruikelijk dat de vaste kosten
volgens een afloopschema worden
gedeeld tussen Beek en Beekdaelen.
De vaste kosten bedragen over een
periode van 3 jaar ongeveer € 312.000
per gemeente, wat Beek aan Beekdaelen moet vergoeden. Het College
heeft bij monde van wethouder Essers
geaccepteerd dat Beek vrijwel niets

betaalt en dat Beekdaelen de extra
kosten na sanering van het terrein door
minder openingstijden ad € 67.000 betaalt. Wethouder Essers hanteert bij de
berekening verkeerde uitgangspunten.
Extra kosten voor Beekdaelen zijn dus
€ 312.000 plus 67.000 is € 379.000,
dat is belastinggeld dat burgers moeten opbrengen.
Rioolrecht wordt in 2022 niet
aangepast
In de raadsvergadering van 13 juli 2021
is een motie van raadslid Pluijmaekers
van de politieke groepering Beekdaelen Lokaal niet aangenomen.De
motie ging over de systematiek van het
heffen van rioolrechten in het jaar 2022

in de gemeente Beekdaelen. Iedere
belastingplichtig huishouden betaalde
in 2021 € 284,00 per jaar ongeacht de
grootte van het waterverbruik. Of men
nu 50 m3 water of 300m3 water per
jaar verbruikte, de belasting bedroeg
voor ieder huishouden in de staffel van
0-300m3 € 284 per jaar. Het college stelde in de kadernota voor deze
systematiek ook in 2022 te hanteren.
De Fractie Beekdaelen Lokaal vindt dit
een oneerlijke manier van belastingheffing die geen recht meer doet aan
het adagium “de vervuiler betaalt”.
Beekdaelen Lokaal stelde in de motie
voor om nu reeds een evaluatie van
deze heffingssystematiek uit te voeren
en in de begrotingsvergadering over

2022 in november 2021 een gewijzigde verordening rioolrechten voor
te leggen. Het college bij monde van
wethouder Quadvlieg wimpelde dit
voorstel af en een meerderheid van de
raad stemde de motie weg, zodat alles
bij het oude blijft. Een gemiste kans
en met name voor de kleinverbruikers
tot ongeveer 100m3 waterverbruik per
jaar een domper. Het tarief rioolrecht
wordt in 2022 maar een klein beetje
verlaagd, een druppel op een gloeiende plaat. Jammerwant het had financieel gekund door een gedeelte van de
gerealiseerde winst over boekjaar
2020 in te zetten. Deze winst
bedroeg 2,6 miljoen euro,
mede opgebracht door de

belastingbetalers in de gemeente
Beekdaelen.
Politieke groepering
Beekdaelen Lokaal,
Funs Pluijmaekers, raadslid
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HORIZONTAAL: 1 dal 6 partijkrant 11 vogelproduct 12 plek 13 niveau 14
deel v.d. bijbel 16 machinemens 18 een zekere 20 gokspel 22 fris 23 perceel 25
graansoort 26 ieder 27 bijbelse figuur 28 zelfkant 30 hoofddeksel 31 loodrecht
33 tuinkamer 35 water in Friesland 36 en andere 38 notie 41 ziekelijke zucht 45
bloeiwijze 47 vogelverblijf 48 indien 49 huisdier 51 naaldboom 53 betaalplaats
55 overwinning 56 hijstoestel 58 slaapje 59 soort schaatsen 60 slee 61 honingbij 63 lusthof 65 numero 66 fijngebouwd 67 onlangs.
VERTICAAL: 1 muziekinstrument 2 metaal 3 loterijbriefje 4 bijwoord 5 droombeeld 6 plotseling 7 zangnoot 8 kreet 9 overal 10 besef 11 uitbouw 15 snack
17 vuurwapen 19 bedrijfsvorm 21 plakband 23 steen 24 watering 27 taille 29
limiet 32 afslagplaats bij golf 34 gebouw in Amsterdam 37 Italiaans gerecht 38
zoutachtig 39 boom 40 blunder 41 mom 42 op de wijze van 43 eikschiller 44
kortschrift 46 gescheiden 50 vertegenwoordiger 52 zuiver 54 Sovjet-Unie 55
aardgordel 57 vogeleigenschap 59 Ned. voetbalclub 62 pers. vnw. 64 lidwoord.
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HORIZONTAAL: 1 nadeel 6 Amerika 8 op de wijze van 9 grappenmaker 11 televisiezender 12 vreemde munt 13 sporttrofee
14 gewicht 16 stremsel 18 anno domini 19 elpenbeen 20 heden
21 baardje 23 hevige haal 24 smalen 25 rijtuig 26 mannelijk
dier 29 muziekinstrument 32 kloosteroverste 33 een zekere 34
diskjockey 35 pl. in Zuid-Holland 37 dat is 38 eikenschors 40 pl.
in Gelderland 41 kreet 42 kleine ruimte 43 tuinafscheiding 44
onheilsgodin 45 mager 47 Ned. omroep 48 Spaanse drank.
VERTICAAL: 1 verleidster 2 rondhout 3 grassteppe 4 dierengeluid 5 vlug 7 opnameruimte 10 brede laan 13 contant 14 bakplaats 15 af en toe 17 vuurwapen 22 strafwerktuig 23 show 26
treknet 27 voorwerp 28 telwoord 29 stadium 30 kleurstof 31 kuip
36 speeksel 39 soort hond 41 vergiffenis 45 dyne 46 nummer.
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Perfectie is niet iets waar je blij van wordt,
integendeel, het is iets waar je dood aan kunt gaan.

11

Hélène

Familieberichten

Kerkdiensten

Ondanks dat het afscheid in kleine kring
heeft moeten plaatsvinden hebben we
uw steun gevoeld. Ontroerend, liefdevol,
troostend en bemoedigend waren de vele
blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van

Zef Frusch
* 30-05-1934

✝ 08-07-2021

We hebben hier veel steun aan gehad
tijdens deze moeilijke tijd en willen u
hiervoor hartelijk danken.

		Tonny Frusch-Stassen
		
Kinderen en kleinkinderen
Hulsberg, juli 2021

JOURNAALTJES
€ 15,00 incl. BTW per plaatsing voor 4 regels voor particulieren.
Daarna € 2,-per regel. € 25,00 excl. BTW per plaatsing voor 4 regels
voor bedrijven. Daarna € 2,-per regel. Betaling vooraf via bank
NL23 ABNA 0836 9387 47 t.n.v. Gendarme Multimedia.

PVC VLOEREN

LAMINAAT/PARKET

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

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

GOUD
OUD GOUD GEVRAAGD
HOOGSTE DAGPRIJS
Goud ophalen aan huis mogelijk.
Mariet Stijfs Oirsbeek.
046-4425037.
Horloge batterijen 5 euro.

KLOKKENMAKER
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

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

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

HUISHOUDELIJKE HULP
HUISHOUDELIJKE HULP
GEVRAAGD VOOR 3 UREN OM
DE 2 WEKEN IN SCHIMMERT.
Voor informatie bellen met
0615621859.

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Remigius
Schimmert

Zaterdag 31 juli. 19.00
uur: H. Mis. Zondag 1
augustus. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: zielendienst Helena Ritzen-Munnix. Woensdag 4 augustus. 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen
en ouders; Mia Hamers-Peters, Dominique
Schreurs; Thei Meijers
en Tiny Meijers-Veldman; Paul en Chistin
Starmans en overleden
familieleden. Donderdag 5 augustus. 18.30
uur: Aanbidding. 19.00
uur: H. Mis. Vrijdag 6
augustus. 10.30 uur:
Communie aan de zieken.

Donderdag 29 juli.
08.00 uur: H. Mis. Zaterdag 31 juli. 19.00
uur: H. Mis. Zondag 1
augustus. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: Ans Van
de Mortel-Jenneskens
(gestichte jaardienst);
Clara Boshouwers-Bertrand (zeswekendienst);
overleden
ouders
Steijns-VanKan en Felix,
Nico en Jean.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag
1 augustus.
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door Steven van
Kempen. Intenties: Jean
Vroemen (herdenking
verjaardag); jaardienst
ouders Eijkenboom-Habets; Wiel Hupperichs
en familie. 12.30 uur
doop Evi Schoonbroodt.
Dinsdag 3 augustus.
08.30 uur: Aanbidding
van het Allerheiligste.
09.00 uur: H. Mis. Intenties voor alle eenzame
en zieke parochianen.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 1 augustus.
09.30 uur: H. Mis
(livestream).
Intenties:
zeswekendienst
Jeanny Ververs-Florax;
Fien
Collaris-Reuten.
16.00 uur: Orgelconcert.
Maandag 2 augustus.
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 6 augustus, 09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 31 juli. 18.30
uur: H. Mis. Intenties:
Hein Brassé (trouwdag)

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

GELDZAKEN

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

www.smeijstershoek.nl

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.

Column Hélène

Niks meer aan doen

P

erfectionisme is de sexy
variant van zelfsabotage. Ik verzin dit niet zelf
helaas, dat deed een slimme
psychotherapeut voor mij. Perfectionisme wordt vaak gezien
als iets goeds, als iets waarnaar
iedereen altijd en overal zou
moeten streven. Vanaf het moment dat we geboren worden
tot aan ons sterfbed wordt ons
voorgehouden dat we de lat zo
hoog mogelijk moeten leggen.
En dan maar springen. En nog
eens. En nog eens. Perfectionisme is een enorme valkuil zonder bodem, want perfectie is
iets dat je nooit bereikt. Ik kan
een stukje schrijven, lezen, herschrijven, herlezen, nog eens
herschrijven en dat eindeloos
herhalen en op een gegeven
moment denk ik: “Niks meer
aan doen.” Perfectie is niet iets
waar je blij van wordt, integendeel, het is iets waar je dood
aan kunt gaan. Als er een land
is waar ze dat maar al te goed
weten, dan is het wel Japan.
Het land heeft perfectionisme
verheven tot levensvorm op
elk gebied: van architectuur tot
gastronomie. Ook de organisatie van de Olympische Spelen
blinkt uit in het streven naar
perfectie en - hoe paradoxaal
het ook klinkt - de coronamaatregelen zorgen ervoor dat het
geheel een typisch Japanse uitstraling krijgt. Hoe kun je een
sportevenement vlekkelozer
laten verlopen dan met neppubliek en juichbanden? Het sluit
naadloos aan bij de beheerste
en mechanisch aandoende robotcultuur waar Japan
bekend om staat. Niets wordt
aan het toeval overgelaten; het
openbaar vervoer loopt op rolletjes, in het verkeer gedraagt
iedereen zich onberispelijk en
het gemeenschappelijk belang
staat altijd boven het individueel belang. Welbeschouwd
staat de Japanse manier van

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

Oplage
16.250 ex.

Wilfred en Patricia van den Hout

TRAPPEN

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

COLOFON

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

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

BIJBAANTJE

Reageren?
helene.knops@home.nl

Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026

BIJBAANTJE

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

leven lijnrecht tegenover de
onze. Bij ons gaat het individueel belang áltijd voor het gemeenschappelijk belang, is de
eigenheid van het ego heilig en
kunnen we ons niks voorstellen
bij de onderdanige opstelling
die Japanners in het openbare
leven kenmerkt. Waar bij ons
parttime werken de norm is geworden, zijn Japanners steeds
meer en langer gaan werken.
Een Japanse werknemer gaat
niet voor de baas naar huis, wat
resulteert in werkdagen van 10
tot 15 uur. Vakantie opnemen
is not done in Japan. De sociale
druk om maar door te werken
en je werk zo perfect mogelijk
te doen, heeft ervoor gezorgd
dat ‘karoshi’- dood door overwerk - een van de belangrijkste
doodsoorzaken is in Japan.
Het feit dat er een woord voor
dat fenomeen bestaat, zegt
eigenlijk al genoeg. Een Japans
wetsvoorstel om de werkweek
te verkorten van vijf naar vier
dagen heeft het helaas niet
gehaald omdat werknemers dat
maar raar vonden. Een aantal
grote bedrijven is inmiddels wel
zover dat er een minder-werken-beleid wordt gevoerd. Niet
uit sociale bewogenheid uiteraard, maar omdat een dode
werknemer het perfecte plaatje
verstoort.

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

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
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Extra weekend aanbiedingen geldig van
donderdag 29 juli t/m zondag 1 augustus 2021

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren open
aardbeien kersenvlaai

14.99

9.

Preuf zuurvlees

groot

bak 500 gram

99

5.95

3.

99

Melkan 48+ kaas
jong, jong belegen of komijn
2 stukken à 450-520 gram
combineren mogelijk

Trots van Coop
Authentieke rosbief,
abdijham,
Schwarzwalder of
gerookte kipfilet

2 STUKS

100 gram vers verpakt

2.39
2.88

2.

29

10.50
11.04
MA XAN6T
PE R KL

Almhof kwark

kwark
2Almhof
bakken à 500
gram
bak 500
gram
combineren
mogelijk

NG
I
T
R
O
K
30%
1. _ 2.
0.87 _ 1.

rood, wit of rosé, 2 flessen à 750 ml
m.u.v. Villages, combineren mogelijk

MAXAN6T
PE R KL

2 STUKS
MAXAN4T
PE R KL

MAXAN4T
PE R KL

9.98

NG
I
T
R
O
K
25%
Amstel pils

krat 24 flesjes à 300 ml

8.

99

Patriarche Franse wijn

MAX 4

T
PE R KL AN

krat 12 flesjes à 300 ml

snelfiltermaling, bonen, koffiepads of oploskoffie
2 pakken à 500 gram, zakken à 54 stuks
of potten à 200 gram, combineren mogelijk

9.58
12.78

05

44

Bavaria pils

Douwe Egberts aroma rood of décafé

2 STUKS

*

25

6.

99

5.34
24
14. 11.
7.13
99

Jupiler pils

krat 24 flesjes à 250 ml

Warsteiner pils
krat 24 flesjes à 300 ml

BIERTJE
WEEK
VAN DE

12.21
44
16. 12.
16.29
59

7.

49

Alle Leffe, Hoegaarden
of Corona
per stuk

*
G
IN
T
R
O
K
%
25
1. _ 22.
85

65

1.38 _ 16.98

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

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 09.00 - 20.00 uur

