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DeBeekdaeler
meet
the
locals
OP DE
BEEKDAELENROUTE

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

v a n a f 3 0 ,0 0
(i n c l. B T W )

Een MaiHerz voor je hartendief
Schinveld|Aken Tradities moeten in ere worden gehouden. Het is goed om te zien dat ook genoeg jongeren daarvan doordrongen zijn. In
Schinveld kennen we de Mei-feesten waarbij de Jonkheid en de Getrouwden na een felle strijd om de uitverkoren den, gebroederlijk deze
boom planten. In Duitsland hebben ze een iets andere invulling: Hier zet je een Mai-Baum voor het raam van je geliefde of je maakt een
Mai-Herz. Joshua, zoon van een Schinveldse moeder en getrouwd met Gianna uit Aken kweet zich afgelopen week met veel plezier van
zijn taak en knutselde een prachtig hart voor zijn lief. Tekst & Beeld: Katja Waltmans
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Met 8 politieke partijen is het dringen geblazen om 25 zetels

JA21 lonkt naar
raad Beekdaelen
De kans wordt met de week groter dat
de nieuwe politieke partij JA21 in maart
2022 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Beekdaelen. Volgens Roy
Blijlevens uit Hulsberg, sinds begin dit
jaar een van de Limburgse boegbeelden
van JA21, is er vanuit de Beekdaelense
bevolking in toenemende mate belangstelling voor de standpunten van zijn
partij. “Door mijn politieke achtergrond
heb ik veel contacten in Beekdaelen, ik
word steeds vaker gebeld door mensen
van allerlei ’kleuren’, zelfs door politici
die op dit moment in de gemeenteraad
van Beekdaelen zitten.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Pikant detail: Blijlevens
stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2019
op plek 6 van Beekdaelen
Lokaal, toen nog aangevoerd door lijsttrekker Fons
Heuts. Die partij behaalde
in 2019 ‘slechts’ vijf zetels
waardoor Blijlevens net
geen raadszetel bemachtigde. JA21, een afsplitsing
van Forum voor Democratie

(FvD), scoorde in maart van
dit jaar tot veler verbazing
drie zetels bij de Tweede
Kamerverkiezing,
Blijlevens stond namens JA21
op plek 26 van de kandidatenlijst. “Met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ben ik een plan
aan het schrijven”, aldus
Blijlevens die werkzaam is
als bestuursadviseur bij de
Provincie Limburg. “Het
zou best eens kunnen dat
onze partij meedoet in
Beekdaelen, maar méér dan

dat wil en kan ik op dit moment niet verklappen.” Stel
dat JA21 inderdaad deelneemt aan de verkiezingen
op 16 maart 2022, dan is het
dringen geblazen om de 25
raadszetels, die moeten dan
immers verdeeld worden
over maar liefst acht (nu
nog zeven) partijen. Ook de
PVV schijnt met een schuin
oog naar ‘de raad Beekdaelen’ te kijken.
Zie verder pagina 2

Op de Bies 6
6333 BX Schimmert
045 - 404 12 24
www.jhermans.nl
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Lintjesregen in Beekdaelen: acht inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

DEZE WEEK
IN UW
BRIEVENBUS:
ONZE NIEUWE
FOLDER!
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Het was al driemaal eerder gebeurd dat hij
via de krant vernam dat hij overleden was.
Jacques

‘Mocht het ooit zover komen, dan merkt u dat vanzelf wel’

Column Jacques

Viermaal verrezen

I

n het noordoosten van de vroegere gemeente Wijnandsrade staat een watermolen aan de kronkelende en
snelstromende Geleenbeek bij Brommelen. De Heer van
Wijnandsrade richtte deze in de 15e eeuw op als banmolen,
omdat hij het recht had op de maaltienden. In 1916 verkocht
Baron Pius von dem Bongart zijn molen aan de directeur
van de Heerlener Bank, die hem direct doorverkocht aan Jan
Mathijs Hubert Bemelmans, die toen al vele jaren molenaar
op de molen was. Begin jaren ’50 raakte de molen buiten
bedrijf en in 1959 werden de molenrechten door het Waterschap afgekocht. Eind 1961 stierven Bemelmans en zijn
echtgenote Anna Maria Erens vlak na elkaar en kwam de
molen leeg te staan. Molen, huis, schuren en land werden in
1964 door de erven verkocht aan de op 72-jarige leeftijd gepensioneerde Hoensbroekse huisarts Gerardus Wilhelmus
Josephus (Giel) Widdershoven. Hij en zijn vrouw hadden
deze idyllisch gelegen buitenplaats uitgekozen om hun
levensavond door te brengen. Daartoe voegde hij de molenschuur bij het woonhuis en deed een flinke verbouwing met
grote ramen aan de binnenhof. Hij overleed begin 1982 in de
leeftijd van 88 jaar en zijn weduwe Maria Josephina Hubertina (Mia) Widdershoven- Heiligers vier jaar later. Beiden
rusten sindsdien in een graf op de algemene begraafplaats
van Wijnandsrade.
Toch is er met Giel Widdershoven wel wat bijzonders aan
de hand geweest. Nadat zij zich in Wijnandsrade hadden
gevestigd, ontdekte hij tot zijn grote schrik op donderdag
9 juni 1966 zijn eigen overlijdensbericht in een Heerlense
krant, compleet met foto. Hoe dit mogelijk was, kon hij
niet verklaren. Een groot aantal van zijn oude vrienden en
patiënten uit Hoensbroek, waar hij 45 jaar lang huisarts was
en grote populariteit had, belde in de loop van de dag op
of kwam langs. Allen ontdekten tot hun opluchting, dat de
dokter nog kerngezond rondliep en er werden zelfs bloemen
en gelukstelegrammen bezorgd. In het ochtendblad “De
Telegraaf” liet hij de quote opnemen: “Ik begin bang te worden dat ik vandaag of morgen in mijn eigen doodkist wakker
word en er niet meer uit kan”. Ook andere kranten brachten het bericht, want het was niet de eerste keer dat dit de
dokter overkwam. Het was al driemaal eerder gebeurd dat
hij via de krant vernam dat hij overleden was. Steeds was hij
weer verrezen en zelfs springlevend. Hij deed aangifte bij
de politie, maar die nam de zaak laconiek op en ging niet uit
van kwaadwilligheid. Ze gingen ervan uit dat de krant een
vergissing had begaan. Dat geloof je echter niet meer als
je voor de vierde keer publiekelijk dood bent verklaard en
daarom kopte de krant: “De dokter was weer eens dood”.
De eerste keer was voor de oorlog. Hij was toen met zijn
vrouw met vakantie in Zwitserland. Tijdens zijn afwezigheid
deed in Hoensbroek het gerucht de ronde, dat zij in een
spelonk waren gevallen en om het leven waren gekomen.
De geruchten wilden dat de stoffelijke overschotten van het
doktersechtpaar zouden worden gerepatrieerd en er waren
al rouwkaarten verstuurd en een complete begrafenis georganiseerd. “Wij wisten echter van de prins geen kwaad en
genoten rustig van onze vakantie. Nog voordat wij teruggingen naar Nederland wisten de achterblijvers al dat er niets
aan de hand was en de hele begrafenisplechtigheid weer
werd afgelast”, aldus Widdershoven. Een jaar later deed
het gerucht de ronde dat hij tijdens vakantie in België in zee
was verdronken. “Je went aan dergelijke dingen” was het
commentaar van de arts toen, “ maar deze zomer ga ik niet
met vakantie.” Het herhaalde fenomeen van zijn voortijdig
doodsbericht was niet alleen vervelend voor hemzelf, maar
ook voor zijn vrouw Mia met wie hij al sinds 1925 getrouwd
was.
Het kan nauwelijks toeval heten dat de dokter als student in
Utrecht veelal “de Wieder” werd genoemd met een toespeling op zijn achternaam. Aangezien het Duitse
Wiederauferstehung verrijzenis betekent, is die bijnaam een
profetische vooraankondiging geweest van wat zich later
viermaal zou voordoen. Toen de dokter op 24 januari 1982 in
Wijnandsrade overleed, geloofde niemand dat hij echt dood
was. Verwacht werd dat hij zich spoedig weer in het dorp
zou vertonen. Maar die vijfde verrijzenis bleef helaas uit.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

PVV houdt haar kruit
3 vervolg van pagina 1
Behalve de verregaande interesse
van JA21 voor de
gemeentepolitiek in
Beekdaelen, zijn er
ook ‘signalen’ dat de
PVV er op z’n minst
over nadenkt of meedoen aan de verkiezingen in Beekdaelen een optie is. Een
bevestiging daarvan
is echter (nog) niet
te krijgen. ”Zo zie je
maar weer hoe snel
de tamtam werkt”,
zegt Thijs Klaassen,
fractievoorzitter van
de PVV (3 zetels) in
de gemeenteraad
van Sittard-Geleen.
“Ikzelf kan daar sowieso niets over zeggen want daar gaat
de Limburgse fractie
van de PVV over.”

Schutterij
Vaesrade in
race voor de
titel Club
van het Jaar
Vaesrade Schutterij St.
Martinus uit Vaesrade is
in de race voor de nationale titel Club van het
Jaar 2021. De schutterij
staat in de tussenstand
op de tweede plek in de
provincie Limburg. De
verkiezing wordt georganiseerd door NOC*NSF,
Kunstbende, LKCA en AD
samen met de Rabobank.
Tot en met 24 mei kan er
gestemd worden. Er zijn
twee categorieën: sportclub
en cultuurclub. St. Martinus
is genomineerd in de categorie cultuurclub. Er mag
per e-mailadres maximaal
1 stem uitgebracht worden
per categorie. De clubs met
de meeste stemmen in de
provincie worden gekroond
tot provinciewinnaar. Een
vakjury kiest vervolgens
welke sport- en cultuurclub
zich ‘Club van het Jaar’ mogen noemen. De winnaars
zijn op 9 juni bekend. De
winnaar van de nationale titel wordt beloond met
professionele masterclasses die de vereniging sterker maken. Ook maakt een
productiemaatschappij een
professionele promotiefilm
om de vereniging extra in
de schijnwerpers te zetten.
Stemmen op schutterij St.
Martinus kan via www.
clubvanhetjaar.nl/#did7615.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Klaassen, in het dagelijkse
leven projectmanager bij de
gemeente Beekdaelen, benadrukt dat het nog te vroeg
is om ‘uw vraag’ te kunnen
beantwoorden. Even later:
“Mocht het ooit zover komen,
dan merkt u dat vanzelf wel”,
zegt Klaassen - overigens in
alle vriendelijkheid - tegen de
redactie van De Beekdaeler.
Veel stemmen op rechts
Hoeveel zetels heeft een partij in Beekdaelen nodig om
straks in de raad daadwerkelijk een vuist te kunnen
maken? Die vraag houdt de
gemeentelijke politici in toenemende mate bezig nu de
verkiezingen dichterbij komen. Op dit moment telt de
gemeenteraad zeven partijen:
vijf landelijke (CDA, VVD,
GroenLinks, D66, PvdA) en
twee lokale (Vernieuwingsgroep en Beekdaelen Lokaal).
Als ook JA21 meedoet, en daar
lijkt het op, zijn het er al acht.
Met de verkiezingscampag-

Roy Blijlevens, hier tijdens zijn beëdiging als raadslid van de gemeente Nuth,
de gemeenteraadsverkiezingen in Beekdaelen namens JA21.

nes die na de zomer beginnen,
wordt er dezer weken heel
wat ‘gepolst’ en ‘informeel
overlegd’ over het politieke
landschap in Beekdaelen voor
wat betreft de raadsperiode
2022-2026. Woorden als ‘motorblok’, lijstverbinding en

zelf fusie vallen, niets is onmogelijk in een periode dat
‘de politiek’ overal op drift is.
Wat niemand is ontgaan: dat
de partijen ter rechterzijde in
Beekdaelen goed scoorden
bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart: VVD 21,3%,
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Brasserie Bie de Bron in Thull nieuwste
aanwinst Alfa Bierbrouwerij
pagina 8

droog
Uw hulpmiddelen specialist!!
Groot aanbod aan
scootmobielen,
rollators, rolstoelen
en andere hulpmiddelen!!

Onderscheidend door de beste service!!

LENTEACTIE!!

Gratis rollator ter waarde van €100,bij aankoop van een scootmobiel!!

10% KORTING

OP HET GEHELE ASSORTIMENT
(op vertoon van deze advertentie)!!

Acties zijn
t/mt/m
31-05-2021
Acties
zijngeldig
geldig
31-01-2021
wil mogelijk in maart 2022 meedoen aan

PVV 16,8%, FvD 6,7% en JA21
1,9%, totaal 46,7%. Eén ding is
zeker: nu JA21 openlijk naar
Beekdaelen lonkt en de PVV
(wellicht) datzelfde doet maar
dan achter de schermen, is het
politieke spel in Beekdaelen,
eerder dan ooit, op de wagen.

Ondanks de coronamaatregelen
zijn wij gewoon geopend:
Weth.Sangersstraat
40
Op ma
vr van 9 tot 17 uur en za van 11 tot 14.30 uur.
6191
NAt/m
Beek
046-4372727
Weth. Sangersstraat 40, 6191 NA Beek
(nabij winkelcentrum
Makado) Makado)
(nabij winkelcentrum
www.gabriel-hulpmiddelen.nl
046-4372727 www.gabriel-hulpmiddelen.nl

E JAN

EXTRA

schilder & kleinklussen bedrijf

Voor al uw
behang- en schilderwerk

Gespecialiseerd in kleine klussen zoals:
Behangen
Schilderwerk binnen en buiten
Div. kleine repararaties in en om het huis
Timmerwerk

U kunt altijd bellen voor een vrijblijvende afspraak.

JAN EXTRA Schilder & Kleinklussenbedrijf
Hunnecum 18 - NUTH
Tel. 045-5242489. GSM: 06-36561973.
E-mail: info@janextra.nl

Stan van Eijk
ambassadeur van
WK tweespan 2021
Schinveld|Kronenberg
De uit Schinveld afkomstige Stan van Eijk is benoemd tot ambassadeur
voor het WK tweespan,
dat dit jaar wordt verreden in Kronenberg.
Van Eijk, die al jaren
tot de wereldtop van de
tweespanrijders behoort,
gaat zich actief bezighouden met de promotie
van het toernooi. Het WK
vindt plaats van 8 tot en
met 12 september.
Van Eijk is blij met de aanstelling. “Ik ben zeer vereerd dat ik gevraagd ben als
ambassadeur van het WK.
Ze waren op zoek naar een
representatieve en goede
tweespanrijder. Ik had niet
direct aan mezelf gedacht
bij deze beschrijving, maar

het is wel heel leuk en ik
ben er trots op, aldus Van
Eijk tegenover de paardensportwebsite Hoefnet. En
het liefst is hij er natuurlijk
ook bij op het WK. “Of ik
kan en mag deelnemen, is
afhankelijk van mijn prestaties en van de gezondheid
van mijn paarden. Totdat
we het groene licht van de
bondscoach krijgen voor
een WK-startplaats, blijf
ik mijn span verbeteren.
Maar het span loopt goed,
de paarden zijn fit en we
hebben er echt zin in”, aldus Van Eijk op de website.
Van Eijk mikt dan weer op
een medaille, mocht hij
zich plaatsen. Bij de vorige
WK in 2019 in het Duitse Drebkou veroverde de
regerend Nederlands kampioen brons.

Eerst fase aanpak
wateroverlast in
Oirsbeek is klaar
Oirsbeek Het Waterschap heeft de regenwaterbuffers aan de Hulterweg, Douvenderweg (noordzijde) en Vaart in Oirsbeek fors
vergroot. Daarmee is de eerste fase van de aanpak van de wateroverlast in Oirsbeek afgerond. Josette van Wersch van het Waterschap (l) en wethouder Jeannette Quadvlieg verrichten vorige week de symbolische openingshandeling van de drie buffers en
keken ook alvast vooruit naar fase 2. Die omvat de aanpak van de regenwaterbuffers bij de Limietweg en manège Daalderhof én
de aanleg van een nieuwe buffer aan de Hagendoornweg. Ook wordt de situatie aan de Beijlkensweg verbeterd. Dat alles moet
maken dat Oirsbeek bestand blijft tegen hevige regenval. Delen van het dorp kwamen in 2016 en 2018 onder water te staan na
heftige regenbuien. Eigen foto

meet
the
locals

Sabbatical
Het gerstenat loopt als een gele draad door haar leven. ‘Ik
zeg altijd, wij hebben geen rood bloed maar geel! Wij kregen
Oud Bruin door de pap om rustig te blijven en altijd staat
een glas gist in de koelkast. Dat is heel gezond. We kwamen
constant in aanraking met bier. Als tiener hielpen we in de
weekenden mee op de brouwerij of in het proeflokaal.’ Toch
was het niet vanzelfsprekend dat ze in het familiebedrijf zou
stappen. De jonge onderneemster had drie jaar lang een eigen
horecabedrijf in Heerlen. Daarnaast volgde ze deeltijd de
opleiding Management, Economie & Recht. ‘Dat is een brede
studie, ik dacht dan heb ik altijd iets om op terug te vallen.’
Het was echter teveel van het goede. ‘Gemiddeld 70 uur per
week werken en daarnaast studeren, dat is niet vol te houden.’
Michelle is 22 jaar als ze besluit een half jaar te gaan reizen
door Azië. ‘Ik dacht, nu kan het nog, straks kan ik waarschijnlijk
nooit meer zo lang wegblijven.’

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
Michelle Meens.

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

Michelle Meens vindt
haar plek binnen het
familiebedrijf
Michelle Meens is de oudste van drie kinderen uit de vijfde generatie Alfa
bierbrouwers. Zij groeide min of meer op in Thull, maar kent de omgeving daarbuiten
nauwelijks. ‘Best erg eigenlijk, he?’ lacht de 25-jarige blondine. ‘Ik was als kind bijna
dagelijks in onze brouwerij te vinden. Natuurlijk ken ik het natuurgebied om ons
heen wel, de natuur bij de Mulderplas is prachtig. Maar aan Beekdaelen ontdekken,
ben ik nog niet toe gekomen.’ In de toekomst ziet Michelle zich wel wonen in Thull,
liefst in het huis dat momenteel dienst doet als tijdelijk kantoor voor de brouwerij
en pal ertegenover ligt. ‘Ik ben wel klaar met het hectische leven in de stad. Ideaal
zou zijn om vlakbij het bedrijf te wonen, temidden van de natuur en de rust van deze
omgeving. Ik rij graag paard om te af te schakelen van het altijd ‘aan’ staan.’

Fascinatie voor de historie
Na haar sabbatical kan ze parttime aan de slag bij de Alfa.
‘Ik wilde op deze manier mijn studie afmaken en rustig
bedenken hoe ik mijn toekomst zou vormgeven.’ Langzaamaan
raakt Michelle echter gefascineerd door de historie van
de brouwerij. ‘Ik ben begonnen met het aanmaken van
een digitaal archief over 150 jaar Alfa Bier. In alle foto’s en
documenten zag ik de identiteit en de kernwaarden van ons
bedrijf terug. Wij blijven trouw aan onszelf. Henri Meens vatte
dit mijns inziens heel goed samen in zijn uitspraak: ‘Liever een
kleine baas, dan een grote knecht.’ Het idee voor het nieuwe
proeflokaal ‘Anno 1870’ was geboren. ‘Zo’n idee groeit, we
hebben het samen opgepakt en uitgewerkt. Straks kunnen
bezoekers een tijdreis maken door onze historie, aangevuld
met de gerechten van tante Wies, waarin steevast bier zat
verwerkt.’ Intussen ziet de gedreven jongedame haar toekomst
wel degelijk in het familiebedrijf, waar ze nu verantwoordelijk
is voor de verkoop en marketing.
Oppoetsen van de pareltjes
Dat ze local mag zijn ter promotie van de Beekdaelenroute
vindt Michelle een voorrecht. ‘Wat een mooi vormgegeven
flyer. Het geeft een goed beeld van deze prachtige route.
Ik vind het een goede zaak dat al deze mooie plekken nu
zijn gebundeld en op de kaart worden gezet. Wethouder
Roy van de Broek had het steeds over het ‘oppoetsen van
enkele pareltjes’, als ik hem sprak. Ik zie nu wat hij bedoelde:
Beekdaelen heeft schitterende parels!’

Knols Schimmert
Weidestraat 3
PLANTJESMARKT2021_Lantaarnpaalbord.indd 1

09-03-21 13:26

Wij stropen
onze mouw op

ga voor meer informatie naar corona vaccinatie .nl
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Lintjesregen in Beekdaelen: acht inwoners
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
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Week van de
Fairtrade ook
in Beekdaelen

Delphinium
Wonen, Welzijn & Zorg

ZORGVILLA RIDDERSPOOR
KLEINSCHALIG “BESCHERMD” WONEN
Beekdaelen ‘Koop een
Betere Wereld’. Dat is de
slogan die geldt tijdens
de Nederlandse fairtradeweek, die in de week van
8 mei tot en met 16 mei
wordt gehouden.
Doel van deze week is mensen te wijzen op ‘fair trade’:
eerlijke handel, met eerlijke
prijzen voor de producenten en met eerlijke arbeid
en producten. Ook in Beekdaelen besteden supermarkten en winkels in die

week extra aandacht aan
eerlijke handel. Ze zijn te
herkennen aan aan de ‘Fair
Trade Gemeente Beekdaelen’-sticker op de deur of
het raam. Door in de winkel
voor een Fairtrade product
te kiezen worden boeren en
arbeiders in ontwikkelingslanden, waarvoor het coronavirus een grote bedreiging vormt, ondersteund.
Het keurmerk zit op zo’n
8800 producten, waaronder koffie, thee, chocolade
en bananen.

24-uurs zorg aanwezig

Leerlingen De Bolster
en wethouder John Essers
ruimen rommel op
Nuth Het moet de bewoners rondom basisschool De Bolster in Nuth zijn opgevallen: hun
omgeving wordt steeds schoner. Dat hebben ze te danken aan de leerlingen van groep acht
van De Bolster die een keer per maand de buurt ontdoen van zwerfvuil. Uitgerust met hesjes, knijpers en afvalzakken ging het jonge opruimteam donderdag weer op pad. Ditmaal
met hulp van wethouder John Essers. Oogst: ruim 5 zakken met zwerfvuil. Foto De Bolster

Knols Schimmert
Weidestraat 3

veilig, liefdevol en professioneel

dagelijks welzijnsactiviteiten

Zorgvilla Ridderspoor is (ook) geschikt voor mensen met dementie,
wanneer zelfstandig thuis wonen niet langer verantwoord is.
Voor vragen of meer informatie staat zorgmanager Marianne Pleuger
u graag te woord. Zij is telefonisch bereikbaar op nummer
06-47947343 of per mail via m.pleuger@delphinium-zorg.nl.

Kinderen in
Bingelrade stukje
veiliger naar school
Bingelrade Overal duiken ze op, de palen met een rode hand. Ze horen bij de schoolzones
die de gemeente laat aanleggen. Basisschool De Zeveneik in Bingelrade was als een van de
laatste aan de beurt. De waarschuwingspalen attenderen motorrijders en autobestuurders
(op vriendelijke wijze) er op extra alert te zijn, zodat de verkeerssituatie voor schoolgaande
kinderen een stukje veiliger wordt. Foto De Zeveneik
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Puzzels: kruiswoord,
sudoku en woordzoeker.
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Brasserie Bie de Bron IN THULL nieuwste aanwinst Alfa Bierbrouwerij

‘Met bier, eten en
muziek het leven
vieren en genieten’

acht inwoners benoemd tot lid

Het regent

Michelle Meens bij de biervaten die in brasserie Bie de Bron in het zicht zijn geplaatst. Op de achtergrond de brouwerij. Foto Katja Waltmans

Genieten van bier, lekker eten, muziek en het
samenzijn met mensen
waar je om geeft. In
essentie is dat waar het
in ‘Bie de Bron’ schuin
tegenover bierbrouwerij Alfa in Thull draait.
Jongstleden woensdag
opende de gloednieuwe brasserie voor het
eerst haar terras en
maakten wandelaars en
fietsers gebruik van de
mogelijkheid om er een
pauze in te lassen. Nu
is het wachten op verdere versoepeling van
de coronamaatregelen
zodat ook het restaurant haar deuren kan
openen om gasten met
een hongerige maag te
verwelkomen.
BEEKDAELEN
door hub bertrand

Bie de Bron ligt precies op
de plek waar in vervlogen tijden café ‘Kuupesj’ lag, vertelt
Michelle Meens (25). “Waar
mensen destijds heen gingen
als ze uit de kerk kwamen om
de stand van zaken in het dorp
door te nemen en elkaar bij te
praten. Bie de Bron zal een vergelijkbare rol en functie krijgen
als het aan ons ligt.” Samen met
vader Harry en broer Martijn
leidt zij het familiebedrijf dat

dit jaar 151 jaar bestaat. De horecazaak is een aanvulling op
de brouwerij en naar verwachting goed voor zo’n 50.000 bezoekers elk jaar. “Die kunnen
we hier prima kwijt”, legt ze uit.
“Naast en achter de brouwerij
hebben we 70 parkeerplaatsen
gerealiseerd. We stimuleren de
bezoekers bovendien te voet of
met de fiets te komen. Zodra
het kan nodigen we de buurt uit
om een kijkje te nemen en hun
eigen oordeel te vormen. We
hebben tijdens de bouw geprobeerd zoveel mogelijk met hen
rekening te houden en overlast
te beperken.”
Bie de Bron
Rondwandelend in het restaurant bieden royale raampartijen
breed uitzicht op de groene omgeving rondom het gebouw. Zoals de boomgaard aan de achterkant met daarin bloeiende
kersen- en appelbomen en de
orchideeëntuin aan de voorkant
waarover een vlonder is aangelegd die wordt opengesteld. Of
op het riet- en biezenveld dat
gevoed wordt met gezuiverd
proceswater uit de brouwerij.
Ook daarover wordt een houten
vlonder geplaatst waar wandelaars vrij gebruik van kunnen
maken om te genieten van de
flora en fauna in het gebied.
Michelle Meens: “Naast de
brouwerij tegenover de brasserie zaaien we gras in, zorgen we
voor extra beplanting en hebben we een pleintje aangelegd
met zitbanken. Daar kunnen
mensen op mooie dagen genieten van het weer en hun samen-

zijn. We proberen hier een ontmoetingsplaats te creëren waar
ze mét elkaar praten in plaats
van óver elkaar. Het zou mooi
zijn als ze daarbij hun smartphone aan de kant leggen en
elkaar recht in de ogen kijken.
Als het aan ons ligt wordt dit
een pleisterplaats voor iedereen
die ervan houdt om met buren,
vrienden of familieleden het
leven te vieren. Wij faciliteren
dat graag met ons bier, eten uit
Limburg in combinatie met een
‘vleugje buitenlands’ en muziek. De ene keer live, een ander
maal ‘uit een doosje’.”
Proeflokaal 1870
De brouwerij met zijn rondleidingen, het proeflokaal 1870, de
natuurlijke bron op het terrein
met het zuiverste water uit de
Eifel, de groene omgeving en
de brasserie vullen elkaar op
natuurlijke wijze aan. “Je waant
je hier in twee werelden”, vindt
Harry Meens. Hij is trots op zijn
kinderen en de manier waarop
die stap voor stap het bedrijf
ingroeien om op termijn definitief de scepter over te nemen.
“1870 is het jaar waarin mijn
overgrootvader hier voor het
eerst bier brouwde. Het is zo’n
mooie plek geworden”, vindt
hij. “Met die klassieke toog, antieke vloerkleden, schilderijen
en gebrandschilderde ramen
is het als een bruin café, een
huiskamer uit het begin van de
vorige eeuw. We hebben zoveel
mogelijk authentieke meubels
en materialen hergebruikt om
dit lokaal opnieuw in te richten
en sfeervol aan te kleden.” Dit

in tegenstelling tot brasserie
Bie de Bron, betoogt Michelle
Meens. “Die is eigentijds, strak,
licht, honderdtachtig graden
anders van kleur en uitstraling.
Met een winkel waar je onze
producten en gadgets kunt
aanschaffen en tafels waar gasten zelf hun glas bier kunnen
tappen. En met stalen buizen,
bierleidingen en biervaten in
het zicht. Tegelijkertijd hangt
er een warme vriendelijke uitstraling, mede dankzij het meubilair dat we al hadden en dat
we hebben opgeknapt. Terwijl
de rustieke houten tafels op
het terras stammen uit de periode dat hier de boerderij was.
Je ziet: we zijn dicht bij ons zelf
gebleven.”
Duurzaam
Duurzaamheid loopt sowieso
als een rode draad door activiteiten heen van de brouwersfamilie in Thull. In Bie de
Bron zijn ornamenten, materialen en spullen gebruikt uit de
brouwerij of het vernieuwde
proeflokaal ‘1870’. Het pand
is opgetrokken uit duurzaam
hout, beton, staal en glas. Voor
gerechten zijn het eigen bier en
de grondstoffen waarmee dat
wordt gebrouwen belangrijke
ingrediënten, bijvoorbeeld gist
en bostel. “We hebben verder
bewust gekozen voor openheid
en transparantie. Daarmee benadrukken we dat iedere gast
welkom is. We maken geen
onderscheid, iedereen is voor
ons gelijk. En we zijn klaar om
dat in praktijk te brengen, liever
vandaag dan morgen.”

Burgemeester Eric Geurts heeft aan acht inwoners van zijn gemeente een

Beekdaelen ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd...’
Acht Beekdaelenaren hoorden vorige week maandag deze zin
uit de mond van burgemeester Eric Geurts. Allen kregen zij een
lintje vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.
Zij zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Frits Fransen uit Puth stopt al
jaren zijn ziel en zaligheid in
de Schinnense tennisclub LTC
Rakets. Dat doet hij onder meer
als bestuurslid en projectbegeleider.
Lou Smeets uit Doenrade is
voorzitter en secretaris van RKVV
Doenrade, bestuurslid van de
Limburgse Monumentenstichting en actief lid van CDA Schinnen. Daarnaast is hij de vaste
ceremoniemeester bij feesten en
jubilea bij veel verenigingen.
Mariet
Roex-Reubsaet
uit
Schinveld is al jaren actief als
vrijwilliger, bij zorgcentrum
Schuttershof in Brunssum en bij
Stichting Samen Delen.
Marlou van Tilburg-Vromen uit
Merkelbeek is al jaren de bevlogen penningmeester van het
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph.
Daarnaast is ze bestuurslid van
koor New Generation, lid van het
damescomité van schutterij St.
Johannes-St. Clemens en vrijwilliger voor parochie St. Clemens
Merkelbeek.
Tiny Lintzen-Rusman uit Oirsbeek zet zich al jaren vrijwillig
in voor diverse verenigingen en

organisaties, zoals Stichting Pergamijn Sittard, Grotcomité Oirsbeek, de SOOS, Taalcafé Oirsbeek, de Eettafel en het Repair
Café Oirsbeek.
Mathieu Scheepers uit Oirsbeek
is penningmeester van het kerkbestuur Oirsbeek, bestuurslid en
voorzitter van Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek en secretaris van
de Filatelisten Vereniging Sittard
en Omstreken. Ook is hij al jaren
actief voor KBO Oirsbeek.
Frits Derksen uit Schinnen is
actief als tweede secretaris en
functionaris persoonsgegevens
van het St. Lambertuskoor Oirsbeek, bestuurslid en tweede penningmeester van de KBO Amstenrade en voorzitter van het St.
Gertrudiskoor Amstenrade.
.Jan Bouwens uit Schimmert
is vrijwilliger voor CV de Taarbreuk, lid van de Ziekendienst,
bestuurslid van de Lourdesstichting Dekenaat Schinnen,
brancardier bij het Huis van
de Pelgrim en broedermeester
voor de parochie St. Remigius in
Schimmert. Bovendien is hij actief als verkeersregelaar, collectant van de Hartstichting en zet
hij zich als mantelzorger in.

week 18 4 mei - 10 mei 2021

in de Orde van Oranje-Nassau

lintjes in Beekdaelen
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WEEKAANBIEDING

van dinsdag 4 tot en met zaterdag 15 mei.
Middel bienstich aardbei ............. € 9,75
Aardbei bavaroise slof .................. € 7,95

Middel open aardbei/kers ............. € 7,95
Rozijnenbrood (half) ..................... € 1,99
Boterbroodjes, 5 stuks.................. € 1,75

Kleine luxe Moederdag-radon ...... € 7,99

BROODJE VAN DE WEEK:

Groot broodje Asperge-Hamsalade
van € 4,75 nu € 4,25

ZONDAG 9 MEI MOEDERDAG
GEOPEND VAN 9.00 TOT 13.00 UUR!

voor een bloemetje, hangpotten, chocolade
of een ander leuk kadootje!
OOK KUNT U WEER MOEDERDAG-ONTBIJTJES
BESTELLEN TOT VRIJDAG 7 MEI 17.00 UUR!

Frans Diederen

Kerkweg 165 Puth Tel. 046 443 50 01

Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Geurts zocht de gedecoreerden - waaronder Jan Bouwens uit Schimmert - thuis op. Foto De Beekdaeler

Frits Fransen.

Lou Smeets.

Mariet Roex-Reubsaet.

Marlou van Tilburg-Vromen.

Tiny Lintzen-Rusman.

Mathieu Scheepers.

Frits Derksen.

Jan Bouwens.
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar
ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
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HORIZONTAAL: 1 rust 6 imitatie 12 werkweigeraar 13 toestemming 15
korte tijd 16 verfrissing 18 vlaktemaat 19 scheepstouw 20 uitroep van pijn
22 ondergrondse 25 zangnoot 26 dierentuin 29 voorzetsel 30 vrees 32
herfstbloem 34 geweervuur 36 seconde 37 bijbelse figuur 39 toupet 41
aanvankelijk 44 Russisch heerser 46 grote bijl 48 naam 50 deel v.d. bijbel
51 naaigerei 53 bevel 54 klap 56 snijwerktuig 57 bloeiwijze 59 Turks bevelhebber 60 bonus 62 wijze 64 schaaldier 65 tennisterm.
VERTICAAL: 1 deel v.e. auto 2 mak 3 ego 4 stremsel 5 vervoermiddel 7
Ned. omroep 8 honingdrank 9 slee 10 wier 11 richting 12 kunstzin 14 vervoermiddel 17 toegang 18 dokter 21 valwind 23 ter inzage 24 vijandelijke
inval 27 blijkens de akten 28 vis 30 waakzaam 31 Japans bordspel 33 profeet 35 Engels bier 38 bot 39 per adres 40 zuivelproduct 41 riv. in Spanje
42 motorraces 43 huidblaasje 45 krachtig 47 vogel 49 landbewerking 51
familielid 52 schaakstuk 55 via 56 Chinese deegwaar 58 knaagdier 59 houding 61 pers. vnw. 63 heden.
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De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms snel. Daardoor
kan het voorkomen dat een deel van de gemeentelijke informatie in dit
weekblad al is ingehaald door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u
in dat geval de meest actuele informatie over het specifieke onderwerp.

BEKENDMAKINGEN

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.

Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Kerkstraat 20
Het plaatsen van een reclamezuil
in Doenrade
Panhuys 1
Het realiseren van een fietsenberging
in Hulsberg
Haagstraat 7a
Het verbouwen van de woning
in Schimmert
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Oranjeplein in
Een standplaatsvergunning voor friet,
Schimmert en
snacks, frisdrank, haantjes van de grill
Bleekplaats
in Schinveld
Beukenberg 52
Stookontheffing perceel kadastraal bein Oirsbeek
kend gemeente Oirsbeek sectie D nr.
2067
Markt in Oirsbeek
Een standplaatsvergunning
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Op de Bies 51
Het realiseren van een schuilstal
in Schimmert
L’Ortyestraat 2
Het plaatsen van kozijnen
in Schimmert
Wissengrachtweg 49 Het realiseren van kampeerplaatsen
in Hulsberg
Langstraat 86
Het verbouwen van een woning
in Schimmert
Langstraat 31a
Het realiseren van een verdieping op
in Schimmert
garage
Swier 59 in
Het verbouwen van boerderij tot
Wijnandsrade
woning met vakantiewoning
Jan Maenenstraat 58 Het verbouwen van een woning
in Wijnandsrade

DATUM VERLEEND
28-04-2021
28-04-2021
28-04-2021

DATUM VERLEEND
26-04-2021

26-04-2021
29-04-2021

DATUM INDIENING
13-04-2021
15-04-2021
22-04-2021
22-04-2021
20-04-2021
20-04-2021
22-04-2021

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.

Fase 1 op symbolische wijze opgeleverd
Van Wersch nam samen met wethouder Jeannette Quadvlieg de regenwaterbuffer aan
de Hulterweg symbolisch in gebruik door de nieuwe beplanting water te geven. In een
video geven de bestuurders een toelichting op de werkzaamheden en op wat er nog
gaat komen in fase 2. U bekijkt de video via www.beekdaelen.nl en onze Facebookpagina.
Ook kunt u bijgaande QR-code gebruiken.

Aanpak wateroverlast Oirsbeek
Online informatiebijeenkomst op 20 mei
Waterschap Limburg heeft de eerste fase in de aanpak van de wateroverlast
in Oirsbeek afgerond. De capaciteit van drie regenwaterbuffers is fors
vergroot. Intussen zijn de voorbereidingen voor de tweede fase in volle
gang. Op donderdag 20 mei om 19.00 uur organiseren Waterschap Limburg
en gemeente Beekdaelen een online informatiebijeenkomst voor direct
betrokkenen.
Het waterschap heeft de ambitie om voor 2025 circa 8.000 m3
extra waterberging te realiseren binnen het projectgebied. In fase
1 zijn drie bestaande regenwaterbuffers vergroot, waarmee 22%
van deze 8.000 m3 is gerealiseerd. Deze regenwaterbuffers liggen
nabij of aan de Hulterweg, Douvenderweg (noordzijde) en Vaart
in Oirsbeek. “Het vergroten van deze drie waterbuffers is de
eerste belangrijke stap in het verminderen van de wateroverlast”,
legt waterschapsbestuurder Josette van Wersch uit.

Knols Schimmert
Weidestraat 3

Beiden zijn blij dat de samenwerking tussen het waterschap, de gemeente en de burgers
een succes is gebleken. Quadvlieg: “We zijn er ondanks de beperkingen in coronatijd in
geslaagd om de inwoners actief te betrekken bij de plannen voor dit traject.” De tweede
fase van het project wordt op dezelfde manier ingestoken.

Online informatieavond
In die tweede fase gaat het waterschap nog eens twee regenwaterbuffers vergroten
(aan de Limietweg en bij manege Daalderhof) en komt er een geheel nieuwe
regenwaterbuffer aan de Hagendoornweg. Ook wordt de situatie aan de Beijlkensweg
verbeterd. Inwoners hebben in januari in een eerste informatieavond input kunnen geven
op het concept-ontwerp voor deze buffers. Een aantal inwoners heeft opmerkingen
gemaakt naar aanleiding van de ontwerpen, bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid bij
de Hagendoornweg. Het waterschap heeft hiernaar gekeken en de ontwerpen op een
aantal punten aangepast. Tijdens de informatieavond op donderdag 20 mei komen de
definitieve ontwerpen aan bod.

Meer weten?
Uitgebreide informatie (waaronder de aangepaste ontwerpen) en
het aanmeldformulier voor de bijeenkomst van 20 mei vindt u op
https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/home/default.aspx.
U kunt ook bijgaande QR-code gebruiken.

Lintjesregen in Beekdaelen:

8 inwoners ontvangen Koninklijke onderscheiding van burgemeester
Traditiegetrouw is ook dit jaar de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning voorafgegaan door de lintjesregen op maandag 26 april. Burgemeester Geurts bezocht
deze maandagochtend acht inwoners in de gemeente Beekdaelen om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in
een ridderorde. Dit jaar zijn er Koninklijke onderscheidingen voor:

G.H.A.L.M. Fransen
(Frits)

M.L.J. van Tilburg-Vromen
(Marlou)

F.J.C. Derksen
(Frits)

De heer Fransen woont in Puth. Al vele jaren zet hij zich in
voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• projectbegeleider bij tennisvereniging LTC Raket;
• bestuurslid tennisvereniging bij LTC Raket.

Mevrouw Van Tilburg woont in Merkelbeek. Al vele jaren
zet zij zich in en heeft zij zich ingezet voor de lokale
gemeenschap. Onder meer als:
• lid en penningmeester van het Kerkelijk Zangkoor
St. Joseph;
• bestuurslid van koor New Generation;
• lid van het damescomité van schutterij
St. Johannes-St. Clemens;
• vrijwilliger voor parochie St. Clemens Merkelbeek.

De heer Derksen woont in Schinnen. Al vele jaren
zet hij zich in en heeft hij zich ingezet voor de lokale
gemeenschap. Onder meer als:
• tweede secretaris en functionaris persoonsgegevens
van St. Lambertuskoor Oirsbeek;
• bestuurslid en tweede penningmeester van de
KBO Amstenrade;
• vrijwilliger, waaronder voorzitterschap,
van St. Gertrudiskoor Amstenrade.

Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning
behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning
behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

L.M.L.J. Smeets
(Lou)

M.J.M. Lintzen-Rusman
(Tiny)

J.H. Bouwens
(Jan)

De heer Smeets woont in Doenrade. Al vele jaren
zet hij zich in en heeft hij zich ingezet voor de lokale
gemeenschap. Onder meer als:
• ceremoniemeester bij feesten en jubilea bij vele
verenigingen in Doenrade;
• voorzitter/secretaris van RKVV Doenrade;
• bestuurslid van Limburgse Monumentenstichting;
• actief lid CDA Schinnen en Regionaal Verband
Westelijke Mijnstreek.

Mevrouw Lintzen woont in Oirsbeek. Al vele jaren
zet zij zich in en heeft zij zich ingezet voor de lokale
gemeenschap. Onder meer als:
• algemeen bestuurslid van de Stichting Schepenbank
Jeugd- en Jongerenwerk;
• algemeen bestuurslid van de huidige Stichting
Schepenbank Oirsbeek;
• vrijwilliger bij Stichting Pergamijn Sittard;
• coördinator en vrijwilliger bij de Eettafel;
• vrijwilliger van het Grotcomité Oirsbeek;
• vrijwilliger bij de SOOS;
• vrijwilliger bij de Werkgroep Taalcafé Oirsbeek;
• vrijwilliger bij het Repair Café Oirsbeek.

De heer Bouwens woont in Schimmert. Al vele jaren zet
hij zich in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• vrijwilliger voor carnavalsvereniging de Taarbreuk in
Schimmert;
• lid van de Ziekendienst Schimmert;
• bestuurslid van de Lourdesstichting Dekenaat
Schinnen;
• brancardier bij het Huis van de Pelgrim;
• collectant van de Hartstichting;
• mantelzorger;
• verkeersregelaar en broedermeester voor de parochie
St. Remigius in Schimmert.

Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning
behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning
behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning
behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning
behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Door het coronavirus had de lintjesregen dit
jaar een ander, meer ingetogen karakter. Bij het
uitreiken van de Koninklijke onderscheidingen
is rekening gehouden met de geldende
coronamaatregelen.

A.M.S. Roex-Reubsaet
(Mariet)

H.M.J. Scheepers
(Mathieu)

Mevrouw Roex woont in Schinveld. Al vele jaren zet zij
zich in voor de lokale gemeenschap. Onder meer als:
• vrijwilliger bij afdeling De Iep van Schuttershof
Brunssum;
• vrijwilliger bij Stichting Samen Delen.

De heer Scheepers woont in Oirsbeek. Al vele jaren
zet hij zich in en heeft hij zich ingezet voor de lokale
gemeenschap. Onder meer als:
• penningmeester van het kerkbestuur Oirsbeek;
• bestuurslid en voorzitter van Harmonie St. Gerlachus
Oirsbeek;
• secretaris van de Filatelisten Vereniging Sittard en
Omstreken;
• diverse functies bekleed bij de KBO Oirsbeek.

Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning
behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Mede daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning
behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Dodenherdenking 4 mei 2021
Ieder jaar staan we tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei stil bij
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties
en vredesoperaties daarna. Om 20.00 uur is het in heel Nederland
twee minuten stil. De beperkende maatregelen als gevolg van het
coronavirus dwingen ons ook dit jaar weer een andere invulling te
geven. We herdenken ook dit jaar vooral vanuit thuis.

De Taptoe wordt dit jaar vlak voor
de Nationale Dodenherdenking
traditiegetrouw geblazen
door Richard Maessen bij het
Monument voor de Gevallenen
op het Dewerplein in Nuth.
In Schinveld wordt de Taptoe
geblazen door Eric Sturmans.

Vlagprotocol | vlag halfstok

Nationale
dodenherdenking

Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en
respect voor oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle
inwoners op om net als vorig jaar op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te
hangen (van zonsopgang tot zonsondergang).
De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

Programma Dodenherdenkingen Beekdaelen

Herdenkingen in Beekdaelen vinden dan ook, net als afgelopen jaar plaats in een
sobere vorm, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.

Kranslegging zónder publiek

Rond 19.50 uur begint de
Nationale Herdenking op de
Dam in Amsterdam die op alle
drie de publieke zenders te volgen
is. Koning Willem-Alexander en
koningin Máxima leggen een krans
bij het Nationaal Monument,
waarna in heel Nederland twee
minuten stilte in acht worden genomen.
André van Duin houdt een
toespraak. Hij groeide op
tussen de puinhopen van het
gebombardeerde Rotterdam. Zijn
vader werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog tewerkgesteld in
Duitsland, iets waar thuis nooit
over werd gesproken. Net
als vorig jaar is de Dam niet
toegankelijk voor publiek. Of
er meer genodigden dan vorig
jaar bij de herdenking zijn, is
nog niet duidelijk.

Uit respect voor de oorlogsslachtoffers, wordt ook dit jaar in Beekdaelen het
Taptoesignaal gespeeld en een krans gelegd. Dit gebeurt bij vier monumenten
in Beekdaelen. Deze kransleggingen zijn vanwege de coronamaatregelen niet
toegankelijk voor publiek.

KERN NUTH | Monument voor de gevallenen,
Deweverplein
Ingetogen plechtigheid | Burgemeester Geurts legt
een krans namens het gemeentebestuur.
Toespraak burgemeester.

NOS Nationale Herdenking 2021
Dinsdag 4 mei
18.45-20.30 uur, NPO 1 (Met gebarentolk via themakanaal NPO Nieuws)
19.50-20.30 uur, NPO 2
19.50-20.30 uur, NPO 3

KERN SCHINVELD | Oorlogsmonument hoek
Beatrixstraat/Schoolstraat
Ingetogen plechtigheid | Wethouders Jos
Timmermans en Jeannette Quadvlieg leggen een
krans namens het gemeentebestuur.

KERN WIJNANDSRADE | Oorlogsmonument
bij Kasteel Wijnandsrade

Ingetogen plechtigheid | Wethouder John Essers legt
een krans namens het gemeentebestuur.

KERN SCHINNEN | Herdenkingsmonument
Scalahof tegenover gemeentehuis

Krans namens gemeentebestuur | Scouting Schinnen
plaatst hier net als vorig jaar herdenkingssteentjes.

KERN HULSBERG | Herdenkingsmonument
aan de Schoolstraat. Pastoor G. Dölle houdt met

enkele zusters van het klooster en de oud-pastoor
pater van den Beuken een kort herdenkingsmoment
bij het monument in de loop van de dag.

Taptoe

Traditiegetrouw wordt de twee minuten stilte bij de Nationale
Dodenherdenking op 4 mei voorafgegaan door het Taptoesignaal: een korte
melodie die wordt gespeeld op trompet of hoorn.
Dit nationale signaal heet de Taptoe en bestaat waarschijnlijk al vanaf het begin
van de 17e eeuw. Later werd het signaal ook door Groot-Brittannië gebruikt; de
Britten gaven het de naam Last Post. Het gehele Taptoesignaal duurt 1.13 minuut
Bijzonder is dat de muziek volledig uit natuurtonen bestaat (de harmonische
boventoonreeks). Daardoor kan het hele stuk gespeeld worden zonder gebruik
te maken van de ventielen van de blaasinstrumenten.

Bewust omgaan met ons water:
samen maken we het verschil!
Hoe gaan de raadsleden van Beekdaelen thuis bewust om met water?
Water speelt een
belangrijke rol in ons
veranderende klimaat.
We krijgen steeds
vaker te maken met
hoosbuien en hittegolven.
Overstromingen, droogte
en hittestress zorgen voor
veel overlast en schade.
Maatregelen zijn nodig,
ook thuis. Alleen samen kunnen we het verschil maken.
Gelukkig zijn er tal van maatregelen die u thuis kunt nemen. Voor elke woning
en elk budget zijn er mogelijkheden. Kleine aanpassingen kunnen al een groot
effect hebben. Om u een idee te geven van die mogelijkheden, openden enkele
raadsleden van gemeente Beekdaelen hun deur voor onze camera. Zij laten u graag
zien hoe zij thuis bewuster met water omgaan.
Op www.beekdaelen.nl en op onze Facebookpagina kunt u het derde filmpje nu
bekijken. Mia Lamerichs laat hierin zien welke maatregelen zij thuis heeft genomen.
De eerder gemaakte filmpjes van Hugo Schaffrath en Clasina Debets kunt u hier ook
nog bekijken.

Doet u ook mee?
www.waterklaar.nl
www.woonwijzerwinkel.nl
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Zijn mond is blauw en rood van de suikerbommetjes.
Ontkennen heeft geen enkele zin.
Hélène

Weusten
Vroemen
Bakkerij & Lunchroom

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

TRAPPEN

VACATURE

UW TRAP gerenoveerd
in PVC, hout of laminaat
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469

Habets B.V. in Nuth is op
zoek naar een flexibele
administratief
medewerk(st)er
voor 4-8 uren per week,
voor ondersteuning van de
financiële administratie, telefoonen receptiewerkzaamheden.
Bij interesse stuur een cv naar
pz@habets.nl t.a.v. J.Gorissen.

FINANCIËN
REGIOBANK OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 9.30-17.30
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.

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

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

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

BIJBAANTJE

Moederdag-reclame

Slagroom Moederdag-hart
met aardbeien
van E 19,95 voor E 17,95
Duovlaai
kers/abrikoos ....... E 10,50
Rijstevlaai.............. E 10,50
Roggepan heerlijk... E 2,30
10 pistolets............. E 4,00
Pakje rogge............ E 1,45
Iedereen een fijne
moederdag toegewenst!
Torenstraat 14 - Schimmert
045-4041262

klokkenmaker
Klokkenmaker Stijfs
Oirsbeek 046-4425037.

SLAAPADVIES
Persoonlijk Slaapadvies
op maat aan huis
Nu met gratis
slaapscan t.w.v. € 49,Omdat lekker slapen ook thuis kan!
https://www.beds4hospitality.
nl/thuis-ook-zo-lekker-slapen/
06-29546729

•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

LAMINAAT/PARKET

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

ramen & deuren
Al uw kunststof
RAMEN & (TUIN)DEUREN,
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

LAMINAAT - PARKET
Topkwaliteit,
keuze uit 4 kleuren
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
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BIJBAANTJE
BEZORGER GEZOCHT
in Amstenrade
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

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

COLOFON

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

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

www.smeijstershoek.nl

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

Kerkdiensten
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 8 mei. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: jaardienst ouders
Mommers-Crutsen; zielendienst Maria Limpens-Kleijnen;
zeswekendienst José Paulissen-Hermans. Zondag 9 mei.
09.30 uur: Hoogmis. Intenties:
1e jaardienst Christin Starmans.
11.00 uur: Communiemis (besloten viering) Intenties: voor
alle communicantjes; zielendienst Els Pluijmakers- Janssen.
Woensdag 12 mei. 18.30 uur:
Rozenkransgebed. 19.00 uur: H.
Mis. Donderdag 13 mei. 11.00
uur: Hoogmis. Intenties: ouders
Toon Noteborn en Lena Gijzen
(trouwdag).

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 9 mei. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). 1e jaardienst
Bertiny Florax; Annie Luijten-Erens (verjaardag); Henry
Croes; levenden en overleden
leden van de Mariavereerders
van de Mariakapel Hellebroek.
Maandag 10 mei. 09.00 uur:
H. Mis. Donderdag 13 mei
09.30 uur: H. Mis (livestream).
Vrijdag 14 mei 09.00 uur: H.
Mis. 15.00 uur: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste. Elke werkdag 18.30
uur: rozenkransgebed in kapel
Terziepe (met beperkt aantal
bezoekers); Elke werkdag 19.30
uur: rozenkransgebed in kapel
Hellebroek (met beperkt aantal
bezoekers).

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 6 mei. 8.00 uur:
H. Mis. Zaterdag 8 mei. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: Harry
Bonekamp; Jules Lucassen.
Zondag 9 mei. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: echtpaar Vankan-Vleugels; Gerda Soons-Kuipers; Lieke Reinders-Bertrand
(1e jaardienst); Luc Schijns
(gestichte jaardienst) Bertien
Houtvast-Eurelings (bewoners
Weidehof); jaardienst Jeanne
en Hub van Oppen-Swelsen en
Fien Swelsen; Remy en Truke
Herberighs-Van de Weijer (1e
jaardienst).

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 9 mei. 11.00 uur: H.
Mis, opgeluisterd door Steven
van Kempen. Intenties: jaardienst ouders Debije- Bex en
dochter Lies; jaardienst ouders
Frans en Irma Brassé-Houben
en dochter Sandra; jaardienst
ouders Hupperichs-Bex en
Jan en Wiel Hupperichs; Tiny
Portz- L ‘Ortye; Mia MackaijStarren en overleden familie.
Dinsdag 11 mei. 09.00 uur:
H. Mis. Donderdag 13 mei.
Hemelvaartsdag. 11.00 uur: H.
Mis.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 8 mei. 18.30 uur: H.
Intenties: voor alle overledenen
van de parochie. Wij gedenken:
Ruud Ekelhoff 1992; Finy Beckers-Faut 1994; Jacob Hofstede
1998; Zef Eijkenboom 2002.

Column Hélène

Verleid

‘W

at heb je nou gedaan?
We hadden afgesproken dat we zouden
delen. Heb je die Skittles nou
allemaal in een keer opgegeten?’
Het klinkt teleurgesteld en enigszins alsof degene die het zegt niet
anders verwacht had. Ik sta buiten
de supermarkt te wachten op mijn
wederhelft en drie jongetjes van
een jaar of 10 staan naast mij. De
een heeft een pak roze koeken in
de hand, de tweede een pak Taksi
en de derde een zak Skittles. En
dat zakje is dus leeg. Ontredderd
kijkt de dader van de een naar
de ander. Zijn mond is blauw en
rood van de suikerbommetjes.
Ontkennen heeft geen enkele zin.
Ik voel een vriendschap aan diggelen gaan hier. ‘We hebben alle
drie evenveel betaald’, zegt de
jongen met het pak Taksi, ‘maar
als jij de Skittles al op hebt, heb je
jouw deel al gehad. Dus je krijgt
niks meer van mij.’ De Skittle-eter
slaat zijn ogen neer. ‘Ik wilde het
niet, maar het gebeurde gewoon’,
voert hij als verdediging aan. De
jongen met de roze koeken heeft
nog niks gezegd. Hij kijkt van de
een naar de ander en je ziet hem
een afweging maken. Kiest hij
partij voor Taksi of neemt hij het
op voor Skittlevriend? Taksi-jongen neemt een slok en geeft
het pak aan zijn rozen koeken
kameraad. ‘Hier, drink maar’, zegt
hij gedecideerd, ‘en geef mij maar
drie koeken, want er zitten er zes
in.’ De Skittle verorberaar ziet het
met leden ogen aan. ‘Ik ga morgen
een nieuw zakje halen, want dan
heb ik geld van oma gekregen.
Morgen deel ik wél met jullie. Beloofd!’ De Taksi drinker werpt zich
op als niet te vermurwen leider en
zegt: ‘Daar hebben we niks aan. Jij
kunt dat nu wel zeggen, maar wie
zegt dat je dat ook echt doet?’ De
roze koeken vriend heeft met veel
moeite het plastic van de koeken
afgehaald en geeft er twee aan
zijn Taksi vriend.
‘En de derde?’, vraagt die, terwijl
hij de twee koeken op zijn uitgestrekte hand balanceert, ‘leg die
er maar bovenop!’ De roze koekenvriend aarzelt even. Maar dan
pakt hij twee koeken en drukt die
bij zijn Skittlevriend in de hand.
Ik zie aan zijn ogen dat Taksivriend zich verraden voelt. Dat
Skittlevriend hem een oor aan
naait is al erg genoeg, maar de
dolksteek van roze koekenvriend
doet de deur dicht. ‘Hij wilde het
niet doen’, zegt roze koekenvriend, ‘maar hij werd verleid. En
daar kun je niks aan doen, als je
verleid wordt.’
Dankbaar pakt Skittlevriend de
roze koeken aan. Taksivriend
denkt even na en zegt dan: ‘Tja,
als je verleid wordt, kun je er zelf
niks aan doen. Hier drink maar.’
Reageren?
helene.knops@home.nl
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VOLOP
EN GRATIS
PARKEREN
VOLOP
EN GRATIS
PARKEREN
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 6 t/m zondag 9 mei 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Het hele jaar verkrijgbaar

VAN

Hollandse
aardbeien

NEDERLANDSE

Hagendoren
verse bienenstich
kersen

16.
16

75

VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

12.

2 bakken à 400 gram

BOEREN

2 STUKS

groot

95

4.

99

9.

98

Rode uien, komkommer,
radijs of kropsla
3 netten/zakken à 200/500 gram
of 3 stuks

3 STUKS

1.77
1.95

Preuf goulash

1.

bakje à 500 gram

49

5.

95

Vergeer kaas

VAN

jong, jong belegen,
belegen of oud
2 stukken à 450-650 gram
combineren mogelijk

NEDERLANDSE
BOEREN

Trots van Coop
Authentieke gebakken beenham,
serranoham, spianata Romana
of runderrookvlees
100 gram vers verpakt

2.60
3.30

2.

49

3.

99

2 STUKS

11.

58

7.

99

Het moederdagbiertje van de week

Liefmans fruitesse
multipack 4 flesjes à 250 ml

5.

29

3.

99

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

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

