Beekdaeler
J
J

BEEKDAELEN

OURNAAL

WEEK 26
29 JUNI - 5 JULI 2021
BEEKDAELER.NL

DeBeekdaeler
Oranje’s fanatiekste fan woont in Hunnecum-Nuth

Genie ten...
Omdat het kan!

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

Heropening: vrijdag 2 juli 2021 om 08:00 uur
• meer assortiment
• prettiger winkelen
• zelfzorggeneesmiddelen
• slijterij

• PostNL / staatsloten / kans spelen
• zelf verse jus d’orange tappen
• coop.nl bezorgen en
ophalen (online)

• geldautomaat
• coopzegels
• volop gratis parkeren

zondag geopend van 09:00 t/m 20:00 uur

meet
the
locals
OP DE
BEEKDAELENROUTE

Knols Schimmert
Weidestraat 3
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur
zondag
09.00 - 20.00 uur

LARS KOCKELKOREN EERSTE LIJSTTREKKER VOOR VERKIEZINGEN 2022

Primeur voor PvdA
De PvdA Beekdaelen heeft
Lars Kockelkoren (40) uit
Nuth herkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16
maart 2022. De PvdA heeft
daarmee de primeur, want
alle andere huidige partijen in de gemeenteraad
van Beekdaelen moeten de
naam van hun lijsttrekker
nog bekend maken.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Ik ben er trots op dat ik ben herkozen”, zegt fractievoorzitter
Kockelkoren. Ook in 2019, bij
de eerste gemeenteraadsverkiezing in fusiegemeente Beekdaelen, was hij lijsttrekker namens
de sociaaldemocraten. De PvdA
behaalde toen één zetel en koos
voor de coalitie via een gedeeld

FULLTIME BAAN

wethouderschap met GroenLinks. Dat de PvdA totnutoe onzichtbaar opereert in Beekdaelen
weerlegt Kockelkoren met klem:
“Wellicht dat het zo overkomt op
de buitenwacht. Maar wij doen
bewust niet mee aan ‘het grote vuurwerk’ waarmee enkele
andere partijen in de raad zich
proberen te profileren. Ook zonder de schijnwerpers op te zoeken heeft de PvdA best veel voor
elkaar gekregen voor de inwoners

GOED VERDIENEN

van Beekdaelen.” Kockelkoren
zet in op ‘minimaal twee zetels’
voor de raadsperiode 2022-2026.
Die prognose is mede gebaseerd
op het feit dat de PvdA, mede
door Kockelkorens actieve verkiezingscampagne, het aantal
stemmen in Beekdaelen bijna
wist te verdubbelen bij de Tweede
Kamerverkiezing in maart van dit
jaar.
Lees verder op pagina 7

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
Sef Vergoossen.
Alvast alle ‘locals’ ontmoeten?
Volg dan de Beekdaelenroute
www.beekdaelenroute.nl.

BEZORGER
GEZOCHT
IN SCHINNEN!

ELKE WEEK GELD

Direct aan de slag als productie medewerker bĳ Stelrad met kans op een vast contract?
Kom werken via Timing.
088 501 50 40

STELRAD@TIMING.NL

Interesse?

Neem dan contact met ons op
via info@beekdaeler.nl
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Het establishment van de grote politieke partijen heeft nog
steeds geen flauw benul van wat er onder het gewone volk leeft.
Jacques

Column Jacques

Twee beren

E

en eeuw geleden was de in Roermond geboren Jhr. Charles
Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck minister-president over
ongeveer 9 miljoen Nederlanders. De Eerste Wereldoorlog
was toen bijna drie jaar achter de rug, ofschoon Nederland als
neutrale natie daar niet aan had meegedaan. Vanwege zijn sociale
betrokkenheid werd hij destijds wel de “de rode jonker” genoemd,
een etiket dat de huidige minister-president niet snel zal worden
opgeplakt. Een groter verschil dan tussen beide bewindslieden
is moeilijk voor te stellen. Alleen al de naam Mark Rutte steekt
mager af tegen de aristocratische naam van zijn voorganger. De
grootvader van Ruijs had de familienaam in 1830 vernederlandst
tot Ruijs de Beerenbroek, maar diens zoon was het daar helemaal
niet mee eens en wist de Rechtbank van Roermond er in 1895 toe
over te halen dit weer terug te draaien naar Beerenbrouck met
o-u-c-k. Misschien wel omdat Charles op school gepest werd, dat
het ruiste in zijn berenbroek. Mark zou daar hartelijk om gelachen
hebben want die houdt wel van wat (onder)broekenlol. Mark
lacht altijd alles weg, maar als je naar een foto van Ruijs kijkt, kan
er geen lachje onder zijn formidabele snor vanaf. Ruijs had aan
twee universiteiten rechten gestudeerd en was vervolgens gepromoveerd. Rutte wilde aanvankelijk naar het conservatorium, maar
studeerde af als doctorandus geschiedenis. Ruijs was katholiek en
premier van drie kabinetten gedurende 11 jaar. Rutte is hervormd
en ook 11 jaar premier van drie kabinetten. Maar hij regeert wel
over ruim 17 miljoen Nederlanders, bijna twee keer zoveel als
onder Ruijs. Ruijs had te kampen met de Spaanse griep en Rutte
met Corona.
In honderd jaar zijn we wel een ander land geworden, met heel
andere burgers. In de jaren ’20 van de vorige eeuw zweren jongeren de Victoriaanse moraal en stijve etiquette van de eerdere
generatie af. Zowel de kapsels als de rokjes van dames worden
korter. Jonge vrouwen drinken alcohol, roken als ketters en dragen
make-up. Ook de dansstijl van deze jaren wordt beduidend losser
met de charleston. Het is ook de tijd van het algemeen kiesrecht, van verbetering van de arbeidsomstandigheden en van de
emancipatie van katholieken die zich ontworstelen aan de knoet
van de protestanten waaronder ze vanaf de reformatie gebukt zijn
gegaan. Er ontstaat een verzuiling op bijna alle terreinen van de
samenleving. In de gezinnen blijft de kleinburgerlijkheid overeind.
Er heerst in de grote steden veel onvrede onder de oppervlakte.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 27 april 1921 worden op
Lijst 17, de Rapaillepartij, meer dan 14.000 stemmen uitgebracht,
goed voor twee zetels. Een de gekozenen is de 64-jarige Nelis de
Gelder, beter bekend onder de bijnaam Had-je-me-maar. Deze
aan lager wal geraakte metselaar, leidt een zwervend bestaan als
straatmuzikant en alcoholist, De bijnaam heeft hij overgehouden
aan een baantje in 1916 als hij wordt ingehuurd om reclame te
maken voor de revue “Had-je-me-maar” van Louis Davids. Tijdens
straatoptredens vertolkt hij het titellied uit de voorstelling en
daarmee wordt hij razend populair. Het feit dat uitgerekend zo’n
schertsfiguur, die overigens nooit echt zitting in de gemeenteraad
heeft gehad, tot volksvertegenwoordiger wordt verkozen, toont de
brede, onoverbrugbare kloof aan tussen het gewone klootjesvolk
en het establishment. De rode jonker heeft ondanks zijn goede
bedoelingen nooit enig benul gehad van wat er onder brede lagen
van de bevolking leeft. In zijn kringen mist men daarvoor de juiste
antenne. De beurscrach in New York van 1929 dreunt ook in ons
land flink door. Ruijs heeft dan nog maar pas zijn derde kabinet
gevormd en krijgt te maken met een wereldwijde economische
crisis. Het kabinet kent maar één remedie: fors bezuinigen en
tegelijkertijd extra geld uittrekken voor werkloosheidsuitkeringen
en subsidiëring van de landbouw. Dit leidt tot grote sociale onrust
en vervolgens tot de val van de regering.
Rutte leidt eerst twee regeringen waarin fors bezuinigd wordt op
de overheidsuitgaven en het land draait als een tierelier, ondanks
luidkeelse protesten tegen de afbraak van de verzorgingsmaatschappij. Begin 2020 krijgen we te maken met de uitbraak van een
pandemie, die zich in rap tempo verspreidt over de gehele wereld.
Rutte en zijn ministers brengen het land in lockdown, maar doen
er alles aan om de economie zoveel mogelijk te redden. Dat lukt
dankzij de enorme reserves die zijn opgebouwd door de bezuinigingen. Het is het grote verschil met de situatie van Ruijs, die
zowel moest bezuinigen als uitdelen. Ik ben erg benieuwd naar
hoe het nu gaat aflopen. Door de grote verdeeldheid is het al haast
onmogelijk om een nieuwe regering te vormen. Het establishment
van de grote politieke partijen heeft nog steeds geen flauw benul
van wat er onder het gewone volk leeft. Ze zijn in meerderheid
waarschijnlijk te hoog opgeleid en hebben daardoor een andere
focus. Het perspectief van een te grote massa onder de streep die
men modaal pleegt te noemen, is de voedselbank of het etiket
fraudeur van de Belastingdienst en de Sociale Dienst.
Ik zag twee beren broodjes smeren in een geruite berenbroek. O
dat was een wonder! Maar toen de beren weg waren, werd het
een echt wonder.
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Communie in Vaesrade
weer in eigen dorp...
Vaesrade In de Servatiuskerk in Vaesrade waren onlangs voor het eerst in lange tijd weer communicantjes te zien. Niets bijzonders zou je zeggen, maar sinds de sluiting van de bassischool konden kinderen uit Vaesrade in eigen dorp hun communie niet
meer doen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, vonden de ouders. Pastoor en kerkbestuur reageerden meteen positief
en dus mochten Fabio Wehrens en Maggie Henskens voor het eerst in hun leven een hostie in ontvangst nemen... in hun eigen
Servatiuskerk. Eigen foto

Cor Geilen uit
Bingelrade
exposeert in
Schuttershof
In Brunssum

Cor Geilen

Bingelrade|Brunssum Cor
Geilen uit Bingelrade exposeert vanaf donderdag 1 juli
zijn schilderijen in zorgcentrum Schuttershof aan
de Kochstraat in Brunssum. Zijn werk bestaat uit
landschappen en dorpsgezichten, maar ook uit stillevens met muziekinstrumenten. De Bingelraadse
kunstschilder draagt de
expositie op aan zijn vrouw
Juul, die lijdt aan de ziekte
van Alzheimer en verblijft
in Schuttershof. Met de expositie wil hij ook de medewerkers van de dementieafdeling van Schuttershof
bedanken voor de goede
zorg in coronatijd. De tentoonstelling is tijdens de
reguliere
openingstijden
van Schuttershof gratis te
bezichtigen tot en met 30
september.
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Kaartverkoop voor
‘Langk & Mislukkig’ en
‘D’r Komiek’ van start

Een deel van de cast van de muziektheatervoorstelling D’r Komiek. Eigen foto
Nuth|Schimmert De
kaartverkoop van de openluchtvoorstelling ‘Langk &
Mislukkig’ van toneelvereniging St. Donatus uit Nuth
gaat donderdag 1 juli van
start. Dezelfde dag begint
ook de ticketverkoop van
D’r Komiek, het theaterspektakelstuk van Donatus
Nuth en toneelverening
Crescendo uit Schimmert.
De
openluchtvoorstelling
‘Langk & Mislukkig’ wordt

gespeeld in het weekend van
zaterdag 21 augustus en zondag 22 augustus, telkens om
14.30 uur en 19.00 uur, op een
nader bekend te maken locatie. Kaarten à 10 euro zijn
vanaf donderdag online te
koop via www.toneel-nuth.nl
en vanaf 17 juli bij FF Anders
aan de Stationstraat in Nuth.
D’r Komiek
Donderdag start ook de verkoop van tickets voor D’r
Komiek, die vrijdag 29 okto-

ber in première gaat in ’t Gemeinsjapshoes in Schimmert.
De voorstelling is daar ook
nog zaterdag 30 en zondag
31 oktober te zien, waarna op
5, 6 en 7 november Nuth aan
de beurt is. Daar is het stuk
te zien in het Trefcentrum.
Kaarten voor het stuk kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.dr-komiek.nl.
Vanaf 17 juli zijn kaarten voor
de D’r Komiek, behalve bij FF
Anders, ook te koop bij Manjefiek in Schimmert.

€ 45,- (senior)
€ 30,- (jeugd)

SPORTIEF BEZIG ZIJN
TIJDENS DE ZOMERSTOP?
SPORTIEF BEZIG ZIJN
TIJDENS DE ZOMERSTOP?
ZOMER CHALLENGE TENNIS OF PADEL

MAAK KENNIS MET PADEL, DE SNELST GROEIENDE SPORT VAN NEDERLAND

Initiatiefnemers speeltuin Klavertje Vier
in Schimmert beloond met gemeentespeld
SPORTIEF BEZIG ZIJN

De Zomer Challenge is een compact
lidmaatschap
drieOF
maanden
ZOMER
CHALLENGEvan
TENNIS
PADEL
METwanneer
PADEL, DE SNELST
GROEIENDE
waarbij je vrij kunt tennissen en/ of MAAK
padelKENNIS
spelen
het jou
uitkomt.SPORT VAN NEDERLAND
De Zomer Challenge
is een
compact
van drie maanden
Profiteer van een gratis tennis- of padelles
en neem
deel
aanlidmaatschap
het
waarbij je vrij kunt tennissen en/ of padel spelen wanneer het jou uitkomt.
Zomer Challenge-eindtoernooi. Aanvullend
optioneel.
Profiteer vanlespakket
een gratis tennisof padelles en neem deel aan het
Enthousiast geworden? Aanmelden:Zomer Challenge-eindtoernooi. Aanvullend lespakket optioneel.
Enthousiast geworden? Aanmelden:
https://www.tpvdedassenburcht.nl/zomer-challenge
https://www.tpvdedassenburcht.nl/zomer-challenge
Schimmert Bèr Lemmens en Jos Raats, initiatiefnemers van speeltuin Klavertje Vier in Schimmert, zijn beloond met een welverdiende gemeentespeld. Het is een blijk van waardering voor hun tomeloze inzet voor de speeltuin. Wethouder John Essers
(links) reikte de speld uit. Lemmens en Raats waren 40 jaar geleden betrokken bij de oprichting van de speeltuin in Schimmert
en zijn zich er altijd voor blijven inzetten. Zo is Lemmens al ruim 38 jaar actief als penningmeester. Daarnaast houden beide
heren zich bezig met het onderhoud en de vernieuwing van de speeltuin. Mede dankzij hun inzet is Klavertje Vier in 40 jaar
uitgegroeid tot een superleuke speeltuin voor iedereen, waar ook kinderen met een beperking naar harte lust kunnen spelen.

TIJDENS DE ZOMERSTOP?

ZOMER CHALLENGE TENNIS OF PADEL

29
JUNI
‘21

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Jhr. v.d. Maesenstraat 51
in Hulsberg
Hagensweg 1 in
Schimmert
Ter hoogte van
Stationstraat 58 in
Schinnen
Nagelbeek 44 in
Schinnen

OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Het levensloopbestendig maken van 18-06-2021
de woning
Het verbouwen van de woning
18-06-2021
Het realiseren van nieuwe
beschuttingssystemen station
Schinnen
Het verbouwen van de woning

22-06-2021

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een garage

DATUM BESLUIT
17-06-2021

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Hoofdstraat 89 in
Amstenrade

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen

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.

LOCATIE
Provincialeweg Zuid 114
in Oirsbeek
Provincialeweg Zuid 114
in Oirsbeek
Ten Eysden 1 in
Sweikhuizen

OMSCHRIJVING
Drank- en horecawetvergunning
voor D-Lounge
Exploitatievergunning voor
D-Lounge
Exploitatievergunning voor brasserie
De Dikke Daniker

App over uw buurt

Ten Eysden 1 in
Sweikhuizen

Drank- en horecawetvergunning
voor brasserie De Dikke Daniker

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.

Puth als toneel voor filmproject
over eenzaamheid
Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem en speelt
zich vaak achter gesloten deuren
af. Gelukkig kunnen soms kleine
gebaren al een groot verschil
maken. Toneelvereniging Voor
‘t Voetlicht en filmmakers Paul
Haans en Sascha Wensveen
hebben de handen ineen geslagen
en willen dit bij zowel jong als oud
onder de aandacht brengen.

21-06-2021

DATUM VERLEEND
21-06-2021
21-06-2021
24-06-2021

24-06-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
Nagelbeek 44 in
Schinnen
Heiberg 30 in
Amstenrade
Terstraten 6 in Nuth
Hegge 31 in Schinnen

OMSCHRIJVING
Het verbouwen van een woning

DATUM INDIENING
11-06-2021

Het stabiliseren van woningen

17-06-2021

Het plaatsen van zonnepanelen

17-06-2021

Het realiseren van een opbouw

17-06-2021

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.

Cast en crew
De productie is inmiddels in volle gang. Met
een mix van leden van de toneelvereniging en
filmprofessionals is de crew samengesteld. Jeu
Stevens, amateurtoneelspeler, zal de hoofdrolspeler
vertolken. Er wordt nog gezocht naar de
hoofdrolspeelster (ca. 10 jaar). Werving voor deze rol
zal binnenkort starten.
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
rondom de film, of in contact komen met de
productie? Kijk dan op www.facebook.com/einzaam.

De korte film ’Einzaam’ is een
hartverwarmend verhaal dat zich
afspeelt tussen twee personen uit
twee generaties.
‘Twee vreemden in een nog vreemdere wereld’
Jeu is een oudere man die zijn vrouw heeft verloren aan COVID-19. Door de
huidige situatie waar de wereld mee te maken heeft, is hij bang, durft hij de deur
niet meer uit en ziet hij het niet meer zitten. Onverwachts staat er een meisje
voor het raam. Ze zwaait. Een bijzondere vriendschap begint. Als het meisje niet
meer langskomt, besluit Jeu om haar te gaan zoeken.
Bewustwording is belangrijk
De film en het idee zijn warm omarmd door de gemeente Beekdaelen. Het
thema eenzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente en er wordt
al veel gedaan om eenzaamheid te voorkomen en aan te pakken. Wethouder
Jeannette Quadvlieg stond direct open voor een samenwerking en ziet
mogelijkheden om de film in te zetten om op een laagdrempelige manier
bewustwording te creëren bij jong en oud.
De film zal in de eerste week van oktober, in de nationale Week tegen
Eenzaamheid, in première gaan. In samenwerking met de gemeente wordt er nog
gekeken waar en hoe de film verder ingezet kan worden.

Dashboard VTH
VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING
Het dashboard veiligheid brengt op een snelle manier het actuele veiligheidsbeeld
van de gemeente in kaart. Het dashboard bevat zowel data van de politie over
misdrijven en incidenten, als informatie van de gemeente zelf. Het is cijfermatige
informatie op gemeenteniveau. Het dashboard bevat dus geen persoonsgegevens.
Met behulp van het dashboard VTH krijgt Beekdaelen actueel inzicht en antwoord
op vragen als: wat gebeurt er, waar gebeurt het en wanneer gebeurt het?
Opvallende categorieën van incidenten, zijn aanleiding voor dieper onderzoek,
gesprekken met partners en uiteindelijk een effectieve aanpak.
U vindt het dashboard VTH op onze website: www.beekdaelen.nl/vth

Welke jongeren uit
Beekdaelen verdienen
een lintje?
Volwassenen krijgen vaak een onderscheiding
van de burgemeester of zélfs van de Koning.
Mensen die bijvoorbeeld iemands leven hebben
gered, een nieuwe uitvinding hebben gedaan of
een super record hebben gevestigd! Kinderen
en jongeren worden hierbij nog wel eens
vergeten. En dat terwijl er ook jongeren zijn die
het goede voorbeeld geven aan volwassenen en
andere kinderen. Daarom is er in de gemeente
Beekdaelen ook voor jongeren een lintje.

Jury

Een jury beoordeelt welke kinderen of jongeren het lintje ontvangen.
Rond 20 november 2021 (de internationale dag van de rechten van het kind)
worden de lintjes uitgereikt.

Spelregels

Degene die je aanmeldt, moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
• hij/zij is jonger dan 23 jaar op het moment van de bijzondere prestatie;
• de inzet voor een ander of voor de gemeente Beekdaelen is vrijwillig;
• de jongere is door zijn/haar daad een voorbeeld voor anderen;
• hij/zij woont in de gemeente Beekdaelen en is van onbesproken gedrag;
• hij/zij mag ook afkomstig zijn uit een andere gemeente maar de prestatie
moet in de gemeente Beekdaelen zijn geleverd;
• zijn/haar inzet is niet al eerder of op een andere manier beloond;
• de inzet duurde minimaal een half jaar in het afgelopen jaar of het ging
om een eenmalige bijzondere prestatie.
Meer informatie* en het digitale
voordrachtformulier vind je op
www.beekdaelen.nl/jongerenlintje.
Ontvang je liever een papieren aanvraagformulier?
Neem dan contact op met gemeente Beekdaelen via 088-4502000.

Voor wie is het jongerenlintje?

Voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar die zich vrijwillig inzetten voor
anderen, voor de gemeenschap in de gemeente Beekdaelen of die een
bijzondere prestatie hebben geleverd. Bijvoorbeeld een kind of jongere die:
• iets heldhaftigs heeft gedaan zoals bijvoorbeeld een dier gered;
• zich vrijwillig heeft ingezet voor een goed doel;
• zieke/oudere mensen heeft geholpen bijvoorbeeld in de tijd
van de Coronamaatregelen;
• een bijzondere (sport)prestatie heeft geleverd.

Hoe meld je iemand aan?

Noah, Jorn en Raül ontvingen

Iedereen kan een kind/jongere aanmelden via het voordrachtformulier. Het
is heel belangrijk om daarbij ten minste twee personen op te geven die het
eens zijn met de voordracht en die zelf - in een brief of bijlage - opschrijven
waarom deze jongere een lintje verdient. Als je jonger dan 18 bent, vraag dan
aan je ouders/verzorgers om jouw voordracht goed te keuren.

in 2020 het Jongerenlintje.

Het voordrachtformulier kun je digitaal invullen of maak gebruik van de
papieren versie. Het formulier moet vóór 15 september door de gemeente
ontvangen zijn.
* waaronder de ‘Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent toekennen jongerenlintje’

Positief financieel resultaat 2020
gemeente Beekdaelen
De jaarrekening 2020 van de gemeente Beekdaelen wordt afgesloten met een
overschot van 2,6 miljoen euro. Dit overschot komt met name doordat de kosten
bijstandsverlening lager zijn uitgevallen dan van tevoren gedacht. Daarnaast zijn,
met name wegens de coronacrisis, minder projecten opgestart dan gepland. Met
de jaarstukken geeft het college inzicht in de behaalde resultaten in 2020. Ook
wordt verantwoording afgelegd over het financiële beleid.
Het positieve resultaat wordt gestort
op het spaarboekje van de gemeente.
Peter Janssen, wethouder financiën,
licht toe: “Doordat de gemeente
de afgelopen jaren zorgvuldig met
de middelen is omgegaan, is het
bedrag dat in de reserves is gespaard
aanzienlijk. Toch blijft het belangrijk
om goede keuzes te blijven maken om
de gemeentefinanciën ook naar de
toekomst toe op orde te houden.”
Janssen doelt hiermee op de in de
kadernota 2022 gepresenteerde
tekorten voor de jaren 2022 tot en met
2025. Dat tekort komt vooral doordat
Beekdaelen, net als veel andere
gemeenten, te weinig geld krijgt van
het Rijk voor de taken die de gemeente
moet uitvoeren. Dat terwijl de kosten
voor onder andere (jeugd)zorg en
welzijn blijven groeien. “De gemeente
Beekdaelen heeft vanwege de sterke

financiële positie nog nooit hoeven te
bezuinigen”, aldus wethouder Janssen.
“Dat willen we de komende jaren ook
niet en daarom wordt de raad in de
kadernota gevraagd nóg duidelijkere
keuzes te maken.”
Hoewel de gemeente volgens de
kadernota rode cijfers schrijft, zijn er
ontwikkelingen die de financiële positie
van de gemeente in de toekomst
zullen versterken. Het Rijk heeft
aangekondigd in de toekomst extra
middelen beschikbaar te willen stellen
voor de uitvoering van de jeugdzorg.
Verder bestaat de verwachting dat
Beekdaelen extra middelen ontvangt
doordat de zogenaamde algemene
uitkering op een andere manier wordt
verdeeld over de gemeenten. De
algemene uitkering is de belangrijkste
uitkering die gemeenten ontvangen van
het Rijk. Of de toekomstige voordelen

voldoende zijn om te tekorten op te
lossen is nu nog niet bekend. Het college
zal daarover meer duidelijkheid kunnen

geven in de gemeentebegroting 2022 die
door de raad in november van dit jaar zal
worden behandeld.

Werkzaamheden Hoofdstraat Amstenrade
gepland vanaf medio september
De Hoofdstraat te Amstenrade wordt ingericht als 30 km/uur-weg. Daarnaast
worden drie plateaus aangelegd: eerst het plateau Hoofdstraat-Heiberg/
Nieuwstraat, vervolgens het plateau Hoofdstraat-Poststraat en tot slot het
plateau Hoofdstraat-Molenhof. De werkzaamheden starten aan het einde van de
zomer.
De verwachting is dat de civiele aannemer in week 37 (de week van 13
september) van start gaat. De werkzaamheden duren 4 à 5 weken. Dit is
afhankelijk van de weersomstandigheden.
De keuze om de werkzaamheden over te hevelen tot na de zomersluiting heeft
te maken met de zeer volle werkplanningen bij de aannemers als gevolg van
corona. De gemeente wil bovendien voorkomen dat het project gedurende
deze periode meerdere weken stil komt te liggen door onvoorziene calamiteiten
of slechte weersomstandigheden vlak voor de zomersluiting. Met name de
aanlevering van asfalt is in deze periode slechts zeer beperkt mogelijk en daar is
dit project afhankelijk van.
Zodra de definitieve planning gereed is, zullen aanwonenden van de aannemer
nog separaat bericht krijgen.
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JOS LINSSEN EN JACK JETTEN SCHRIJVEN BOEK ‘NATUURVORSERS RONDOM DE MOTTE’

Boeiende verhalen in boekvorm
over natuurhistorie Wijnandsrade

De samenstellers van het boek, links Jos Linssen en rechts Jack Jetten, bij het pad dat op hun initiatief vernoemd is naar pater Erich Wassman. De beroemde ‘mierenpater’ komt in het nieuwe boek uitgebreid aan
bod. Foto archief De Beekdaeler

‘Natuurvorsers Rondom de Motte’.
Dat is de titel van een nieuw boek
dat verleden week is uitgebracht
door Jos Linssen (1955) en Jack
Jetten (1945), beiden woonachtig
in Wijnandsrade. Het boek doet
verslag van de centrale rol die de
natuurhistorie in dit dorp en omliggende buurtschappen in de loop der
tijd heeft vervuld en die tot op heden onderbelicht is gebleven.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het boek wil vooral een bijdrage leveren aan de geschiedenis van onderzoek

naar natuur en omgeving.
“Maar het is vooral géén biologieboek”, benadrukken de
auteurs. “Het is bedoeld als
inkijkje zonder volledigheid
na te streven.” Het boek telt

maar liefst 383 rijk geïllustreerde pagina’s, de kaft en
tekeningen zijn verzorgd
door dorpsgenoot Math Herveille. De schrijvers, die ook
de initiatiefnemers waren tot
het verlenen van een straatnaam aan ‘mierenpater’ Erich Wasmann, zijn uitgegaan
van het centrale punt, tevens
de oorsprong van hun dorp
Wijnandsrade: De Motte. Dat
is een kunstmatige heuvel
achter kasteel Wijnandsrade,
waarop in de 12e of 13e eeuw
een woontoren werd opgericht (maar die sinds de 16e
eeuw niet meer bestaat).
Boeiende verhalen
Het boek gaat over de
rijke geschiedenis van mensen die met de natuur bezig zijn geweest en die iets
met Wijnandsrade te maken hadden. Co-auteur Jack
Jetten vertelt dat ze door

een aantal toevalstreffers op
het spoor kwamen van deze
natuuronderzoekers waarvan het aantal en hun betekenis verrassend groot is.
De schrijvers zijn erin geslaagd interessante gegevens
en boeiende verhalen over
deze natuurvorsers bijeen
te brengen. Het kostte het
tweetal veel speurwerk. “Elke
week kwamen we een avond
bijeen om te bespreken wat
we gevonden hadden.” Het
boek ‘Natuurvorsers Rondom De Motte’ kost 25 euro, te
bestellen via het email-adres
wijnandsrade@hotmail.com.
Daarna krijgt men een bevestiging en een datum waarop
het boek op of nabij De Motte
tegen contante betaling kan
worden opgehaald. De schrijvers zijn dan ook aanwezig
om het boek desgevraagd te
signeren.

De omslag van het boek ‘Natuurvorsers Rondom de Motte’.
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LIJSTTREKKER LARS KOCKELKOREN: ‘WE WAREN TEVEEL BESTUURDERSPARTIJ’

PvdA gaat overal in
Beekdaelen luisteren
3VERVOLG VAN VOORPAGINA
Drie maanden geleden
zei PvdA-fractievoorzitter Lars Kockelkoren in
weekblad De Beekdaeler:
”Ik heb de ambitie om
ook in 2022 mee te doen
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar of
ik op de lijst kom en zo
ja op welke plek? Dat
bepaalt de partij volgens
de spelregels van de
democratie.” Op 14 juni
was het ‘D-Day’ en hebben de partijleden hem
herkozen als lijsttrekker.
Hoe de rest van de PvdA-kieslijst eruit komt te
zien wordt later dit jaar
bekend. Tot 1 september
2021 kunnen geïnteresseerden zich kandidaat
stellen voor het raadslidmaatschap in Beekdaelen, op voorwaarde dat
ze minimaal één maand
lid zijn van de Partij van
de Arbeid en in Beekdaelen woonachtig zijn.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Wat Kockelkoren de komende vier jaar wil bewerkstelligen is een hele mond vol: voor
iedereen gelijke kansen op
werk en inkomen, betaalbare
woningen en een fijne en veilige woonomgeving. Maar ja,
welke partij wil dát nou niet?
Maar bij de PvdA zéggen ze
dat niet alleen, ze gáán er ook
voor, benadrukt Kockelkoren,
denk maar aan de dossiers
‘Kompas’ en ‘Parkstad’. Het
sociaaldemocratisch gedachtegoed leverde bij de Tweede
Kamerverkiezing in maart

Lars Kockelkoren in november 2018 bij de PvdA-campagne in Beekdaelen voor de herindelingsverkiezingen, samen met Lilianne Ploumen. Foto archief De Beekdaeler

weliswaar slechts 9 zetels op,
‘onze partij heeft niettemin
een prima campagne gevoerd
en Lilianne Ploumen deed
het fantastisch.” Van alle
linkse partijen was de PvdA
de enige partij die in maart
géén zetel verloor, het is maar
net hoe je het bekijkt.
‘Frans Timmermanswonder’
Trouwens, wat te denken van
de Europese verkiezingen in

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!

WORD
BEZORGER
IN SCHINNEN
Interesse?

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

mei 2019, toen dankzij het
‘Frans Timmermanswonder’
de PvdA onverwacht de grote
winnaar werd? Kockelkoren,
van beroep zelfstandig horecamakelaar en hoteldirecteur, wil maar zeggen: schrijf
‘mijn’ PvdA nooit af! “Want er
is nog volop plek voor de sociaaldemocratie, ook in Beekdaelen. Landelijk en in Den
Haag, dat geef ik toe, waren
we teveel een bestuurders-

partij. Terwijl we de mensen
juist moeten opzoeken om te
luisteren naar hun verhalen
en wensen, anders gezegd:
we moeten het maatschappelijk middenveld verenigen en weer samen aan tafel
gaan zitten met de burgers.
Dat doen wij de komende
maanden, op weg naar maart
2022, op heel veel locaties in
Beekdaelen. Dat hadden we
al veel eerder willen doen,

maar door de coronaomstandigheden was dat helaas niet
mogelijk.”
Officieuze campagneaftrap
De PvdA heeft niet alleen
als eerste partij in Beekdaelen haar lijsttrekker gepresenteerd, feitelijk doet ze
deze week ook de officieuze
campagneaftrap voor de
gemeenteraadsverkiezing in
maart 2022. Kockelkoren ziet

dat anders: “Elke campagne begint al op de dag nà de
vorige verkiezing. Los daarvan, ik ben zeer benieuwd
hoeveel en welke partijen
in Beekdaelen uiteindelijk
meedoen in maart 2022.”
Want ook Kockelkoren ‘hoort
uiteraard wel eens wat’ in de
vele politieke wandelgangen
doordat Beekdaelen maar
liefst drie gemeentehuizen
telt…

Toneelvereniging Puth en filmmakers Paul Haans
en Sascha Wensveen slaan opnieuw handen ineen
Puth Na hun samenwerking
in de Bokkenrijdersfilm Voor
Galg en Rad, gaan toneelvereniging Voor ‘t Voetlicht
uit Puth en filmmakers Paul
Haans en Sascha Wensveen
opnieuw met elkaar een film
maken. Het gaat om de korte
film ‘Einzaam’.
De film vertelt het verhaal
van de eenzame Jeu, die

zijn vrouw verloor aan corona. Door de huidige situatie
waar de wereld mee te maken heeft, is hij bang, durft
hij de deur niet meer uit en
ziet hij het niet meer zitten.
Onverwachts staat er een
meisje voor het raam. Een
bijzondere vriendschap begint. Als het meisje niet
meer langskomt besluit Jeu
om haar te gaan zoeken.

De hoofdrol in de film wordt
vertolkt door amateurtoneelspeler Jeu Stevens. Naar zijn
tegenspeelster wordt nog gezocht. Verder bestaat de cast
van ‘Einzaam’ uit leden van
de Puthse toneelvereniging
en enkele professionele acteurs. De film ‘Einzaam’ beleeft zijn première in oktober,
tijdens de Week tegen Eenzaamheid.

meet
the
locals

de natuur. We willen hier niet meer
weg.’ De buitenlandse jaren, Sef
werkte twee jaar in Abu Dhabi en
Japan, werden aangegrepen om
de voormalige boerderij flink
te verbouwen en levensloop
bestendig te maken. Nog steeds
is de 73-jarige Vergoossen
actief als leercoach voor de Pro
Cursussen van de UEFA, verricht
hij onderzoek voor jeugdopleidingen
binnen het betaald voetbal en is hij
betrokken bij vakblad De Voetbaltrainer. Daarnaast
is Sef ook ambassadeur voor stichting Tour du ALS.

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
Sef Vergoossen.

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

Terstraten, een unieke plek!
‘In dat kader organiseerden wij als stichting, jaren geleden, de
sponsorfietstocht ‘Leer ONS kennen en steun ALS’, waarbij
ONS ook stond voor de toenmalige gemeenten Onderbanken,
Nuth en Schinnen. De fusie zat destijds in de afrondende fase
en we dachten: Deze route is een prachtige manier om het
nieuwe Beekdaelen te ontdekken. Dit zou permanent gemaakt
moeten worden!’ Veel plekken uit de route van toen zijn ook
opgenomen in de Beekdaelenroute. Sef hoefde dan ook niet
lang na te denken toen hem werd gevraagd als Local een van
zijn favoriete afstap momenten op de Beekdaelenroute te
promoten. ‘Ik dacht eerst aan de watertoren in Schimmert,
een markant gebouw, dat ik zie liggen vanuit onze woonkamer.
Die was echter al vergeven, dus ik vroeg: Mag het ook een
bijzondere plek in de natuur zijn? Dan denk ik namelijk meteen
aan Terstraten, hemelsbreed slechts een kilometer vanaf mijn
huis. Een uniek gehucht, met zijn landelijke ligging onderaan de
steile helling en natuurlijk de originele vakwerkhuizen.’

Fascinatie voor het
mooiste gebied van
Limburg
‘Een mooier gebied vind je in heel Limburg niet, wel steiler en moeilijker!’ Dat is de stellige
mening van Sef Vergoossen over Beekdaelen. In zijn ogen is de Beekdaelenroute een
soort permanent evenement. ‘Je bepaalt zelf of je er gebruik van maakt, wanneer en hoe.
Je kunt gas geven en ‘m op de racefiets in twee uur afleggen, maar dan mis je de mooie
plekjes, die je rustig fietsend, of zelfs wandelend, wel kunt bewonderen. Het is ook niet
iets voor slechts één keer. Deze route vraagt erom vaker verkend te worden. Je zult steeds
weer iets nieuws ontdekken.’
Niet meer weg uit Aalbeek
De oud voetbaltrainer is afkomstig van Pey, vlakbij Echt, maar woont al ruim dertig jaar in
Aalbeek. ‘Voor mijn werk bij MVV destijds, moest ik in een straal van 15 kilometer rondom
Maastricht wonen. We kozen voor deze prachtige plek, net buiten het dorp, omringd door

Poort naar het Heuvelland
‘Voor fietsliefhebbers is deze route werkelijk fantastisch. Ik
heb regelmatig kennissen uit heel Nederland op bezoek, echte
fietsfanaten, die denken dat we dan als een speer richting het
zuiden moeten om daar te kunnen klimmen en dalen. Maar dat
doe ik juist niet. Ik laat hen zien dat je hier nog in alle rust kunt
fietsen en genieten van de natuur en de stilte. Beekdaelen is
met recht de poort naar het Heuvelland en voor iedereen die
gefocust is op Zuid Limburg, is deze route een hele mooie
opwarmer!’

Ook J. Ritzen en Raymond
Habets naar finale ‘De
Beekdaeler EK-prijsvragen’
Ook J. Ritzen uit Hulsberg en Raymond Habets uit Schinnen zijn door naar
de finale van ‘De Beekdaeler Juicht! EK-prijsvragen’. J. Ritzen won spelronde
2 van de ‘Test jouw Oranjekennis’-EK Quiz’, terwijl Raymond Habets als winnaar van het EK-spel ‘Wie is het?’ uit de bus kwam. Dat wees de loting vrijdag
uit.

Wie stopt met
roken gaat voor

Vraag je huisarts om hulp of kijk op puurrookvrij.nl
Word PUUR op jouw manier

De twee finalisten hebben
sowieso een prijs te pakken, net als Arno Cals uit
Vaesrade en Milan Meessen
uit Wijnandsrade. Zij wisten
vorige week de finale te bereiken. De vier gaan samen
met nog twee andere finalisten (uit spelronde 3) via loting de prijzenpot verdelen:
een TV, een weekendje weg
en een mand vol heerlijke
streekproducten. De laatste
twee finalisten worden volgende week bekendgemaakt.
Opnieuw ruim driehonderd
lezers stuurden zeven dagen achtereen de antwoorden op de EK-prijsvragen in
van ‘Test jouw Oranjekennis’
en ‘Wie is het?’. Loting vrijdagmiddag wees J. Ritzen
uit Hulsberg en Raymond
Habets uit Schinnen aan als
de finalisten uit spelronde 2.
Ook ditmaal waren de meeste vragen ‘goed te doen’, zo
bleek weer uit de vele goede
antwoorden. Alleen met de
vraag ‘Voor welk EK plaatste
Nederland zich niet?’ hadden de meeste voetballiefhebbers de grootste moeite. Daarentegen hadden de
voetbalprofessoren gelukkig
geen enkel probleem met de

vraag over David Alaba (hij
verruilde Bayern München
onlangs voor Real Madrid).
Voor de goeie orde hieronder de juiste antwoorden.

‘Test jouw
Oranjekennis’-EK-quiz:
1. In welke stad wordt de finale van het EK gespeeld?
Antwoord: Londen. 2. In
1996 wordt Nederland in de
kwartfinale
uitgeschakeld
door Frankrijk. Wie mist de
enige strafschop namens
Nederland? Antwoord: Clarence Seedorf. Voor welk EK
plaatste Nederland zich niet?
Antwoord: EK 1964, EK
1968, EK 1972, EK 1984, EK
2016. Welke speler heeft de
meeste interlands op zijn
naam staan? Antwoord:
Wesley Sneijder. Welk landen hebben het vaakst
het EK gewonnen?
Antwoord: Duitsland en Spanje.
Hoe heet de mascotte van
het EK? Antwoord: Skillzy.

‘Wie is het?’:
1. Nederland. Leeftijd: 30.
Club: Liverpool. Positie: Middenvelder. Een leuk feitje:

Hij wilde ooit turner worden. Antwoord: Georginio
Wijnaldum. 2. Engeland.
Club: Tottenham Hotspur.
Positie: Aanvaller. Een leuk
feitje: Hij werd afgewezen
door Arsenal wegens overgewicht. Antwoord: Harry
Kane. 3. Oostenrijk. Leeftijd:
28. Club: FC Bayern München. Positie: Verdediger.
Een leuk feitje: Hij sloot de
kwalificatiereeks voor het
WK 2014 af als topscorer van
Oostenrijk. Antwoord: David
Alaba. 4. Duitsland. Leeftijd:
31. Club: Real Madrid. Positie:
Middenvelder. Een leuk feitje:
Zijn interlandcarrière startte
op het WK 2010. Antwoord:
Toni Kroos. 5. Belgie. Leeftijd: 29. Club: Manchester
City. Positie: Middenvelder.
Een leuk feitje: De transfer in
2015 maakte hem op dat moment de duurste Belgische
voetballer ooit. Antwoord:
Kevin De Bruyne. 6. Frankrijk. Leeftijd: 22. Club: Paris
St-Germain. Positie: Aanvaller. Een leuk feitje: Doelpunten laten nooit lang op
zich wachten met hem in
de buurt. Antwoord: Kylian
Mbappé.
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Oranje’s fanatiekste fan
woont in Hunnecum-Nuth

■ Martin Gardeniers (79) uit Hunnecum-Nuth is al tientallen jaren Oranjefan. Zijn mooiste herinnering? “De finale in München bij het EK 1988.” Foto Katja Waltmans

Wie méér wedstrijden van het Nederlands Elftal heeft
gezien dan Martin
Gardeniers uit Hunnecum-Nuth mag
z’n vinger opsteken. Let wel, niet op
televisie maar door
er zèlf bij te zijn
in tientallen voetbalstadions in half
Europa. Nu gaat dat
helaas niet meer,
vanwege z’n leeftijd.
“In mei volgend jaar
hoop ik 80 jaar te
worden.”

MARTIN
GARDENIERS (79)
ZAG TIENTALLEN 		
DUELS IN EUROPA
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Hij leest alles wat oranjegekleurd is, uiteraard ook
de EK-pagina’s in dit weekblad. Daar stond onlangs
een oproep in: of er wellicht
Beekdaelenaren zijn die ‘bijzondere herinneringen’ hebben aan wedstrijden van het
Nederlands Elftal tijdens een
eindtoernooi. Zoiets moet je
net aan Martin Gardeniers
vragen! “Zullen we beginnen in 1998?”, vraagt hij aan
de interviewer. Maar die wil
éérst weten wie Martin Gardeniers is. “Ik woon al m’n
leven lang in Hunnecum, in
dezelfde straat, zij het twee
huisnummers verder dan
mijn geboortehuis.” Zoon
uit een klassiek boerengezin. “We waren thuis met

zeventien kinderen, er zijn er
nog maar acht in leven. Zeventien kinderen… dat was
vroeger normaal.” Eigenlijk
was het abnormaal, voegt hij
er toe. “Er bleven kinderen
komen zolang het ‘kon’. En
anders kwam meneer pastoor wel op bezoek.” Nee,
vroeger was heus niet alles
beter. “Maar we waren tevreden met wat we hadden.
Dat is het grote verschil met
de jeugd van tegenwoordig.
Die wil álles hebben. En wel
meteen!”

‘Ik won de hoofdprijs:
een reis naar het WK’
We slaan een bruggetje naar
zijn herinneringen aan het
Nederlands Elftal. “Een wedstrijd die ik nooit vergeet is
Nederland-Mexico in 1998,
tijdens het WK in Frankrijk.
Ik had meegedaan aan de
Grote Clubactie van het Limburgs Dagblad en ik won ook

nog de hoofdprijs: een compleet verzorgde reis naar het
WK-duel Nederland-Mexico
in de Franse stad Saint-Étienne.” In 2000 was het EK in
Nederland en België, Martin was er uiteraard bij. Nederland vloog er in de halve
finale uit tegen Italië, een
van de penaltymissers was
Frank de Boer, de huidige
coach van Oranje. Vervolgens het EK 2004. “In Portugal heb ik alle wedstrijden
van Oranje gezien. Tjonge,
wat was het daar warm!” We
zijn inmiddels beland bij het
WK 2006 in Duitsland. Voor
wie het vergeten mocht zijn
(Martin uiteraard niet): het
Nederlands Elftal speelde
tegen Servië en Montenegro, Ivoorkust en Argentinië.
Oranje ging vrij gemakkelijk
door naar de achtste finales
waar het stuitte op (en verloor van) Portugal, met onder meer Cristiano Ronaldo.
”Ook daar was ik bij.” Hoe
kwam hij toch steeds aan

kaartjes, vaak zeer prijzig.
En dan al die verre reizen,
de hotels, kortom, best een
dure hobby… Lang verhaal
kort: de weg weten, geluk en
kennissen hebben die vaak
via via toch nog aan kaarten
weten te komen. “Ik ben de
schoonvader van de destijds
bekende voetballer René
Maessen nog steeds dankbaar daarvoor.” Soms lukte
het zelfs Martin niet om een
ticket te bemachtigen, maar
dan reisde hij toch af, desnoods op de bonnefooi. “Ik
kocht ooit een ticket van een
Duitser. Bleek het te gaan
om een entreekaartje voor
een wedstrijd van Denemarken. Sindsdien weet ik hoe
het Deense volkslied klinkt.”

‘In Oekraïne hebben we
veel avonturen beleefd’
Het EK 2008 in Zwitserland/
Oostenrijk met ‘het Oranje van Guus Hiddink’ dat in

de kwartfinale sneuvelde
tegen Rusland. “Tijdens dat
toernooi heb ik vier wedstrijden gezien. Vier jaar later, bij
het EK in Oekraïne/Polen,
zag ik drie duels. In Oekraïne
hebben wij, de meegereisde Oranjesupporters, veel
spannende avonturen beleefd.” Zijn allermooiste
herinnering? “De finale in
München in 1988, toen we
Europees kampioen werden.” Op z’n 79-ste volgt
hij het Nederlands Elftal via
de tv. “Op mijn leeftijd valt
het zelfs niet mee als wedstrijden pas om negen uur
’s avonds beginnen.” Wat
hij van het huidige Oranje
vindt? “Mwah, het gaat… Ik
heb Cruyff nog zien spelen.
Dan weet je: mooier wordt
het niet meer.” Doordat Martin niet meer meereist met
Oranje is hem de 2-0 afgang
tegen de Tsjechen, afgelopen zondagavond in Boedapest, gelukkig bespaard
gebleven...
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kruiswoord
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen
achter elkaar gelezen de oplossing.

25

38

55

14

20

35

45

9

13

18

27

37

8

24

23

26

7

12
17

16

6

63

65

HORIZONTAAL: 1 spoedig 6 alsmede 11 kilte 12 vogel 13 domoor 15
ego 17 leidsman 19 kelner 21 luitenant 22 deel v.e. naald 24 droevig 25
mager 26 waterkering 28 United Nations 29 voorzetsel 30 echtgenoot 31
verkoopplaats 33 bot 35 aldus 36 in memoriam 38 patiënt 41 vogel 45
rookgerei 47 watercloset 48 oude lengtemaat 49 gordel 51 vaartuig 52
houtsoort 54 baardje 55 a priori 56 inwendig orgaan 57 treuzel 59 selenium 60 marmelade 61 ik 62 houding 64 strekking 65 rugzak.
VERTICAAL: 2 eerstkomende 3 dik en zwaar 4 oude munt 5 afwezig 6
fakkel 7 naad 8 voordat 9 de onbekende 10 krantenhuisje 14 kaartenboek
16 varkenshok 18 bezig 20 kroot 21 vogeleigenschap 23 schoolbenodigdheid 25 olm 27 vaag 30 hengselvat 32 strafwerktuig 34 nageslacht 37 Russisch heerser 38 baal 39 weekdier 40 maar 41 ervaren leidsman 42 profeet
43 waterplant 44 bijenhouder 46 beet 50 vordering 52 gebarenspel 53
geestdrift 56 persoon 58 verkeerd 60 pers. vnw. 63 zangnoot.
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Sudoku-vijfling

kruiswoord
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oplossingen week 25
sudoku
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De Beekdaeler week 26 29 juni - 5 juli 2021

Kerkdiensten

JOURNAALTJES

Parochie St. Remigius
Schimmert

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Donderdag 1 juli. 08.00 uur:
H. Mis. Intenties: familie Kooloos-Verhaag. Zaterdag 3 juli.
19.00 uur: H. Mis. Toediening H. Vormsel door deken
Honings. Zondag 4 juli. 11.00
uur: H. Mis. Intenties: Door
Lucassen-Peters; Ben Lemmens (1ste jaardienst); Martin
Nijenhuis (jaardienst); overleden ouders Tina en JohanMichon-Speetjens (gesichte.
jaardienst); voor de in het vierde kwartaal van 2020 en eerste
halfjaar van 2021 overleden
KBO-leden: Heins Bisschoff,
Tilke Hermans, Gerda Soons,
Roos Curvers, Hella Hermans,
José Bonekamp, Jan Muitjens,
Bertien Houtvast, Leo Gubbels
en Ser Voncken.

Zaterdag 3 juli. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: zielendienst
Christin Starmans; zielendienst Martha Houben-Duysens; ouders Starmans-Brouns
en overleden familieleden.
Zondag 4 juli. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: zielendienst Tiny Meijers-Veldman;
Jeanne
Sleijpen-Bormans
(verjaardag).
Woensdag 7
juli. 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. Donderdag
8 juli. 18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis. Intenties: zielendienst Mia Lousberg-Knops.

Parochie St. Servatius
Vaesrade

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 3 juli. 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: voor alle
overledenen van de parochie. Wij gedenken: Bertha
Marell-Huynen 2007; Anna
Schaeks-Derrez 2012.

Vrijdag 2 juli. 19.00 uur:
Vormselviering door deken
Honings. Zondag 4 juli 09.30
uur: H. Mis (livestream). Intenties: jaardienst Hub Brassé;
jaardienst ouders Joseph en
Anna
Kleintjens-Meertens;
Maria Aloffs. Maandag 5 juli.
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 9
juli. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 4 juli. 11.00 uur: H.
Mis opgeluisterd door Steven van Kempen Intenties:
jaardienst Maria Paulina
Huntjens, tevens voor ouders
Meijs- Huntjens; Mia Curfs
(verjaardag); Jo Vromen (verjaardag). Dinsdag 6 juli: 08.30
uur: Aanbidding van het Allerheiligste. 09.00 uur: H. Mis.
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€ 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.

•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

PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

SchutterSStraat 2
Beek-elSloo

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

GOUD

(t) 046 - 435 23 35
www.autoServiceBeek.nl

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

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

RENOVATIE VAN

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

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

TRAPPEN

GEZOCHT: WIELRENFIETSEN/
RACEFIETSEN elk bouwjaar
0049-15164404671

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

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

VAKANTIEBAANTJE
BEZORGERS GEZOCHT
VOOR DE MAAND JULI
IN NUTH, HULSBERG EN
AMSTENRADE
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

Autobedrijf van Woudenberg
Burgemeester Boschstraat 65
6451 AN Schinveld

www.smeijstershoek.nl

GELDZAKEN

GEZOCHT

Voordelig APK in Schinveld

Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

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

KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

RAMEN & DEUREN

Voor al uw
feesten en partijen

KEUKENS

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.

KLOKKENMAKER

Van oktober 2021 t/m mei 2022
Minimaal 10 x 15 meter,
hoogte 3 meter.
06-43752804

NUTH

HET ZONNEKIND
VAKANTIE & FUN
6 t/m 12 jaar. 26 juli t/m 6 augustus zonder overnachting. Groene
locatie nabij Maastricht Airport
www.hetzonnekind.fun

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

VOOR CULTUREEL PROJECT

Beekdaelen 2021 De lokale politieke partij
Vernieuwingsgroep Beekdaelen vindt het van
belang dat alle inwoners mee kunnen doen,
mee-participeren, meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan dat
de Vernieuwingsgroep al 50 jaar lang de
inbreng en participatie van burgers in hun
eigen KERN en in hun gemeenschap van groot
belang vindt. Hiermee geven we samen invulling aan het motto “Beekdaelen maken we
samen”.
Indien u wilt opkomen voor de belangen van
uw KERN of buurt, stuur dan gerust eens een
mailtje naar (hugoschaffrath@home.nl) of bel
mij even op (06-27821174). Wij gaan graag
met u in gesprek.

LAMINAAT/PARKET

PVC VLOEREN

APK e 35,4-gAsmeting e 7,roetmeting e 25,-

LOODS GEZOCHT

Samen maken
we Beekdaelen!

KINDERKAMP

APK
€ 37,50
BEZORGERS GEZOCHT
APK met roetmeting
€ 62,50
VOOR DE MAAND
JULI
Interesse? Meld je€
aan
via
12,10
APK bij grote onderhoudsbeurt
info@beekdaeler.nl

Alleen op afspraak. Tel 045-5644052

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

COLOFON
De Beekdaeler/
Beekdaelen Journaal
is een gratis uitgave van
Claessens Grafimedia/
Gendarme Multimedia
en verschijnt wekelijks
huis-aan-huis in de
gemeente Beekdaelen.
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.

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

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

HEROPENINGSAANBOD!
VOLOP EN GRATIS PARKEREN

PINKSTERZONDAG & MAANDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 10:00 T/M 18:00 UUR
Aanbiedingen geldig vanaf vrijdag 2 juli t/m zondag 4 juli 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Preuf zuurvlees
bakje à 500 gram

+

Hagedoren pudding
strooisel vlaai
OP=OP

6.

Coop verse frites
zak à 700 gram

OP=OP

groot

95

12.
12

95

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

6.

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

v.d. Sjlechter koude schotel

*

S
I
T
A
R
G
1
1+

bak à 400 gram

OP=OP

3.

49

v.d. Sjlechter boterhamworstje
250 gram

OP=OP

3.

99

94

2.

99

4.

95

Kersen of
Hollandse aardbeien

VAN

2 bakken à 400/500 gram
combineren mogelijk

NEDERLANDSE

Coop gehakt half
om half

BOEREN

zak à 500 gram

OP=OP

3.

19

1.

99

2 STUKS

4.

99

6.

98

MAX. 6
PER
KLANT

Pitloze witte druiven bak 500 gram
Galia meloen per stuk
Cantaloupe meloen per stuk
Platte perziken bak 500 gram
combineren mogelijk

3 STUKS
5.97
6.87

Biertje van de week

5.-

Alle Brand, Affligem
of Sol speciaalbier
per stuk, m.u.v. kratten

*

NG
I
T
R
O
K
25%
1. 7.
65 _

1.

23 _

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

99

5.

99

MAX. 4
PER
KLANT

MAX. 4
PER
KLANT

MAX. 4
PER
KLANT

MAX. 4
PER
KLANT

5.34
44
16. 12.
24
14. 11.

Bavaria pils
krat 12 flesjes
à 300 ml

7.13

Warsteiner
pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

59

Amstel pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

99

ING
T
R
O
K
%
25
Bud pils

krat 24 flesjes
à 300 ml

16.99

Jupiler pils
krat 24 flesjes
à 250 ml

16.29

12.74
12.21

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

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

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 20.00 UUR

