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Nachtelijke erehaag
voor zilveren Gabriela
Zondagavond, vlak voor middernacht, arriveerde een
doodvermoeide maar vooral dolgelukkige Gabriela
Schloesser-Bayardo in haar woonplaats Nuth. Daar
werd de ‘zilveren’ handboogschutster verwelkomd door
burgemeester Eric Geurts, sportwethouder John Essers
en tientallen buurtbewoners, familieleden en bekenden.
In het nachtelijk donker overhandigde Geurts haar De
Meander, het gemeentelijk ereteken van zilver dat verbondenheid met de gemeente weergeeft. Mike Schloesser
had ‘zijn’ Gabriela zondagmiddag, na haar 12 uur durende
vlucht vanuit Tokio, opgehaald op Schiphol. Na de huldiging in Scheveningen en tv-optredens eindigde Gabriela’s
succesvolle Olympische reis in nachtelijk Nuth, waar
uitbundig geapplaudisseerd werd voor een 27-jarige
topsportvrouw uit Beekdaelen die geschiedenis schreef
op de Olympische Spelen van 2021. Foto Rob Oostwegel
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Heilige Anna, breng ze op tijd tot inzicht,
want niemand leeft voor zichzelf.
Jacques

”

NICOLE RAMAEKERS STAPT PER 1 SEPTEMBER OVER NAAR BEDRIJFSLEVEN

Column Jacques

Onderrichting

I

n de kerk van Wijnandsrade bevindt zich een beeld van de
Heilige Anna, de moeder van de Maagd Maria en de grootmoeder van Jezus. Zij was gehuwd met Joachim. Nergens
in de bijbel komen Anna en Joachim voor. Er bestaat echter
een apocryptisch proto-evangelie van de apostel Jacobus
waarin verhaald wordt, dat dit echtpaar vele jaren kinderloos
was en vergeefs naar een kind verlangde. Zij baden tot God
om hun innige wens te vervullen. Toen Joachim eens met zijn
kudde in de woestijn verbleef, verscheen er een engel die hem
verkondigde dat hun gebed was verhoord. Zijn vrouw was in
verwachting van een dochter. Ook Anna kreeg zo’n boodschap.
Na negen maanden werd er een kind geboren en zij noemden
het Maria. Tot zover het apocriefe verhaal. Kunstenaars hebben talloze afbeeldingen gemaakt van Anna, vaak vergezeld
van Maria en Jezus. “Anna te drieën” worden die beelden genoemd. Maar in Wijnandsrade staat het beeld van Anna met
haar kind Maria, dat zij onderricht. Anna heft haar waarschuwende vinger en dat is de karakteristieke houding van een
onderwijzeres. Maria heeft altijd een voorbeeldig leven geleid
en zij is zonder zonden gebleven. Daarom is het onderricht
over haar hoofd heen voor ons bedoeld.
Als ik door de straten van ons dorp loop, zie ik al maandenlang
overal vlaggen hangen. Constant. Sommige zien er na alle
noodweer van de afgelopen weken verfomfaaid uit. Navraag
leert, dat dit een eerbetoon is voor de geslaagden die op 10
juni de uitslag van hun eindexamen hebben gekregen. Op
sommige vlaggen staat de naam van de school en “Geslaagd”
met een uitroepteken. Bij mij ontstaan dan vraagtekens.
Waarom blijven die vlaggen zolang hangen? Is het feest nu
nog niet ten einde? Hadden ze zo’n hekel aan school dat ze er
nu vanaf zijn? Of gaan ze in september weer gewoon naar de
volgende school? Of naar een werkgever? Misschien is de vlag
een symbool van afwachting. De geslaagde leerling wacht af
wat de toekomst hem of haar zal brengen. Het moet tegenwoordig allemaal op een presenteerblaadje thuisgebracht
worden. Vroeger moest je er zelf op af, herinner ik me.
Het Franse volkssprookje “Blauwbaard” dat Charles Perrault
in 1697 schreef, gaat over een rijke man die de gewoonte heeft
zijn vrouwen te vermoorden. Dan trouwt hij opnieuw. Vervolgens gaat hij alleen op reis en geeft zijn vrouw een sleutelbos
voor alle kamers van het huis, maar in één kamer mag ze niet
komen. Blauwbaard vertelt niet waarom en dan snap je het
wel. Door nieuwsgierigheid overmand, opent de vrouw op een
nacht de deur van de verboden kamer. Daar vindt ze de lijken
van haar vermoorde voorgangsters. Ze schrikt zich rot en de
sleutel valt uit haar hand. Als ze hem opraapt, komt er bloed
aan haar handen, dat er niet meer af gaat. Blauwbaard komt
eerder terug dan verwacht en ontdekt wat zij heeft gedaan.
Zij moet sterven, maar mag nog een laatste gebed doen. Haar
zuster die op bezoek is, beklimt de toren om uit te kijken
naar haar broers die in aantocht zijn. De hulpkreten van de
in doodsangst verkerende vrouw gaan door merg en been:
“Zuster Anna, ziet gij al iets komen?” De broers komen precies
op tijd om het sprookje een happy end te geven. Ze doden
Blauwbaard voordat hij zijn vrouw kan vermoorden, waarna zij
gelukkig hertrouwt en door de rijkdommen van Blauwbaard
een onbekommerde toekomst tegemoet gaat.
Aan die kreet uit het sprookje: “Zuster Anna, ziet gij al iets
komen” moet ik immer denken als ik die vlaggen in de straten
zie hangen. Zou het onderricht van de Heilige Anna wel
beklijven? Seneca zei reeds: wij leren niet voor de school maar
voor het leven. De rijkdom van de toekomst lonkt, maar eerst
moeten een heleboel moeilijkheden worden overwonnen. Van
examens krijg je uitslag. Zo zullen al die eigenwijsjes die zich
nu niet tegen corona willen laten vaccineren, ooit een dure
tol betalen. Heilige Anna, breng ze op tijd tot inzicht, want
niemand leeft voor zichzelf. De blauwe sjerp op het beeld
van Anna verwijst naar Blauwbaard die met vlag en wimpel is
overwonnen.
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Gemeentesecretaris
verlaat Beekdaelen
na amper 3,5 jaar
Nadat CDA-wethouder
tevens ‘coalitiearchitect’
Roy van der Broek al
eerder bekendmaakte
de gemeente Beekdaelen per 1 september
te verruilen voor het
directeurschap van afvalbedrijf RD Maasland
in Midden- Limburg,
kondigde verleden week
ook gemeentesecretaris/
directeur Nicole Ramaekers per diezelfde datum
haar vertrek aan, amper
3,5 jaar na haar start bij
de fusiegemeente. Dat
twee bestuurlijke kopstukken tegelijkertijd
afzwaaien is toeval, zegt
CDA-fractievoorzitter
Twan Schevers. “Het een
heeft niets met het ander
te maken. Nicole Ramaekers heeft puik werk
geleverd om van de fusiegemeente één geheel
te maken.” D66-fractievoorzitter Rodney Swelsen heeft een andere
versie: “Haar vertrek kan
niet los worden gezien
van de rammelende politieke aansturing door het
college van B&W.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Nog vier weken, dan trekt
de hoogste ambtenaar van
Beekdaelen officieel de deur
van het gemeentehuis voor
de laatste keer dicht. Feitelijk
hééft ze dat al gedaan, want
na haar vakantie keert ze niet
meer terug op haar post, op 1
september begint ze bij Geerts
& Partners. Dit wervings- en
selectiebureau vermeldt op
de eigen website uitgebreid
dat (citaat) ‘Ralf Krewinkel
na zijn burgemeesterschap in
Heerlen een bureau zocht dat
hem zou helpen bij zijn re-integratie op de arbeidsmarkt’.
Inmiddels is Krewinkel directeur bij Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek, eenzelfde
functie die Roy van der Broek
vanaf 1 september vervult bij
RD Maasland. Het opstappen
van Ramaekers, na amper 3,5
jaar, is volgens PvdA-fractievoorzitter Lars Kockelkoren
verrassend. “Verrassend in díe
zin dat we in de veronderstel-

ling verkeerden dat we aan het
bouwen waren aan één team,
indachtig het motto: ‘Beekdaelen maken we samen’.
Dat ‘één team’ smeden is nog
niet gelukt want ook Van der
Broek vertrekt.” Kockelkoren
stelt dat bij de zoektocht naar
een opvolger voor Ramaekers
‘kwaliteit vóór snelheid’ gaat.
“De ambtenaren werken keihard en met de zelfsturende
ambtenarenteams gaat het
steeds beter gaat.”
Klachten over ambtelijke
organisatie
Van fusiegemeente Beekdaelen ‘één geheel maken’ is
niet altijd even gemakkelijk
gebleken, erkent Twan Schevers (CDA). Ramaekers heeft
volgens hem ’puik werk’ geleverd, maar hij voegt er aan
toe: “Het CDA heeft ook zeer
geregeld melding gemaakt van
klachten van inwoners, bedrijven en verenigingen. Wij
horen als raadsleden namelijk
zeer geregeld de klachten die
er zijn rondom de ambtelijke
organisatie. Er zijn op dit moment nog meer dan voldoende
zaken om mee aan de slag te
gaan. Ons inziens zou dat voor
de komende periode middels
een interim-secretaris snel
ter hand kunnen worden genomen.” Een tijdsbestek van
drie jaar, vanaf 1 januari 2019,
is volgens hem te kort gebleken om de gewenste slagen
te maken. “Maar binnen nu
en drie jaar staan we er volledig en hebben we de diverse
ambitieuze projecten perfect
afgerond.” Dat het vertrek van
Ramaekers samenvalt met
het afscheid van Roy van der
Broek is volgens Schevers toeval. “Roy heeft een hele mooie
nieuwe uitdaging gevonden,
hij was toe aan een volgende
stap.”
‘Knappe prestatie in korte
tijd’
Net als Van der Broek kiest
ook Ramaekers voor een carrièreswitch, benadrukt fractievoorzitter Hugo Schaffrath van
de Vernieuwingsgroep. “Beide
besluiten staan geheel los van
elkaar. Er is mede door Ramaekers heel veel werk verzet
en er is ook nog heel veel werk
te verzetten. Na 3,5 jaar beginnen de culturen uit de drie
voormalige gemeenten langzaam aan elkaar te wennen,
zowel in bestuurlijke als ook
in politieke context. Veel afdelingen functioneren inmiddels
naar behoren, dat is op zich al
een knappe prestatie in zo’n

Nicole Ramaekers vertrekt als gemeentesecretaris van Beekdaelen.
Foto Gemeente Beekdaelen

korte tijd.” Ook VVD-fractievoorzitter Ed Slangen is vol lof
over de vertrekkende gemeentesecretaris. “Drie organisaties
omvormen tot één grote organisatie is niet zo maar iets. Zij
heeft die uitdaging opgepakt
en heel veel bereikt in de organisatie.” Dat Ramaekers na 3,5
zeer intensieve jaren in Beekdaelen toe is aan iets nieuws,
kan Slangen goed begrijpen.
“Haar vertrek heeft trouwens
niets te maken met het vertrek
van Roy van der Broek.”

”

Er is mede
door Ramaekers
heel veel werk
verzet en er is
ook nog heel
veel werk te
verzetten.
- Hugo Schaffrath -

D66 bekritiseert B&W
Het vertrek van Ramaekers
kan in ieder geval niet los worden gezien van de ‘rammelende politieke aansturing door

”

Haar vertrek
kan niet los
worden gezien
van de rammelende politieke
aansturing door
het college van
B&W.
- Rodney Swelsen -

het college van B&W’, stelt
D66-fractievoorzitter
Rodney Swelsen. “De incidenten
begonnen eigenlijk al bij de
start van de coalitie: een start
zonder goed coalitieakkoord.
De chaos bij de voorgenomen
wisseling van CDA-wethouders ligt nog vers in het geheugen. Wij krijgen vanuit de organisatie signalen dat het niet
goed zit. D66 betreurt dat het
tot een tussentijds vertrek van
de gemeentesecretaris is moeten komen.” Na het zomerreces wil de partij opheldering
van B&W. “Over de oorzaak,
wat er aan gedaan is en wat de
kosten zijn.” Nicole Ramaekers konden we niet bereiken
voor een reactie.
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Wijnandsrade herdenkt de bevrijding
en staat stil bij oorlogsgebeurtenissen
Wijnandsrade In Wijnandsrade wordt zaterdag 18
september, op die dag dat
het in 1944 werd bevrijd,
stilgestaan bij drie oorlogsgebeurtenissen in
het dorp. Dat gebeurt met
een wandeltocht waarbij
letterlijk en figuurlijk wordt
stilgestaan bij drie plekken
die herinneren aan de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog.

De tocht is een initiatief
van heemkundevereniging
Vrienden van Wijnandsrade
en voert langs twee crashlocaties van WOII-vliegtuigen
(in Laar en Brommelen) en
langs de plek in Swier waar
precies 77 jaar geleden zes
geallieerde soldaten om het
leven kwamen bij een explosie. Tijdens de wandeling
krijgen deelnemers allerlei
informatie over de drie oor-

logsgebeurtenissen in Wijnandsrade. Voorafgaand aan
de wandeling is in het gemeenschapshuis een lezing
over in Nederland verongelukte militaire vliegtuigen
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De wandeling is voor
alle leeftijden en deelname is
gratis. "Meer info volgt binnenkort via De Beekdaeler",
belooft de heemkundevereniging uit Wijnandsrade.

Dit is de winnaar van ‘De
Beekdaeler Zomer-Puzzel'
Beekdaelen De winnaar
van de ‘Zomer-puzzel' is
bekend. Onder de foutloze inzendingen hebben wij een cadeaubon
verloot van de Naanhof
ter waarde van 25 euro.
We feliciteren: A. van
Steenhoven uit Nuth.
De cadeaubon is onderweg.

We kregen bij de redactie
ruim 79 inzendingen binnen, waarvoor dank. Voor de
goeie orde hieronder de juiste antwoorden. Horizontaal
3. Dit krijg je als je te lang in
de zon hebt gelegen: zonnesteek. 6. Dit moet je doen
om te voorkomen dat je verbrand: insmeren. 7. Dit land
staat bekend om de tapas en

sangria: Spanje. Verticaal 1.
Bergpas op de huidige grens
tussen Oostenrijk en Italië: Brennerpas. 2. Bekende
stad in het noordoosten van
Italië: Venetië. 4. Hier verblijf je met een tent, camper
of caravan: camping. 5. In
sommige landen moet je dit
kopen om gebruik te mogen
van de snelweg: vignet.

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

Voordelig APK in Schinveld
Autobedrijf van Woudenberg
Burgemeester Boschstraat 65
6451 AN Schinveld

APK
€ 37,50
APK met roetmeting
€ 62,50
APK bij grote onderhoudsbeurt € 12,10
Alleen op afspraak. Tel 045-5644052

(

BEZORGER
GEZOCHT
IN SCHINNEN
Interesse?
Neem dan contact met ons op
via info@beekdaeler.nl
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Wolfhagen 121 in
Schinnen
Dorpstraat 6 in Nuth

OMSCHRIJVING
Het verbouwen van de carréboerderij

Het tijdelijk verhuren van woning als
vakantiewoning
Provincialeweg Zuid 151 in Het vervangen van houten aanbouw
Oirsbeek
door gemetselde aanbouw
Pastoor Habetsstraat
Het kappen van bomen
t.h.v. 18 t/m 22 in
Oirsbeek
Dorpstraat 83 in Nuth
Het plaatsen van poort en pilaren

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Valkenburgerweg 49 in Nuth Verlenging vergunning ex. art. 10
Wet explosieven civiel gebruik
Kloosterlaan 10b in Schinveld Een alcoholwetvergunning is
verleend
Kloosterlaan 10b in Schinveld Een exploitatievergunning met
toevoeging terras is verleend
Perceel kadastraal bekend
Stookontheffing voor het stoken
gemeente Merkelbeek sectie van snoeiafval
C nr. 1532
Perceel kadastraal bekend
Stookontheffing voor het stoken
gemeente Bingelrade sectie van snoeiafval
C nr. 865
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Dorpstraat 6 in Nuth
Het tijdelijk verhuren van woning als
vakantiewoning
Provincialeweg Zuid 151
Het vervangen van houten aanbouw
in Oirsbeek
door gemetselde aanbouw
Pastoor Habetsstraat thv Het kappen van bomen
18 t/m 22 in Oirsbeek

DATUM VERLEEND
20-07-2021
26-07-2021
26-07-2021

Schulden?
Niets om je voor te schamen!
Wist je dat maar liefst één op de vijf huishoudens in Nederland risicovolle
schulden heeft? Een groot deel hiervan denkt dat de problemen niet zó
ernstig zijn dat ze daar professionele hulp bij nodig hebben. Maar schulden
lopen snel op en de situatie gaat van kwaad tot erger.
Schulden hebben is niets om je voor
te schamen en er is hulp. Acteurs
Janneke, Tom en Sabine vertellen op
www.beekdaelen.nl/hulpbijschulden de
verhalen van echte Beekdaelenaren.
Hulp bij schulden?
Heb je zelf schulden? Wacht dan niet te
lang en vraag om hulp! Maatschappelijk
werk Beekdaelen biedt hulp aan
inwoners die schulden hebben of
problemen voorzien. In een persoonlijk
gesprek wordt de situatie bekeken. Ook
als er nog geen schulden zijn, kan een
maatschappelijk werker helpen. Met hulp
van concrete tips en handige kneepjes
lukt het vaak al wel om van het inkomen
rond te komen. We zoeken altijd naar
oplossingen. Oplossingen voor de lange
termijn waardoor je weer op eigen kracht
verder kunt.
Bemiddeling
Zijn er problematische schulden dan
kan via ISD Kompas doorverwezen
worden naar de Kredietbank Limburg.
Samen wordt gekeken naar de financiële
situatie en de mogelijkheden. We
kijken naar het inkomen, de schulden
en wat er gedaan kan worden om de
uitgaven te beperken en de inkomsten
te vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door
het aanvragen van huur of zorgtoeslag
en het laten kwijtschelden van
gemeentelijke belastingen. Vervolgens
wordt samen een plan opgemaakt. De
Kredietbank bemiddelt over de schulden.
Dit betekent dat geprobeerd wordt
afspraken te maken met de instanties
of mensen die nog geld moeten krijgen.
Als zij hiermee akkoord gaan, is de
schuldregeling geslaagd. Komen wij niet
tot een akkoord dan kunnen mensen
ervoor kiezen dat we schuldsanering
aanvragen via de Wet schuldsanering
natuurlijke personen (Wsnp).

Je staat er niet alleen voor
ISD Kompas is er niet alleen voor mensen
met een uitkering. Er kan echter pas
iets gedaan worden als we weten wat
er speelt. Door een afspraak te maken
een van onze maatschappelijk werkers
wordt een belangrijke eerste stap naar
een oplossing gezet. Want die is er bijna
altijd. Te weinig mensen zijn zich hiervan
bewust. Ook dat is een logisch gevolg
van het hebben van schulden. Want
schulden hebben een enorme impact.
Samen naar een oplossing
Door de enorme stress handelen en
denken mensen anders, ze zijn alleen
bezig met overleven. Daar is iedereen
binnen het maatschappelijke werk en
ook de Kredietbank zich heel goed van
bewust. Vroeger werd vooral gekeken
naar het proces, nu staat de oplossing
voor de klant centraal. Helaas bereiken
we nog steeds veel te weinig mensen.
Terwijl het aantal mensen met schulden
blijft groeien. Dit is echt niets om je
voor te schamen. Het kan iedereen
overkomen, dus zet die eerste stap!
Heeft u schulden of voorziet u
problemen?
Neem contact op met maatschappelijk
werk van de gemeente Beekdaelen.
Meander Maatschappelijke
Dienstverlening
• Pastorijstraat 31 in Nuth
• telefoonnummer 045565 75 85
• email BureaudienstNuth@mgzl.nl
CMWW
• A ge Water 20A in Schinveld
• telefoonnummer 088455 25 90
• email info@cmww.nl

29-07-2021
29-07-2021
DATUM VERLEEND
23-07-2021
23-07-2021
23-07-2021
28-07-2021

27-07-2021

Plan tijdig uw afspraak bij de
gemeente in!
Heeft u een nieuw paspoort nodig? Of moet u binnenkort iets anders regelen
bij de servicebalie van burgerzaken? Plan dan tijdig uw afspraak in! Door de
aankomende vakantieperiode is het op dit moment namelijk extra druk. Het
is daardoor mogelijk dat u niet op iedere gewenste datum terecht kunt.
Een afspraak bij de servicebalie maakt u
eenvoudig online via
https://afspraken.beekdaelen.nl/.
Of neem telefonisch contact met ons
op via 088 – 450 2000 voor het maken
van een afspraak.

DATUM INDIENING
21-07-2021
21-07-2021
26-07-2021

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.

Plan alleen een afspraak als dit echt
niet anders kan
Veel gemeentezaken kunt u
tegenwoordig online regelen via
www.beekdaelen.nl met uw DigiD of
eHerkenning (voor ondernemers). U
hoeft dan niet naar het gemeentehuis te
komen. Zo houden we de servicebalie
beschikbaar voor die zaken die niet
online geregeld kunnen worden.
Verder gelden voor verlopen rijbewijzen
door de coronamaatregelen tijdelijk

andere regels. Kijk voor meer informatie
op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronaviruscovid19/vervoer/
rijbewijzen.
Meer informatie
Op www.beekdaelen.nl vindt u over elk
product of dienst, zoals het aanvragen
van een paspoort, het melden van een
geboorte en het doorgeven van een
verhuizing, uitgebreide informatie.
Hierbij wordt ook vermeld wat u online
kunt regelen en wanneer een afspraak bij
de servicebalie nodig is.
Heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons
op via 088 – 450 2000
of gemeente@beekdaelen.nl.

Voorkom extra kosten: doe
rechtstreeks zaken met uw
gemeente!
Hebt u een verklaring omtrent gedrag (VOG) of een uittreksel van de
Basisregistratie Personen (BRP) nodig? Of wilt u een afspraak maken
bij de gemeente? Regel deze zaken dan rechtstreeks bij de gemeente.
Voorkom dat andere partijen extra kosten in rekening brengen.
Er zijn namelijk websites actief die dit soort zaken voor u willen regelen.
De gemeente werkt niet samen met deze websites. Deze sites vragen
vaak naar persoonlijke en gevoelige informatie. Ook komt het voor dat
zij u vragen om uw identiteitskaart of paspoort te scannen. Bovendien
brengen zij voor het regelwerk extra kosten in rekening. Zelfs voor het
maken van een afspraak bij de gemeente.
Maak daarom altijd uw afspraak rechtstreeks bij de gemeente en
voorkom deze extra kosten. Voor een uittreksel BRP of een VOG brengt
de gemeente de gebruikelijke leges in rekening. Het maken van een
afspraak is altijd kosteloos. Een afspraak maken via een andere website
zorgt er ook niet voor dat u sneller bij de gemeente terecht kunt.
U kunt uw afspraak daarom het beste online inplannen via
https://afspraken.beekdaelen.nl/ of telefonisch via 088 – 450 2000.

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

Denk met ons mee!
De PvdA is drukdoende om haar programma te schrijven voor
de volgende raadsperiode 2022 - 2026.
Wij willen niet alleen een programma vóór onze inwoners en
ondernemers, maar vooral een programma met en dóór onze
inwoners en ondernemers.
Heb jij ideeën, suggesties of aanbevelingen?
Neem contact met ons op!

Op vakantie?
Licht de buren in

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

WoonWijzerWinkel Limburg zet
concrete stappen richting een
duurzaam Limburg.
‘Een duurzaam Limburg’, dat is het doel waarmee de
WoonWijzerWinkel Limburg in samenwerking met lokale
installateurs, aannemers en aangesloten gemeentes werkt aan een
klimaatneutraal Limburg.

Op vakantie?
Licht de buren in!

Je kunt bij de WoonWijzerWinkel terecht voor onafhankelijk duurzaam
advies op maat. WoonWijzerWinkel Limburg is namelijk het officiële
Energieloket voor de zeven Parkstadgemeenten (Beekdaelen, Brunssum,
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal) en sinds kort ook
diverse andere gemeenten zoals de gemeente Gulpen-Wittem.
Met dat duurzame advies op maat helpen WoonWijzerWinkel Limburg
en partners woningeigenaren om de eerste stappen te zetten richting
een duurzame woning. Hierbij kan gedacht worden aan grotere stappen
in de isolatie of energieopwekking, maar ook aan kleinere stappen zoals
het continu uitlezen van je slimme meter.
Dat adviseren gebeurt door middel van een bezoek aan de winkel
in het Parkstad Stadion van meer dan 1.200 m2 in Kerkrade of een
adviesgesprek aldaar. Hierbij wordt altijd aan de hand van de huidige
woonsituatie gekeken welke maatregelen er mogelijk zijn en zich
voldoende terugverdienen. Liever een gesprek op afstand? Ook dat kan.
Al honderden mensen gingen je het afgelopen jaar voor.
Desgewenst helpt men je ook bij het in de praktijk brengen van
de adviezen, door offertes aan te vragen bij gekende lokale
kwaliteitsbedrijven en het hele traject te begeleiden. Tot en met
de uitvoering mét garantie. Daarbij kijkt men ook naar subsidie- en
financieringsmogelijkheden. Zo heeft de WoonWijzerWinkel inmiddels
al een groot aantal woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van
hun woning.
Breng een bezoekje aan de showroom, neem een kijkje in de webshop
of maak een afspraak voor een adviesgesprek op maat. De zomer is
immers hét moment om na te denken over het verduurzamen van je
woning.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
Maak het inbrekers
- de post
weg te halen
uw vertrouwde
buren:
niet te makkelijk.Vraag
op
uw
woning
te
letten
bij
verdachte
situaties 112 te belle
Maak het inbrekers
de
post
weg
te
halen
niet te makkelijk.
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Meer informatie: limburg.woonwijzerwinkel.nl of bel 045 – 7470051.
www.politiekeurmerk.nl/preventietips
www.politiekeurmerk.nl/preventietips
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Puzzel: kruiswoord,
sudoku en woordzoeker.
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BLOEMEN- EN
CADEAUWINKEL
TE HUUR
BLOEMEN- EN CADEAUWINKEL
TE HUUR
Gelegen aan een tankstation in Gangelt,
bestaande uit:
- Winkelruimte met airco (34 m2)
- Bloemschikruimte met airco (35 m2)
- Opslagruimte met stellingkasten (20 m2)
Inlichtingen: 0049 2454-939143

‘Kroedwusj’zegening in
Bingelrade

700 meter
kramen
in Hegge

Bingelrade In de Sint Lambertuskerk in Bingelrade
wordt zaterdag 14 augustus
de jaarlijkse viering rond
Maria Ten Hemelopneming
gehouden. Belangstellenden
zijn hierbij van harte welkom.
Tevens zullen de ‘kroedwusjen’ dan worden gezegend.
De viering begint om 18.00
uur en wordt muzikaal opgeluisterd door het Regio
Seniorenorkest Beekdaelen.
Bij goed weer is de viering in
de pastorietuin.

Schinnen In het buurtschap
Hegge in Schinnen wordt
zondag 5 september de jaarlijkse
straatrommelmarkt
gehouden. Organisatie is in
handen van buurtvereniging
Hegge. Het is een rommelmarkt van zo’n 700 meter met
170 kramen. Op het horecaplein worden hapjes en
drankjes verkocht. Toegang
is 1 euro voor volwassenen en
gratis entree voor kinderen
tot 12 jaar. De markt duurt van
10.00 tot 17.00 uur.

Gelegen aan een tankstation
ZOMERSTOP
in Gangelt, bestaande uit:

De
Beekdaeler
- Winkelruimte
met
airco (34 m )
met
vakantie
- Bloemschikruimte
met
2

airco (35 m2)
- Opslagruimte
meter
De Beekdaeler
gaat
2
stellingkasten
)
even
tussenuit.(20
Opmde

dinsdagen 10 augustus, 17
Inlichtingen:
augustus en 24 augustus is
0049 2454-939143
er geen uitgave. 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!

DeBeekdaeler

JOURNAAL
BEEKDAELEN

DeBeekdaeler
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Binnenkort weer
Hoeskamertref
in Arensgenhout
Arensgenhout De volgende
editie van de Hoeskamertref
in Arensgenhout staat weer
voor de deur. Wie een kaartje
wil leggen of gewoon een praa
tje wil maken met een kopje
koffie is welkom op maandag 16 augustus van 14.00 tot
16.00 uur in de Hoeskamer
in Arensgenhout. Er geldt
een maximum van 32 bezoekers. Aanmelden is daarom
verplicht en kan tot uiterlijk
13 augustus bij Tiny Rompen-Loijens, tel. 06-25012415
of paul.tiny.rompen@gmail.
com. Als het maximale aantal
bezoekers is bereikt, worden
aanmeldingen
automatisch
doorgeschoven naar maandag 30 augustus. Dan staat
er ook een Hoeskamertref op
het programma. Wie vervoer
nodig heeft moet voor 13 augustus bellen met Tiny Rompen-Loyens (via eerder genoemd telefoonnummer).

Rommelmarkt
in Jabeek
Jabeek Fanfare St. Caecilia
Jabeek houdt zaterdag 11 en
zondag 12 september van
10.00 tot 16.00 uur een overdekte rommelmarkt in het
Ontmoetingscentrum aan de
Gaatstraat. Er is een keur aan
gebruikte spullen en curiosa.
De entree voor beide dagen
bedraagt 1,50 euro. Kinderen
tot 12 jaar hebben vrije toegang.
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ONZE GEMEENTE TREKT MEER TOERISTEN
DOOR NOODSITUATIE IN GEULSTADJE

‘Groeten uit
Valkenburg
Beekdaelen’

U

Visit Zuid-Limburg,
voorheen VVV
Zuid-Limburg geheten, doet waar deze
organisatie haar bestaansrecht sinds
1885 aan ontleent:
reclame maken voor
een toeristische regio
opdat zoveel mogelijk toeristen er hun
vakantiegeld spenderen. ‘Veel bedrijven in
Valkenburg zijn (na
de watersnood, red.)
weer open en staan
klaar om jou meer dan
ooit gastvrij te ontvangen’, bloklettert de
VVV-website. Intussen
noteert met name de
overnachtingshoreca
in de gemeente Beekdaelen meer boekingen dan voorheen.
“Zuid-Limburg is
meer dan alleen Valkenburg”, zegt een van
de hoteliers.
Dit gezin uit Berkel en Rodenrijs, een stadje met 31-duizend inwoners in Zuid-Holland, viert dit jaar vakantie in de gemeente Beekdaelen.
Een ijsje bij ‘Tropical’ in Schimmert is zo te zien een voltreffer. Foto De Beekdaeler

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Burgemeester Daan Prevoo
van Valkenburg kreeg recentelijk de vraag wanneer toeristen weer welkom zijn, zo
meldt NRC Handelsblad. Lastig in te schatten, vond Prevoo, want sommige herstelwerkzaamheden zijn sneller
voltooid dan andere. “Maar
het moet niet te druk worden.” Toeristen moeten de
wederopbouw niet hinderen.
Bovendien geldt in de groene
gebieden rondom Valkenburg
een noodverordening vanwege gezondheidsrisico door
achtergebleven vervuild slib.
Een aantal wegen en voetpaden zijn onbegaanbaar door
verzakkingen en omgevallen
bomen, daarom zijn enkele buitengebieden rondom

Valkenburg gesloten voor
publiek. Nee, daar wordt een
vakantieganger bepaald niet
vrolijk van.
Eerst annuleringen, daarna
veel boekingen
Het mag dan ook niet verbazen dat menige toerist, die dit
jaar zijn vakantie in Valkenburg had willen doorbrengen,
al dan niet noodgedwongen is
geswitcht naar hotels en campings zonder wateroverlast,
bijvoorbeeld in Beekdaelen.
“Ook wij hadden aanvankelijk annuleringen omdat men
dacht dat ‘heel Zuid-Limburg’
zowat onder water was gelopen”, zegt Janine Hagedoorn
van hotel-restaurant Hof van
Hulsberg in het gelijknamige

dorp. Mede door een mededeling op de eigen website
(‘Ons hotel heeft gelukkig
geen enkele wateroverlast en
is normaal bereikbaar voor
onze gasten’) nam het aantal
boekingen weer pijlsnel toe.
“Wij hebben het inmiddels
lekker druk.” Mede door toeristen die op dit moment niet
in Valkenburg willen of kunnen logeren. Janine Haagedoorn: “Ik wil helemaal niet
denigrerend doen over Valkenburg, maar Zuid-Limburg
telt nog tienduizend andere
leuke plekjes om te ontdekken.”

de natuur tussen bossen en
landerijen, is er tijdens deze
vakantietijd extra aanloop.
”We hebben meer hotelovernachtingen dan normaal”,
vertelt gastvrouw Manon aan
de telefoon. “Deze gasten komen vooral uit Nederland.”
Bij de Schinvelderhoeve, een
gerenoveerde monumentale
carréboerderij uit 1385, staan
ze weliswaar niet in drommen aan de toegangspoort te
rammelen, ‘maar er is beduidend meer aanloop dan normaal’, constateert directeur
Bas Eijssen. Helaas moet hij
toeristen die koffie-met-vlaai
of een lunch willen bestellen,
teleurstellen. “Wij hebben
Doenrade en Schinveld
Ook bij hotel-restaurant Kas- geen daghoreca.” Wel feestteel Doenrade, verscholen in en vergaderzalen, in alle soor-

ten en maten, desgewenst
met catering. Eijssen “En luxe
suites om te overnachten. Die
zitten tot oktober helemaal
vol.” Dat – mede door ‘corona’
- vakantie-in-eigen-land dit
jaar een tophit is, merken niet
alleen de hoteliers en campinghouders in Beekdaelen,
maar ook Maurice Laumen in
Schimmert, inmiddels 32 jaar
uitbater van friture/snackbar
Tropical. “Ik heb tien procent
méér toeristen dan in voorgaande jaren.” Hoe dat komt?
“Ik denk vooral door de situatie in Valkenburg. Het water
zelf mag er dan gezakt zijn,
de stank ruik je er nog steeds.
Dat is althans wat klanten, die
in Valkenburg zijn geweest,
mij vertellen.”
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sudoku vijfling

kruiswoord
1

2

3

4

5

6

12

7

8

9

10

11

13
16

15

17

21

20
26

27

22

18
23

24

32

30

33

34

36
38
44

40
46

45

60

4
42
48

57

64

43

53
58

62

61

63

4 2

65

VERTICAAL: 1 bloodrecht 2 deel v.e. boom 3 oude lengtemaat 4
geneesmiddel 5 uiteinde v.e. spier 7 plan 8 dik en zwaar 9 uitroep
van pijn 10 optreden 11 riv. in Frankrijk 12 Europese vrouw 14 reusachtig 17 Europeaan 18 schaaldier 21 dagtekenen 23 zangnoot 24
soort beer 27 spil 28 muziekinstrument 30 werktuig 31 motorraces
33 kloosterzuster 35 vlaktemaat 38 zangspel 39 gulden 40 sportploeg
41 keukengerei 42 maanstand 43 producent 45 welpenleidster 47
Verenigde Staten 49 drinkgerei 51 uitgebakken spek 52 karakter 55
kolenemmer 56 soort hert 58 tweetal 59 populaire groet 61 deel v.d.
bijbel 63 met name.

woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

NATJE
NEGENTIG
OCTAAF
OFFSET
ONDENKBAAR
OPWACHTEN
PASTORIE
PORTAAL
RANDGEMEENTE

AAGJE
BREED
EINDE
ENGEL
FACET
GAPEN
GOLIATHKEVER
KATVIS
MAHONIE

E
E
M
Z
E
G
G
E
A
I
O
R

T
I
P
A
N
V
Z
G
N
N
L
V

H
R
M
A
H
E
U
U
D
D
I
O

C
O
T
G
G
O
S
E
G
E
A
U

A
T
O
J
M
I
N
T
E
E
T
W

W
S
C
E
V
K
T
I
M
R
H
E

O
P
A
A
S
F
A
C
E
T
E
G

R
K
A
F
R
L
H
L
N
G
V
E
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4
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3

8

9

2

1

5

1
8
6

6
7 3 1
5 6
3
4 8
8 2
2 4

1
7
11

2

3

4

8
13

19
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27

25

28

29

35

40
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30
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34

36

37

38

48

47
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52

49
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55
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44

45

1

9
5
5
2 8
2 5

oplossingen
week 30

P
A
S
T
A

41

43

6 3
8

9
3 7 6

E
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E
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24

9 7
2 5

8

5

3
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kruiswoord

18

23

7

4 1

15

20

6

5

2

10

4
9

2

4
8 7
4
1
2

3 5

6

14

5
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17

16

33
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5 8
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31
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3
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3
1
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1 5

1

5
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kruiswoord

26

REVUE
START
TANGA
TARBOT
TENEUR
TEUGEL
UTRECHT
VOUWEN
ZEGGE

P
A
T
T
B
E
O
N
E
B
K
N

6

4
9

7

59

HORIZONTAAL: 1 boomloze vlakte 6 zuil 12 Europees land 13
stortbad 15 eikenschors 16 stremsel 18 inkeping 19 vat 20 Romanum
Imperium 22 tuinkamer 25 numero 26 lijfeigene 29 bijbelse figuur
30 geestelijke 32 staaf 34 breuk 36 ik 37 gebogen been 39 voorkant
41 werkelijk 44 verfplank 46 bijbelse figuur 48 bedevaartplaats 50
eerstkomende 51 betaalplaats 53 rooms-katholiek 54 veerkracht 56
computergeheugen 57 amfibie 59 vragend vnw. 60 deel v.e. geschrift
62 lawaai 64 oplettend 65 schone jongeling.

N
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E
G
E

6 8
8 6 9
5
3

49
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56
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1

35

47

3
9
2
1 5
9 4
3
7

31

41

51

50
54

7

25

37

39

4

3

19

29
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14

46

50
54

56
58

HORIZONTAAL: 1 in de buurt 4 hoon 8 Chinese munt 9 eerstkomende 11 plant 14 taille 16 cerium 17 brandstof 18 bijbelse
stad 19 bijbelse figuur 21 insect 22 erfelijk materiaal 24 mager 26
gebak 28 muze v.h. minnedicht 31 zoon 32 als onder 33 verbouw
37 vis 40 pl. in Noord-Brabant 41 lidwoord 42 doctorandus 44
deel v.e. boom 47 Europese Unie 48 heester 50 lidwoord 51 gewichtig 53 voertuig 55 megabyte 56 toets alleen 57 oude munt 58
half (in samenst.).
VERTICAAL: 2 indien 3 oevergewas 5 vrucht 6 in orde 7 wedren 10 gedorste halmen 12 vreemde munt 13 halfbloed 14 plant
15 sukkel 20 gravin van Holland 21 nagerecht 23 nummer 25
bijwoord 26 te zijner tijd 27 pl. in Overijssel 29 hoeveelheid 30
wilde haver 34 godin v.d. dageraad 35 de lezer heil 36 Russisch
heerser 37 Nederlander 38 water in Friesland 39 takje 42 aanwijzend vnw. 43 hardhandig 45 groet 46 deel van Engeland 48 groet
49 vleesgerecht 52 Japans parelduikster 54 draagbare telefoon.
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Repair Café Nuth
na coronapauze
weer van start
Nuth Na een pauze door
toedoen van het coronavirus
wordt zaterdag 14 augustus
weer een Repair Café gehouden in de kantine van het
voormalige
tenniscomplex
aan de Voorsterstraat. Om de
anderhalve meter afstand te
garanderen, kunnen mensen
niet zelf bij de reparatie van
hun spullen aanwezig zijn.
Iedereen die iets te repareren heeft kan de spullen aan
de deur afgeven en later weer
ophalen. Het eerste Repair
Café Nuth sinds de uitbraak
van het coronavirus duurt van
10.00 tot 13.00 uur.

Avondwandeling
door het Beekdal

Tennisclub Oirsbeek
verwelkomt 200ste lid
Oirsbeek Een mijlpaal voor Tennisclub Oirsbeek (TCO). De vereniging heeft haar 200ste lid mogen verwelkomen. En
dat heeft de club te danken aan Remco Mouchart uit Schinnen (rechts op de foto) en zijn vriendin Kimberly. Het koppel
besloot zich na een rondleiding op het Oirsbeekse tennispark in te schrijven en werd daarmee het 200ste lid van de vereniging. Onlangs werd Remco hiervoor in het zonnetje gezet. Bovendien kreeg hij van voorzitter Yvonne Koks (links) een
blik tennisballen. "Het enthousiasme is duidelijk voelbaar en dat werkt aanstekelijk", aldus Remco. "Ik denk dat wij ons
hier prima thuis gaan voelen." Het gaat goed met TC Oirsbeek, in krap drie jaar is het ledental verdubbeld. Kortom: de
Oirsbeekse tennisclub bloeit als nooit tevoren. Mede dankzij een frisse aanpak van een enthousiast bestuur. Eigen foto

ZOMERSTOP

De Beekdaeler
met vakantie

12 jaar of ouder?

Hier is je
bijbaan!

De Beekdaeler gaat er
even tussenuit. Op de
dinsdagen 10 augustus,
17 augustus en 24 augustus is er geen uitgave.
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!

WORD
BEZORGER
IN SCHINNEN
Interesse?

DeBeekdaeler

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

J

BEEKDAELEN

OURNAAL

DeBeekdaeler

Thull IVN Beekdaelen, afdeling Nuth, houdt donderdag
5 augustus een zomeravondwandeling. De start is om
19.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Alfa brouwerij
in Thull. Het is een wandeling van 7 kilometer die voert
door het fraaie beekdallandschap. Stevig schoeisel en lange broek wordt aangeraden.
Daarnaast moeten de wandelaars voldoende afstand
van elkaar houden. Deelname is gratis. Zowel leden
als niet-leden zijn welkom.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via frank.van.
puyvelde@rws.nl. Het maximum aantal deelnemers is 15.
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INGEZONDEN
BRIEVEN
Schepping
Watermanager
(Column Hélène, 20-07-2021)

In het boek Prediker 1:7 staat deze
zin “Alle rivieren stromen naar
de zee. Maar de zee raakt nooit
vol.” Een rabbijn opent deze vraag
met “Hoe komt het dat de zee
nooit vol raakt?” Vervolgens voegt
hij in Genesis 1:10 het volgende toe “Omdat G-d een superintellektueel Iemand is/was,
verzamelde Hij al het water en
noemde deze zeeën. En Hij zag
dat de Schepping goed was en
paste de Natuur in de schepping.”
Hélène verwoordt dit glashelder
in haar column 'Watermanager'.
Zij heeft absoluut gelijk omdat
zij zegt: “De mensheid is en blijft
verantwoordelijk over het gebruik
en hergebruik van het water.” Ongetwijfeld is dat de mensheid permanent de grootste afnemer en
verbruiker zal blijven. Immers hij
gebruikt deze voor alle ondenkbare doeleinden. Dus, het gebruik
hiervan gaat hem aan en kan niets
afschuiven op de 'maatschappij'.
Dit is wat de mensheid zelf ten
onrechte ontkent.
Ruben Royen Nuth

Trots
'Deze medaille komt naar Nuth'
(De Beekdaeler, 27-07-2021)

Na het lezen van de beide artikelen over handboogschutster
Gabriela Schloesser-Bayardo, die
een zilveren medaille won op de
Olympische Spelen in Tokio op
het onderdeel handboogschieten
landenwedstrijd gemengd, kon
ik het niet laten om hier even op
te reageren. Via deze weg wil ik
Gabriela samen met haar teamgenoot Steve Wijler (uit Horn) alsnog feliciteren met hun zilveren
eremetaal, de eerste medaille voor
Nederland in Tokio. Dat ze nu
samen met Ada Kok (zwemmen,
Tokio 1964 en Mexico 1968) en
Joep Packbiers (handboogschieten op het onderdeel bewegend
vogeldoel 28 meter, Antwerpen
1920), tot de inwoners van Beekdaelen behoort die een of meerdere medailles hebben gewonnen
is prachtig voor haar. Dat het voor
beiden op het onderdeel individueel niet is gelukt is jammer,
maar die zilveren medaille neemt
niemand hun meer af. Gabriela
moet niet vergeten dat Limburg
maar bovenal Beekdaelen trots op
haar is.
Jean van Aerle Jabeek

INGEZONDEN
BRIEVEN
Bijdragen kunt u sturen
naar info@beekdaeler.nl.
Bijdragen zijn maximaal
150 woorden. Zonder
naamsvermelding worden
geen brieven van lezers
geplaatst. Enkel de naam
en woonplaats worden
gepubliceerd. Lezersbrieven geven niet de mening
van de redactie, maar van
de inzender weer.
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Samen maken
we Beekdaelen!

NUTH

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.

WINACTIE

JOURNAALTJES

Miranda Laeven
uit Jabeek en
Angelique Veraart
uit Puth winnen
538 Hitzone-CD
Beekdaelen Miranda
Laeven uit Jabeek en
Angelique Veraart uit
Puth zijn de winnaars van
de CD ‘538 Hitzone 98’,
waarvoor De Beekdaeler
vorige week een winactie
had uitgeschreven.
Lezers van De Beekdaeler
konden meedingen naar
het schijfje door een mail
te sturen. Precies zesenveertig inzendingen rolden
zeven dagen lang in onze
mailbox. “Vanwege corona is er deze zomer niks
te bezoeken voor ons, hoe

mooi zou het dan zijn als je
een leuke CD wint”, schreef
iemand er bij. “Graag zou
ik deze willen winnen”,
schreef een ander. “Reeds
enkele keren eerder had
ik al gedacht om mee te
doen om een 538 Hitzone
te mogen winnen, nu las ik
het bericht weer en dacht
nu ga ik meteen mailen",
schreef weer een ander.
Loting maandagavond wees
Miranda Laeven uit Jabeek
en Angelique Veraart uit
Puth aan als de winnaars.
Zij krijgen de cd deze week
thuis bezorgd.

€ 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

TRAPPEN

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

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

LAMINAAT/PARKET

MEUBELREPARATIE

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

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.

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

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.

Belangrijke mededeling!
Met ingang van 1 september aanstaande ga ik in een fulltime baan aan de slag
als lokatiebeheerder van de natuurbegraafplaats Eygelshof.
Dit betekent dat ik mijn activiteiten met betrekking tot het regelen,
ondersteunen en voorgaan van uitvaarten, helaas niet meer met deze baan
kan combineren. Met een beetje weemoed neem ik dan ook afscheid van het
regelen en ondersteunen van uitvaarten en ga vol voor mijn nieuwe functie.
U bent uiteraard altijd welkom op de natuurbegraafplaats Eygelshof.
Bedankt voor het vertrouwen dat ik van vele families heb mogen krijgen.
Peter van Eert

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

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

12 jaar of ouder?

Hier is je
bijbaan!

WORD
BEZORGER
IN SCHINNEN
Interesse?
Neem dan contact
met ons op via
info@beekdaeler.nl

BouwCenter
Opreij
Nuth
is per
direct
BouwCenter
JanJan
Opreij
Nuth
is per
direct
op
op
zoek
naar
een
gemotiveerde,
secure
zoek naar een gemotiveerde, secure en en
betrouwbare
POETSHULP
voor
4 uren
betrouwbare
POETSHULP
voor
2 x24xuren
per
per
week
locatie
Thermiekstraat
3
week – locatie Thermiekstraat 3 Nuth Nuth.
Reacties
t.a.v.
Personeelszaken/ 043-4581541
/ 043-4581541
Reacties
t.a.v.
Personeelszaken
personeelszaken@opreij.nl
personeelszaken@opreij.nl

Kerkdiensten
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 7 augustus. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: zielendienst Tiny Meijers-Veldman. Zondag 8 augustus.
11.00 uur: Hoogmis. Intenties:
Chris en Betsy de Koning en
familie de Koning en Van de
Paal; jaardienst echtgenoten
Jules Kengen en Tila Gielen;
zielendienst Jef Ramaekers;
jaardienst Elly Wintjens-Debije, broer Paul en wederzijdse
ouders. Woensdag 11 augustus. 19.00 uur: H. Mis. Intenties: Thei Meijers en Tiny
Meijers-Veldman. Donderdag
12 augustus. 18.30 uur: Aanbidding. 19.00 uur: H. Mis.
Zaterdag 14 augustus. 19.00
uur: H. Mis met ‘Kroedwösj’

zegening. Intenties: zielendienst Zef Loijens. Zondag 15
augustus. 11.00 uur: Hoogmis met ‘Kroedwösj’ zegening.
Intenties: Guus Huntjens en
Philomena
Huntjens-Lemmerling; Mia Janssen-Lemmens (namens bewoners
Clemensstraat); overleden ouders Anneke en Niek Herveille-Habets (trouwdag). 13.00
uur: doopviering Lyna Habets.
14.00 uur: doopviering Christian Bouwens. Woensdag
18 augustus. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Anna Beugels
(verjaardag); Thei Meijers en
Tiny Meijers-Veldman. Donderdag 19 augustus. 18.30
uur: Aanbidding. 19.00 uur:
H. Mis. Zaterdag 21 augustus. 19.00 uur: H. Mis. Zondag 22 augustus. 11.00 uur:

Hoogmis. Intenties: ouders
echtpaar Huntjens-Lemmerling; jaardienst Bert en Jeu
Gijzen. 13.00 uur: Doopviering Jules Bertram. 14.00 uur:
Doopviering Guy Starmans.
Woensdag 25 augustus.
19.00 uur: H. Mis. Intenties:
Wiel Limpens en overleden
familie; Thei Meijers en Tiny
Meijers-Veldman. Donderdag
26 augustus. 18.30 uur: Aanbidding. 19.00 uur: H. Mis.
Zaterdag 28 augustus. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: ouders
Gijzen-Wolter en overleden
familieleden; 1e jaardienst
Eugène Speetjens. Zondag 29
augustus. 11.00 uur: Hoogmis. Intenties: jaardienst ouders Urlings-Vrencken; 1e
jaardienst Jeu Limpens, jaardienst ouders Limpens-Hei-

dendaal en zonen Jan en Pierre. Woensdag 1 september.
19.00 uur: H. Mis. Intenties
echtgenoten Jules Kengen en
Tila Gielen en ouders; Thei
Meijers en Tiny Meijers-Veldman;
Sjeng
Koolen
(verjaardag). Donderdag 2
september. 18.30 uur: Aanbidding. 19.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 3 september: 10.30
uur: Communie aan de zieken.
Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 7 augustus. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: Math
en
Annie
Lahaije-Evers
(jaardienst) en overleden
familie; Jo Janssen-van Etten
(bewoners
Weide-

hof); Jo Mevis (jaardienst).
Zondag 8 augustus. 11.00
uur: H. Mis. Intenties: overleden ouders Thewessen-Vleugels (jaardienst); Servé Voncken. Maandag 9 augustus.
08.00 uur: H. Mis. Woensdag 11 augustus. 08.00
uur: H. Mis. Intenties: Mia
en Willem Speetjens-Coumans. Zaterdag 14 augustus.
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Schola van het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor.
Zondag 15 augustus. 11.00
uur: H. Mis. Intenties: Louis en Annie Vankan-Troquet
(jaardienst);
Alice
Sieben-VanKan; Clara Boshouwers-Bertrand; uit dankbaarheid voor 65 jaar geprofest
door broeder Leo Louis en
voor overleden familie Louis.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 7 augustus. 18.30
uur: H. Mis. Dinsdag 10 augustus. 09.00 uur: H. Mis.
Zondag 15 augustus. 11.00
uur: H. Mis met Kroetwusj-zegening. Intenties: Tiny PortzL‘Ortye; Mia Starren. Dinsdag
17 augustus. 09.00 uur: H.
Mis. Zaterdag 21 augustus.
18.30 uur: H. Mis. Intenties: Jo
Vromen (trouwdag); Aldegonda Wachelder-van der Mark
en Jo Wachelder. Dinsdag 24
augustus. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 27 augustus. 13.30
uur: Huwelijkmis Erwin Snijders en Eline Maas. Zondag
29 augustus. 11.00 uur: H.
Mis. kerkdeurcollecte MIVA.
Intenties: jaardienst ouders

”

De Beekdaeler week 31 3 augustus - 9 augustus 2021

11

Als ik moe ben, hangt een oog ook een beetje naar
beneden en dan vindt hij me onweerstaanbaar.
Hélène

Kerkdiensten
‘Jouw leven moesten wij loslaten
in ons leven houden wij jou altijd vast.’
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij met verdriet kennis
dat in zijn eigen vertrouwde omgeving van ons is
heengegaan, mijn lieve man, zorgzame vader en
onze opa

•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

Math Timmermans
* 7 mei 1949

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

† 23 juli 2021

PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

echtgenoot van

SchutterSStraat 2
Beek-elSloo

Mariëlla Timmermans-Manca

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

vader van
Melanie

opa van
Senn & Dani
ELECTRO

Correspondentieadres:
Habets-hof 4
6361 BL Nuth-Beekdaelen
De herdenkingsdienst heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

INSTALLATIES

HULSBERG
06 224 76 916
06 134 99 445

045 405 90 88

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meterkast aanpassen of veranderen
Vervangen electrisch netwerk
Plaatsen van stopcontact-schakelaars
Installatie afzuiginstallatie/
mechanische installatie
Noodverlichting
Brand-/Inbraakbeveiliging
Rookmelders
Domotica
Oplaadpunt Hybride auto

Bent u op zoek naar een betrouwbare en
vooral erkende installateur? Neem dan
gerust contact met ons op of kijk op onze
website www.electroknols.nl

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

www.smeijstershoek.nl

Column Hélène

Onweerstaanbaar

H

et sociale leven komt
weer langzaam op gang.
Een barbecuefeestje
hier, een verjaardag daar en
meer van dat soort activiteiten.
Zo was ik onlangs ook weer
eens in het ziekenhuis voor
een jaarlijkse oogcontrole en
kwam in de wachtkamer twee
dames tegen die onbevangen
met elkaar aan het kwekken
waren. Ik ging zitten en hoorde
aan wat ze zeiden dat ze elkaar
niet kenden. Ze informeerden
naar elkaars aanleiding om
in de oogkliniek te zitten en
vroegen dat ineens ook aan
mij. Ik vind niks leuker dan met
wildvreemden in gesprek te
gaan, dus ik gaf naar waarheid
antwoord over glaucoom in
mijn familie en dat dat erfelijk
kan zijn. “Je bent te jong om
zoiets engs te hebben,” zei
de dame met de rinkelende
armbanden. “Nou,” zei ik,
“vervelende aandoeningen
houden geen rekening met
leeftijd. Maar bedankt voor het
compliment, want zo piep ben
ik niet meer.” De vrouw met
de stralende oogjes bekende
dat zij 73 was, waarop de dame
met de rinkelende armbanden vertelde dat zij 65 was.
Ik had beiden te jong geschat
en zei dat ook, wat me twee
glunderende bekkies opleverde. De dame met de rinkelende
armbanden verontschuldigde
zich vervolgens voor haar
hangende mond; het was een
van de restverschijnselen na
een hersenbloeding. “Uw
gezicht is prachtig,” zei ik, “en
die hangende mond is me niet
opgevallen. Een scheve mond
is trouwens een van de zeven
schoonheden volgens mij.”
“Ik denk dat je nu wat uit je
duim zuigt,” zei ze, “maar mijn
man vindt het in elk geval erg
sexy. Als ik moe ben, hangt
een oog ook een beetje naar
beneden en dan vindt hij me

onweerstaanbaar.” Ze schaterde het uit, net als de vrouw
met de stralende oogjes, die
een hersentumor bleek te
hebben. “Ik word langzaam
blind,” zei ze, “de dokter
probeert het met medicijnen
te remmen, maar dat lukt niet
erg, ben ik bang.” “Uw ogen
stralen,” zei ik, “ik vind het
een raar idee dat u straks niets
meer kunt zien.” “Ik ben 73,”
antwoordde ze, “ik heb heel
veel moois gezien in mijn leven
en dat draag ik altijd mee. Ik
mag niet klagen.” “Maar het
kan toch niet zo zijn dat u nooit
boos wordt?”, zei ik ongelovig,
“is het niet gewoon ontzettend
stom dat u uw kleinkinderen niet ziet opgroeien?” De
assistente kwam naar buiten:
“Mevrouw Donkersloot?”, riep
ze terwijl ze rondkeek.
“Dat ben ik,” zei de mevrouw
met de stralende oogjes, “leuk
kennis gemaakt te hebben.” Ze
pakte mijn hand en huppelde
bijna naar binnen. Ik viel stil.
De mevrouw met de rinkelende armbanden keek me aan en
zuchtte: “Tja, het is niet altijd
Friede, Freude, Eierkuchen.” En
zo is het maar net.
Reageren?
helene.knops@home.nl

COLOFON
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

Souren- Eurlings en familie.
Dinsdag 31 augustus. 09.00
uur: H. Mis.
Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 8 augustus 09.30
uur: H. Mis (livestream). Intenties: bijzondere intentie.
Maandag 9 augustus 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 13 augustus. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste. Zondag 15 augustus 09.30 uur: H.
Mis met kroedwösjzegening
(livestream). Intenties: jaaardienst Corrie Senden-Snackers, tevens verjaardag. Maandag 16 augustus. 09.00 uur:
H. Mis. Vrijdag 20 augustus.
09.00 uur: H. Mis. 15.00 uur:

uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste. Zondag 22
augustus 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Maandag 23 augustus. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 27 augustus. 09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste. Zondag 29
augustus 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Maandag 30
augustus. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 3 september. 09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 8 augustus. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: Lei Giesbers;
Lei Lemmens.

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
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donderdag
5 t/m zondag 8 augustus 2021
ZON
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Kruisbessen
schuim vlaai

10.99

7.

Preuf Goulasch

middel

bak 500 gram

99

3.

99

5.95

Gebraden gehaktbal, rundersaucijzen,
gerookte hele makreel of drumsticks naturel
2 pakken à 320-500 gram of à 4 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS

Gerookte
Noorse zalm
pak 200 gram

pak 100 gram

3.

99

2.

99

4.

99

6.

99

5.78
10.00

5.

49
Mango

per stuk, Pruimen schaal 500 gram

Eetrijpe groene kiwi schaal 4 stuks
Pitloze witte druiven bak 500 gram

Trots van Coop
Authentieke Coburger
ham, achterham, bacon,
ovengebakken spek of
katenspek

combineren mogelijk

3 STUKS

100 gram vers verpakt

2.07
2.56

1.

99

Lipton Ice Tea
2 flessen/pakken à 1500 ml
combineren mogelijk

2 STUKS
4.58
5.18
MAXAN4T
PE R KL

5.37
8.97
BIERTJE
WEEK
VAN DE

OP=OP

MAXAN4T
PE R KL

2.

99

Heineken pils krat 24 flesjes à 300 ml
Brand pils krat 24 flesjes à 300 ml

*
G
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R
O
K
%
5
2

NG
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O
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25%
17.

29

5.-

12.

96

Birra Moretti

krat 24 flesjes à 300 ml

Birra Moretti

multipack 6 blikken/
flessen à 300/330 ml

_
19 _

5.59

6.99

4. 5.24

14.99

19.99

*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

