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Fons Heuts: ‘Ik respecteer
de keuze van Leon Rijkx’ 2

Nog maar enkele
bezorgers gezocht!
in Schinnen, Puth,
I
I Doenrade,
Sweikhuizen,
Merkelbeek,
I
Bingelrade,
Jabeek,
I
I Schinveld.
Interesse? Mail naar
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•
FUNS PLUIJMAKERS
AL 60 JAAR LID

Onderuit op
eigen veld

Drumband
St. Rochus
huldigt drie
jubilarissen

Funs Pluijmakers.
Eigen foto

Oirsbeek Na een fraaie zege op de eerste speeldag verloor derdeklasser Alfa Sport uit Oirsbeek de tweede competitiewedstrijd tegen
Centrum Boys uit Sittard. Het team van coach Martin Vrösch ging zondag met 2-4 op eigen veld onderuit, zie foto. Voor de ploeg uit Oirsbeek scoorden Kenny Tokaya en Finn Derksen. Uitblinker bij de Sittardenaren was de voormalige Minor-goalgetter Taoufik Chahdli, hij
scoorde twee keer tegen Alfa Sport. Foto Rob Oostwegel

Hulsberg Drie jubilarissen worden zaterdagavond tijdens het
jaarlijkse naamfeest van
drumband St. Rochus
in Hulsberg gehuldigd.
Funs Pluijmakers, vooral
bekend als raadslid van
Beekdaelen Lokaal,
spant de kroon. Hij is
inmiddels al 60 jaar lid
van St. Rochus. Leon
Bertram en Eric Habets
worden in het zonnetje
gezet, omdat ze respectievelijk 25 en 10 jaar lid
zijn van de drumband
uit Hulsberg.

ZIEKENBOEG VOL MET AMBTENAREN LEIDT TOT KOSTBARE INHUUR EXTERN PERSONEEL

Oppositie slaat alarm
Klopt het dat het ziekteverzuim onder de
ambtenaren van de gemeente Beekdaelen
‘ongeveer 12% of hoger is’? En: is het waar
dat de fusiegemeente tot nu toe ‘2,5 miljoen euro’ heeft uitgegeven aan de inhuur
van extern personeel? Beekdaelen Lokaal,
met vijf zetels de grootste oppositiepartij
in de gemeenteraad, heeft B&W gevraagd
om een aantal ‘pittige’ vragen zo spoedig
mogelijk te beantwoorden.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De gemeentelijke bedrijfsvoering is volgens Beek-

daelen Lokaal op een aantal punten ‘zorgelijk tot
ernstig’, stelt raadslid Funs
Pluijmaekers namens zijn
partij. Volgens deze voor-

malige wethouder zou er
ook sprake zijn van een
‘angst- en afrekencultuur
onder het personeel van de
gemeente en is het ziekteverzuim mede daardoor
hoog tot zeer hoog’. Volgens hem zou er zelfs sprake zijn van een ziekteverzuim ‘van ongeveer 12%’.
Het landelijke ziekteverzuim onder werknemers
bij de overheid was in het
eerste kwartaal van dit jaar
4,8 procent, becijferde het
CBS. Beekdaelen zat daar
ook in 2020 al fors boven
met 7,11%. Beekdaelen Lokaal wil bovendien weten

waarom ‘de gemeenteraad
in z’n geheel niet is ingelicht over deze zorgelijke
situatie’.
Tweede vragenlijst
Het is voor de tweede
keer binnen een jaar tijd
dat deze partij aan de bel
trekt. In augustus 2020
wilde
fractievoorzitter
Henk Reijnders van B&W
weten of ‘de werksfeer bij
de gemeente invloed heeft
op het ziekteverzuim’. De
gemeentelijke fusie op
1 januari 2019 heeft veel
veranderingen met zich
mee gebracht, antwoord-

de de gemeente in september 2020. “Sommige
medewerkers kunnen hier
goed mee omgaan en anderen hebben meer tijd nodig
om daaraan te wennen.”
Kosten voor inhuur
externen
Om het hoge ziekteverzuim onder de ambtenaren
op te vangen huurt de gemeente al sinds de fusie in
januari 2019 externe krachten in. Daar was, tot en met
25 augustus 2020, een bedrag van 400.000 euro mee
gemoeid, meldde B&W
destijds. Volgens raadslid

Pluijmaekers is dat bedrag
op dit moment vele malen
hoger, mogelijk 2,5 miljoen euro. Als er een doorrekening plaats vindt tot
eind 2021, zou dat bedrag
wel eens tot 3,5 miljoen
kunnen oplopen, vreest
Pluijmaekers. Beekdaelen
Lokaal wil graag antwoord
van B&W ‘ruimschoots
vóór de begrotingsbehandeling 2022’ (15 november). De afdeling Voorlichting van de gemeente
Beekdaelen was afgelopen
maandag niet bereikbaar
voor een reactie of toelichting.

2

NIEUWS

DeBeekdaeler dinsdag 5 oktober 2021

VOORMALIG CDA-RAADSLID ‘SPRAK’ MET BEEKDAELEN LOKAAL, MAAR KOOS VOOR

Fons Heuts: ‘Ik respecteer de keuze
Leon Rijkx, raadslid in
de gemeente Beekdaelen, stapte verleden
maand over van het
CDA Beekdaelen naar
de lokale partij de
Vernieuwingsgroep.
Beide partijen maken
deel uit van de coalitie.
De transfer van Rijkx,
zes maanden voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022,
leidde tot veel politieke commotie. Een
coalitiebreuk tussen
CDA en Vernieuwingsgroep kon amper
worden voorkomen.
Rijkx koos uiteindelijk
voor de Vernieuwingsgroep, maar hij had
ook ‘gesproken’ met
oppositiepartij Beekdaelen Lokaal, zo gaf
Rijkx verleden week
toe in De Beekdaeler.
De man met wie Rijkx
‘sprak’, blijkt Fons
Heuts te zijn geweest,
de partijvoorzitter van
Beekdaelen Lokaal.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“Het klopt”, zegt Heuts
desgevraagd, “Leon heeft met
mij gesproken voordat hij bekend maakte over te stappen
naar de Vernieuwingsgroep.”
Het komt regelmatig voor,
zegt Heuts, dat Beekdaelenaren hem om een vrijblijvend advies vragen. Ook al
is hij dan geen wethouder of
raadslid meer, hij weet heus
nog wel hoe de hazen lopen
in politiek Beekdaelen. Dat
Rijkx het CDA Beekdaelen
heeft verlaten verbaast Heuts
niet. “Vóór de gemeentelijke
fusie in 2019 had je het CDA
Schinnen, CDA Onderbanken en CDA Nuth. CDA
Beekdaelen is echter nooit
een eenheid geworden, sterker nog: CDA Nuth is feitelijk
geliquideerd. ‘Schinnen’ is
de slimste geweest. Dat alles
tezamen is Rijkx kennelijk
opgebroken. Hij is als raadslid nooit gelukkig geworden
bij het CDA-onder-de-vlagvan-Beekdaelen.”
‘Overstappen is best
ingewikkeld’
Als u met Rijkx heeft ‘ge-

sproken’, waarom heeft hij
dan uiteindelijk gekozen
voor de Vernieuwingsgroep
en niet voor Beekdaelen
Lokaal, de partij waar u
voorzitter van bent? Heuts:
“Dat is de keuze van Rijkx
en die respecteer ik. Wat
meegespeeld kán hebben,
is dat overstappen van een
coalitiepartij (CDA) naar een
oppositiepartij (Beekdaelen
Lokaal) niet direct voor de
hand ligt en om allerlei redenen best ingewikkeld is.“
Heuts verliet CDA Nuth
Er is een parallel: net als
Rijkx stapte ook Heuts uit
het lokale CDA. “Maar dat
was om een heel andere
reden”, benadrukt Heuts,
daarvoor moeten we terug
naar eind 2013. Binnen het
CDA Nuth ontstond toen een
conflict omdat de raadsleden
Jan Waltmans en Huub Souren door het bestuur niet op
de kieslijst werden geplaatst.
Toen duidelijk werd dat het
bestuur niet van gedachten
veranderde, besloten Waltmans en Souren een eigen
partij op te richten, onder
de naam Burgerbelangen
Nuth. Heuts, op dat moment

Boogschutter Mike
Schloesser uit Nuth
wint wereldbeker
én 22.500 euro
Het kan niet op! Amper een
week na het behalen van
de zilveren medaille op het
WK in de VS, heeft boogschutter Mike Schloesser
uit Hunnecum-Nuth voor
de derde keer de Wereldbeker gewonnen. Schloesser
is de eerste compoundschutter ter wereld die dat
is gelukt.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Bij de wereldbekerfinale in de Amerikaanse stad
Yankton versloeg Schloesser Braden Gellenthien
uit de Verenigde Staten in
de eindstrijd met 148-144.
Schloesser, die in zijn sporttak bekend staat als ‘Mister
Perfect, won de Wereldbeker
ook al in 2019 en 2012.
Grote geldprijs
Met zijn historische derde World Cup zege won de
Beekdaelenaar een cheque
van 24.000 Zwitserse Frank
(bijna 22.500 euro), een
kostbare Longines horloge en een fraaie bokaal. De
beste acht mannen van 2021

Mike Schloesser. Foto Katja Waltmans

namen het verleden week
tegen elkaar op. “Het betekent heel veel voor me dat ik
ze heb verslagen en dit toernooi weer heb gewonnen”,
aldus Schloesser. Hij werd
in Yankton gecoacht door
zijn vrouw Gabriela Schloesser-Bayardo. Zij won tijdens
de Olympische Spelen in Tokio een zilveren medaille bij
het boogschieten.
Kroon op ijzersterk seizoen
Met de winst van de World
Cup zet Mike Schloesser de

kroon op een ijzersterk seizoen. Op de drie World Cup
wedstrijden eindigde hij alle
keren op het podium: 2e in
Guatemala, winst in Lausanne en plek 3 in Parijs. Bij de
WK veroverde hij zilver. Samen met Jody Vermeulen
won Mike goud op de World
Cup in Lausanne en brons in
Guatemala. Daarnaast won
hij met het compound heren
team samen met Sil Pater en
Max Verwoerdt zilver bij de
World Cup in Lausanne en
werden ze vierde op de WK.

”

Vóór de gemeentelijke fusie in
2019 had je het CDA Schinnen, CDA
Onderbanken en CDA Nuth. CDA
Beekdaelen is echter nooit een
eenheid geworden, sterker nog:
CDA Nuth is feitelijk geliquideerd.
‘Schinnen’ is de slimste geweest.
- Fons Heuts

wethouder, sloot zich aan
bij Waltmans en Souren,
alle drie verlieten ze het
CDA Nuth. Heuts: ”Maar ik
ben wel altijd lid gebleven
van het landelijke CDA.
Dat doet ook Leon Rijkx,
zo las ik in De Beekdaeler.”
Heuts zou, nu we hem toch
spreken, best een stevige
boom kunnen opzetten over
de zogeheten ‘zelfsturende
ambtenaren in Beekdaelen
waar helaas weinig tot niets
van terecht is gekomen’.
Volgens Heuts zal fractievoorzitter Henk Reijnders
van Beekdaelen Lokaal daar

tijdens de aanstaande verkiezingscampagne ‘beslist op
terug komen’.
Lijstduwer
Blijft hij trouwens aan als
partijvoorzitter? Heuts:
“Jazeker. En ik ga ook op
de lijst staan als lijstduwer
bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2022. Nee, ik ambieer geen
raadslidschap, laat staan het
wethouderschap.” Beekdaelen Lokaal, zo voegt hij er
aan toe, maakt deze maand
bekend wie de lijsttrekker
wordt.

Fons Heuts tijdens zijn afscheid van
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VERNIEUWINGSGROEP

van Leon Rijkx’

de (actieve) lokale politiek, bijna twee jaar geleden. Foto archief De Beekdaeler

RABO CLUBSUPPORT

WINACTIE

Clubs in Beekdaelen strijden
om financiële steun

Stephan Coenen
en Wim Haan
winnen ‘538
Hitzone-CD’

Beekdaelen Bijna 200 clubs en verenigingen uit Beekdaelen nemen dit jaar deel aan de actie ClubSupport van
de Rabobank. De bank verdeelt in totaal 200.000 euro van
haar winst. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe hoger
het bedrag. Iedereen met een rekening bij de Rabobank kan
tot 25 oktober zijn vijf stemmen verdelen via de app of online. Beekdaelense verenigingen die meedoen aan de actie
zijn onder meer fanfare St. Caecilia Schimmert, ZijActief
Jabeek, voetbalclub Woander Forest Merkelbeek, SV Hulsberg, LTC Rakets Schinnen, Ouderenvereniging Aalbeek en
Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek.

EERSTE LUSTRUM

Hoeskamertref Arensgenhout
viert een feestje
Arensgenhout De Hoeskamertref, oftewel de inloopmiddag in De Hoeskamer in Arensgenhout, bestaat inmiddels
al weer vijf jaar en dat wordt maandag 25 oktober gevierd
met een feestelijke middag met lekkers en muziek. Voor
de gelegenheid treedt Duo Sunrise op. Wie wil komen die
middag, is welkom tussen 13.30 en 16.30 uur. Uiteraard
kan er ook gekaart worden. Aanmelden voor de feestmiddag is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 22 oktober bij Tiny
Rompen-Loijens, tel. 06-25012415 of paul.tiny. rompen@
gmail.com. Wie niet naar de Hoeskamer kan komen wordt
opgehaald. Dan wel voor 22 oktober bellen met Tiny (via
eerder genoemd telefoonnummer).

Beekdaelen Stephan
Coenen uit Wijnandsrade en Wim Haan
uit Bingelrade zijn de
winnaars van de CD ‘538
Hitzone 99’, waarvoor De
Beekdaeler twee weken
terug een winactie had
uitgeschreven. Lezers
van De Beekdaeler
konden meedingen naar
het schijfje door een
mail te sturen. “Lekker
‘ouderwets’ CD luisteren…af en toe heerlijk,
even wat doen waarbij
je je telefoon niet nodig
hebt”, schreef iemand
er bij. “Wat zou het leuk
zijn deze hitzone 99-cd
te winnen”, schreef een
ander. Loting vrijdagmiddag wees Stephan Coenen uit Wijnandsrade en
Wim Haan uit Bingelrade
aan als de winnaars. Zij
krijgen de cd deze week
thuis bezorgd.
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Repetities van het muziektheaterspektakel D’r Komiek, links vooraan Quincy Grootjans, rechts Harry Louvenberg. Foto Stichting Leavesmelodie

THEATERPRODUCTIE D’R KOMIEK NADERT PREMIÈRE

‘Het wordt één groot spektakel,
met draaiende showtrappen!’
Nuth|Schimmert Veertig
mensen werken er mee,
voor en achter de schermen. Ruim anderhalf jaar
staan ze al in de wachtstand, maar nu is de kogel
door de kerk: de langverwachte opvolger van het
succesvolle theaterstuk
Laevesmelodie nadert de
première. Quincy Grootjans, schrijver van de
nieuwe voorstelling D’r
Komiek, staat te trappelen.
Hij krijgt al vochtige ogen
als hij aan de première
denkt. “Er zijn momenten
geweest dat ik dacht: het is
klaar, we kunnen drie jaar
voorbereiding in de prullenbak gooien.”

Het wordt de eerste grote toneelproductie in Beekdaelen sinds de
uitbraak van de coronapandemie
in maart 2020. ‘D’r Komiek’ had een
lange aanlooptijd. Schrijver/speler
Quincy Grootjans vertelt: “Ik ben
met het eerste scenario begonnen
in juni 2018. In oktober 2019 begonnen we met repeteren. In maart
2020 werden we onderbroken door
Corona en daarna is het nog diverse
malen uitgesteld en daardoor herschreven. Nu mogen we eindelijk!”

Wat kan het publiek
verwachten?

“Een ontroerend verhaal verpakt in
een spektakelachtig mooi toneelbeeld. We hebben veertien acteurs
en zangers, een steengoede vijfkoppige liveband, 15 liedjes en een
heel slim gemaakt decor, als ode
aan lang vervlogen theatertijden
uit de jaren ‘40. Het gaat over een
volkstheatergezelschap – verge-

lijkbaar met het oude Millowitsch
Theater Köln – waar een vader en
een zoon vechten om een plek in de
spot: wie is de beste komiek? Er kan
regelmatig hartelijk worden gelachen, maar we snijden ook een aantal pittige thema’s aan die voor de
nodige dramatische ontwikkelingen zorgen. Die mengeling tussen
de lach en de traan slepen je van de
ene emotie naar de andere.”

Hoe kan het dat een stuk
vaker herschreven wordt,
tijdens het repeteren?

“Omdat je er soms tijdens het repeteren achter komt dat iets niet
werkt, of dat acteurs – door de
vele verplaatsingen (door corona)
– toch niet meer kunnen. En soms
haalt het leven je in. In oktober vorig jaar overleed Nicolle Dreessen,
een trouwe speelster van Toneelvereniging St. Donatus. Zij zou de
moeder van hoofdpersonage Juul
(Joep Salden) spelen. We hebben

besloten haar rol niet door een ander te laten spelen, maar brengen
wel een eerbetoon; haar personage
in de voorstelling is ook overleden,
en het liedje ‘Es ze lachde’ is speciaal voor haar geschreven.”

Op een schaal van 1 tot 10…
hoe trots ben jij?

(Zonder twijfel) “Een 9. Die 10 ga
ik pas voelen op de première. Maar
voor nu…ik ben zo gek op mijn medespelers. Zonder uitzondering
doen ze het zo goed, maken ze
zo’n ontwikkeling door. We lachen
en we huilen samen. En het is zo’n
plaatje om naar te kijken ook. Daar
zorgt regisseur Hanneke Jonkers
wel voor. Showtrappen die kunnen
draaien, mooi licht…Dit is echt weer
zo’n grote productie, zoals men ze
in Nuth en Schimmert al een paar
jaar niet meer gezien heeft. Wat
hebben we dit gemist!”

D’r Komiek is te
zien op 29, 30 en
31 oktober in ‘t
Gemeinsjapshoes
in Schimmert en
op 5, 6, 7 november
in Trefcentrum
Nuth. Kaarten à 15
euro zijn verkrijgbaar bij FF Anders
Nuth, Manjefiek
Schimmert en via
www.dr-komiek.nl.
Toegang alleen
mogelijk met
coronabewijs.
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NAAST KANTINE VAN RKVV WIJNANDIA • 3.800 EURO SUBSIDIE VIA ’BIT’

Vrijwilligers realiseren
overdekte ‘jeu de boules’

De Vrijwilligers- annex Klusgroep Wijnandsrade die de jeu de boules-baan realiseerde. V.l.n.r. Frans Herveille, Emiel Marell, Frans Kleuters, Louis Cordewener, Paul Erens en Wiel van ’t Hoofd. Eigen foto

Wijnandsrade Op zaterdag 9
oktober wordt in Wijnandsrade de overdekte jeu de boules-baan officieel in gebruik
genomen. Dat is vooral te
danken aan een groep ijverige
plaatselijke vrijwilligers, ook
wel bekend als de Klusploeg,
die zich niet liet ‘afschrikken’
door de coronapandemie. Wat
óók zeer ‘welkom’ was: een
gemeentelijke bijdrage van
3800 euro van de zogeheten
‘Burgerinitiatieftafel’. “Met
die 3800 euro zijn we zeer
content”, zegt Louis Cordenener van de Vrijwilligersgroep Wijnandsrade.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

te geven, aangezien er nog verzoeken in de pijplijn zitten. In juli liep
het in ieder geval nog niet storm.

Tegenwoordig heb je in ons land allerlei soorten tafels: Klimaattafels,
Industrietafels, Milieutafels, noem
maar op. Feitelijk zijn het overlegorganen. In de gemeente Beekdaelen heeft men een zogeheten ‘Burgerinitiatieftafel’. Een ideaal woord
bij het scrabbelen maar geen term
waar je snel vrienden mee maakt.
Tenzij je geld nodig hebt of tekort
komt voor een idee om de leefbaarheid in je buurt te verbeteren,
dan is de Burgerinitiatieftafel (BIT)
een prima instrument. Want de BIT
helpt goede ideeën ‘op weg’ met
een eenmalige financiële bijdrage.
Ook de Klusploeg in Wijnandsrade
heeft met succes een beroep gedaan op het geldpotje van de BIT.
Voor 2021 zit er in totaal 38.000
euro in de pot. Hoeveel geld dit jaar
nog te besteden valt, is moeilijk aan

Financiële bijdrage
“Onze klusploeg heeft bij de gemeente Beekdaelen een ondersteuningsverzoek ingediend voor
de realisatie van een overdekte
jeu de boules-locatie”, zegt Louis
Cordewener. Zonder een financiële bijdrage, in dit geval 3800 euro,
was het niet mogelijk geweest om
de baan te realiseren. “We zijn er
heel trots op dat het ons is gelukt.”
Terzijde: Louis Cordewener was in
zijn jonge jaren een voortreffelijke
voetballer op de linkerspitspositie
bij het destijds ‘grote’ EHC, ook
haalde Cordewener het Nederlands Amateurelftal. De afgelopen
anderhalf jaar viel er door corona
weinig te organiseren. “Zo niet in
Wijnandsrade”, zegt hij er nadrukkelijk bij. De klusploeg, veelal gepensioneerde mannen, had zich

- twee jaar vóór de corona-uitbraak – al samengepakt om ‘Sportpark Burgemeester Cortenraad’ in
Wijnandsrade te onderhouden. Het
begon met kleine klusjes, zoals het
groenonderhoud op en rondom het
sportpark. Cordewener: “Vervolgens werden de werkzaamheden
uitgebreid, van het opknappen van
het handbalveldje tot en met het
poetsen van de kantine.”
Acht zitbankjes uit Nuth
Sinds 2020 staan er ook acht
zitbankjes bij het sportpark in
Wijnandsrade. Die bankjes stonden voorheen bij de Markt in Nuth,
na de renovatie van de Markt ‘verhuisden’ ze naar Wijnandsrade.
Daar doen ze nu dienst als mini-tribune in het sportpark. Wederom met dank aan de klusploeg,
die al eerder het oog had laten
vallen op een oude tennismuur in
Wijnandsrade. Die muur, niet meer
in gebruik sinds de fusie van de

tennisclub, wilde men omturnen
tot een plek voor jeu de boules-banen. “Dat is perfect gelukt. Of de
zon nu schijnt of niet, er kan altijd jeu de boules worden gespeeld
op de banen naast de kantine van
RKVV Wijnandia.” Het ‘Jeu de Boules Toernooi met een Frans tintje’,
zoals de toernooi-affiche vermeldt,
begint zaterdag 9 oktober om 17.00
uur, naast de kantine van RKVV
Wijnandia.
Samenstelling BIT-team
De BIT bestaat uit 25 inwoners van
verschillende kernen in Beekdaelen en komt ongeveer vier keer per
jaar bij elkaar. Tot een bedrag van
10.000 euro kan de BIT zelfstandig geld toekennen aan initiatieven, zoals de jeu de boules-baan in
Wijnandsrade. Bij ondersteuningsaanvragen boven de 10 mille heeft
BIT een adviserende rol en neemt
het College van B&W formeel een
besluit.
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IBA Sleutelproject
gebiedsontwikkeling Thull
officieel geopend
Rijke historie van de Mulderplas komt tot
leven door nieuwste technieken

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.

IBA-sleutelproject gebiedsontwikkeling Thull is afgelopen weekend officieel
afgerond en heropend met een wandeling rondom de Mulderplas. Vanaf nu
kunnen inwoners van Beekdaelen en recreanten struinen over de paden en
de houten vlonders in het gebied. Via de informatieborden en augmented
reality komt men tijdens een wandeling meer te weten over de diversiteit
en rijke historie die dit landschap in de gemeente Beekdaelen kent.

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
Provincialeweg Zuid 88
in Oirsbeek

OMSCHRIJVING

DATUM VERLEEND

Het plaatsen van een tuinhuis en uitbreiden van zwembad

24-09-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Spoor/overpad station Ontheffing geluidhinder o.g.v. art. 4.6
Schinnen, Breinder in
APV voor diverse werkzaamheden
Schinnen en overpad
aan het perron, vervangen van seinen,
station Nuth, Laar in
borden en vertreklichten, van
Nuth
19 november t/m 29 november 2021
Kerkdorp Schinveld
Loterijvergunning CV Sjilvend Alaaf 11
t/m 16 oktober 2021
A Ge Water in Schinveld Intrekking standplaatsvergunning
voor de verkoop van Viëtnamese
specialiteiten en Viëtnamese loempia’s
A Ge Water in Schinveld Standplaatsvergunning op 5 oktober
2021 voor verstrekking van informatie
met de gevolgen van drugscriminaliteit
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Bergstraat 110 in Sweik- Het uitbreiden van de woning
huizen
Raadhuisstraat 27a in
Het realiseren van een overkapping
Hulsberg
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Kerkweg in Puth

OMSCHRIJVING
Uitbreiden 30km/uur-zone

DATUM VERLEEND
22-09-2021

27-09-2021
29-09-2021

30-09-2021

DATUM INDIENING
14-09-2021
16-09-2021

DATUM BESLUIT
01-10-2021

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.nl
en www.officielebekendmakingen.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.

De Mulderplas is centraal gelegen
in het Geleenbeekdal. Diverse
partners hebben de afgelopen
jaren hard gewerkt om deze parel
in het landschap op te poetsen tot
een plek om van te genieten en te
onthaasten. De herontwikkeling
die is ingezet heeft er onder meer
voor gezorgd dat er verbeterde
recreatieve routes in het gebied zijn
die de bezienswaardigheden goed
toegankelijk maken. Deze routes
maken de omgeving aantrekkelijker
voor meerdere doelgroepen.
De opening van het gebied op
zaterdag 25 september begon bij
Brasserie De Muldermolen met koffie
en vlaai. Na het bekijken van een
aantal mooie video’s, waarin mensen
vertelden over hun band met het
natuurgebied, volgde een wandeling.
Via het karrenspoor, de nieuwe
brug over de Geleenbeek en de
houten vlonders nabij de Mulderplas
en over het riet en biezenveld
van de Alfa Brouwerij, werden de
genodigden naar de nieuwe brasserie
Bie de Bron geleid. Hier werd
gezamenlijk geproost op de opening
van het vernieuwde natuurrijke
recreatiegebied.
Start herontwikkeling
Tijdens de officiële opening stond
wethouder Peter Janssen nog een
keer stil bij de start van het plan van
de herontwikkeling. “Het was Harry
Meens van de Alfa Brouwerij die zich
bij ons meldde met ideeën voor een
nieuw te bouwen brasserie”, vertelde
hij. “Van daaruit is het balletje gaan
rollen. Steeds meer partijen haakten
aan en dan heeft uiteindelijk geleid
tot een hele gebiedsontwikkeling.”
Die partijen zijn niet op één hand
te tellen. IBA Parkstad, Provincie
Limburg, Waterschap Limburg,
Natuurmonumenten, Brasserie De
Muldermolen, IVN Beekdaelen
Schinnen, Visit ZuidLimburg, Alfa

Brouwerij en de gemeente Beekdaelen
hebben allemaal samengewerkt om
tot het resultaat te komen.
Geen attractiepark
Niet iedereen in Thull stond
meteen springen bij het idee van
een gebiedsontwikkeling. Een deel
van de bewoners was bang dat hun
natuurgebied zou veranderen in een
attractie. Burgemeester Geurts: “De
buurtraad heeft daarom ook een
belangrijke rol gehad in het proces.
Met een kritische blik hebben zij de
ontwikkelingen op de voet gevolgd.
Ze hebben ervoor gezorgd dat bij alle
ambitieuze plannen de belangen van
de bewoners goed op het netvlies
bleven.”
In het kader van het IBAthema
Collateral Landscape wordt het
verhaal van het natuurgebied
vormgegeven met een aantal borden
in de omgeving. Via een app die
gratis is te downloaden is op de GSM
of tablet kunnen bezoekers via het
scannen een QRcode toegang krijgen
tot video’s en augmented reality. Op
deze manier komt men nog meer
te weten over de historie en de
diversiteit van het landschap en de
natuur. Instructies hiervoor zijn te
vinden op de informatieborden in het
gebied.
Maximale beleving
“We hebben voor deze bijzondere
aanpak gekozen omdat we bezoekers
wel meer wilden vertellen over het
gebied, de flora en fauna, de historie
en ook over wat zich onder de grond
afspeelt”, legt de burgemeester
uit. “Maar het moest passen bij
de natuurlijke uitstraling van deze
plek. Door gebruik te maken van de
nieuwste technieken is de inbreuk op
het natuurlijke landschap minimaal,
maar de beleving maximaal.”
Lees meer over de Mulderplas op de
website: www.VisitBeekdaelen.nl

Kennisgeving Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen maken ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 8.41 lid van de Wet milieubeheer bekend dat zij de
volgende meldingen hebben ontvangen:
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Natuurterrein Hoeve Krekelberg BV
Altaarstraat 120 te Schinnen
6 juli en 5 augustus 2021
2021205231

De volgende activiteit is gemeld: starten kampeerterrein.
Voor:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Hautvast, M.A.M.
Steenstraat 24, 6155 KH Puth
29 juli 2021
2021206050

De volgende activiteit is gemeld: wijziging bedrijfsactiviteiten (o.a. realisatie
mestplaat, rijbak, hemelwaterbassins).
De inrichtingen vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit en de
ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichtingen moeten voldoen aan de
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de
inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het Eloket raadplegen via
https://www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde meldingen en de daarbij behorende stukken liggen van de
dag na publicatie (30 september 2021) gedurende zes weken (tot en met 11 november
2021) voor iedereen ter inzage op de locatie en tijdstippen zoals bij de gemeente
Beekdaelen geregeld.

Kennisgeving Activiteitenbesluit
milieubeheer Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van gemeente Beekdaelen maken bekend dat het
volgende besluit is genomen:
Ambtshalve stellen van maatwerkvoorschriften
Voor:
Hautvast, M.A.M.
Locatie:
Steenstraat 24, 6155 KH Puth
Datum besluit:
15 september 2021
Zaaknummer:
2021206959
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het
gemeentehuis van Beekdaelen tijdens de hier gebruikelijke tijden.
Rechtsbescherming
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit
aan het bedrijf daartegen een bezwaarschrift indienen. Op de betreffende procedure
is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
 de naam en het adres van de indiener;
 de datum;
 een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 de redenen van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Het College van Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen
Postbus 22000
6360 AA NUTH

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon: +31 43 389 78 12

Afsluiting Hoofdstraat Amstenrade
op 8, 9 en 10 oktober
De werkzaamheden voor de aanleg van een drietal plateaus in de Hoofdstraat in
Amstenrade zijn een paar weken geleden gestart. Hiermee wordt de rijweg als 30 km/
uur-zone ingericht.
Op vrijdag 8 oktober en in het weekend van
9 en 10 oktober wordt een nieuwe asfaltlaag
aangebracht.
Daardoor is:
•

op 8 oktober de rijbaan volledig
afgesloten voor alle verkeer tussen
09.00 en 15.00 uur, en

•

op 9 en 10 oktober de rijbaan de
gehele dag volledig afgesloten voor alle
verkeer.

De werkzaamheden brengen helaas enige
hinder met zich mee, met name in de
verkeersdoorstroming en bereikbaarheid.
Wij vragen uw begrip en medewerking.

Gratis onderwijs voor mensen die
moeite hebben met taal, rekenen
of computeren
Taal, rekenen en computervaardigheden zijn basisvaardigheden die je nodig hebt
om goed te kunnen meedoen in de maatschappij. Inwoners die hulp nodig hebben
om deze vaardigheden te verbeteren, kunnen gratis lessen volgen in taal, rekenen
of computervaardigheden.
ROC VISTA College organiseert deze
gratis lessen voor mensen die nog niet
op een mbo 3niveau zitten. Daarnaast
kunnen inwoners terecht bij het
Taalhuis. Dit is vaak gevestigd in een
bibliotheek. Het Taalhuis organiseert
cursussen zoals een sollicitatiecursus of
‘klik en tik’, een cursus die mensen leert
omgaan met de computer. Ook is er het
taalcafé, hier kunnen mensen die nieuw
zijn in Nederland naast hun inburgering
of taaltraject oefenen met spreken en
luisteren.
De gemeente vindt het belangrijk dat
iedereen op de hoogte is van gratis
volwassenenonderwijs bij VISTA College
en het Taalhuis. Zij hoopt dat bekenden
van iemand die moeite heeft met taal

vertellen over de mogelijkheden van
het volwassenenonderwijs. Aanmelden
voor volwassenenonderwijs kan via het
telefoonnummer van VISTA College:
088  001 50 00 of bij elke bibliotheek in
ZuidLimburg.
Sinds maart dit jaar kent onze gemeente
de kerngroep laaggeletterden. Binnen
deze kerngroep werken de drie
bibliotheekorganisaties van Beekdaelen,
het volwassenenonderwijs (VISTA
College), Grib, de intergemeentelijke
sociale dienst Kompas en de gemeente
samen om laaggeletterden te helpen
aan betere basisvaardigheden. De
partijen tekenden afgelopen maand een
convenant om hun samenwerking vast
te leggen.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
kan ook digitaal worden gedaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet wel worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD).
Op genoemde site staan de precieze voorwaarden.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van verzending aan de
aanvrager. Indien de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg positief beslist
op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de werking
van het besluit geschorst.
Informatie
Regionale Uitvoeringsdienst ZuidLimburg, telefoon (043) 389 78 12

Internationaal Festival Vocallis
bestaat 10 jaar
Ook activiteiten in Beekdaelen!
Dit jaar viert Festival Vocallis zijn 10jarig bestaan met “Liefde” als thema. Het festival
vindt plaats van 22 oktober tot en met 7 november in verschillende ZuidLimburgse
gemeenten. Op 30 speelplekken zullen ruim 50 verschillende componisten en musici
acte de presence geven. Op het festival staat de stem centraal.
Twee van de activiteiten van het festival vinden in onze gemeente plaats:
• 11 oktober 2021: Proef een liedje (voor baby’s, peuters en kleuters van 04 jaar).
Locatie: Zorgcentrum Aan de Bleek Schinveld. Met Marijke Greweldinger voor de
zang en Frans van Libergen op de piano. Deze activiteit is tot stand gekomen in
samenwerking met Kinderdagverblijf Kiekeboe Schinveld, Zorgcentrum Aan de
Bleek en onze dorpscoördinator Moon Hendrix.
• 7 november 2021: Concert met kamerkoor Cantate en leerlingen Talentklas
Muziekschool Kerkrade. Locatie: Stephanuskerk Wijnandsrade. Het koor mag zich
rekenen tot de beste vocale ensembles van Nederland. Dit heeft zich bewezen
door het winnen van prijzen op meerdere festivals in zowel binnen als buiten
land. De leerlingen van de talentenklas kiezen enkele weken voor hun optreden
hun te presenteren werk uit.
Voor meer informatie en voor tickets kunt u terecht op
www.festivalvocallis.nl.
Gemeente Beekdaelen steunt Festival Vocallis
De culturele sector kan wel een steuntje in de rug gebruiken door de coronaperio
de. Mede hierdoor, maar zeker ook door het hoge niveau van dit specifieke festival,
ondersteunt de Gemeente Beekdaelen Festival Vocallis 2021 met een incidentele
subsidie.

Zorgt u voor uw ouder(s),
buurman, opa, oma
of een bekende?

de verantwoordelijkheid van
de gemeente. Dit houdt in dat
wanneer u in een instelling verblijft,
u geen mantelzorgcompliment
kunt aanvragen.

Ja, zult u zeggen en wat is daar dan bijzonder aan? Dat doe je toch gewoon, is
toch vanzelfsprekend? Misschien is dat wel zo, maar toch is het goed om te
weten dat u dan een mantelzorger bent. Vaak niet bewust voor gekozen, maar
(vanzelfsprekend!) geworden.
Waardering via het
Mantelzorgcompliment
De gemeente wil de mantelzorgers
die hulpvragers in onze gemeente
ondersteunen voor hun inzet waarderen.
De gemeenteraad heeft het ‘Beleidsplan
mantelzorg gemeente Beekdaelen 2020
2022’ vastgesteld. De waardering van de
mantelzorgers is een onderdeel van dit
beleidsplan.
Op grond hiervan kunnen hulpvragers
in aanmerking komen voor het
mantelzorgcompliment. We willen
de mantelzorger waarderen met een
geldelijke bijdrage. Hierbij is geen sprake
van een verworven recht, maar van een
vorm van erkenning en waardering. Het is
zeker geen vergoeding voor datgene wat
ze allemaal doen; dat zou onbetaalbaar
zijn!
Aanvraagformulier
Via www.beekdaelen.nl kan de
hulpvrager het aanvaagformulier

vanaf 6 september digitaal invullen en
indienen met gebruik van DigiD.
Aanvragen ‘op papier’ blijft ook
mogelijk. U kunt vanaf maandag
6 september een papieren
aanvraagformulier ophalen bij het
gemeentehuis in Nuth en bij CMWW
(A Ge Water 20a in Schinveld). De
actuele openingstijden van het
gemeentehuis in Nuth vindt u op
https://www.beekdaelen.nl/contacten
openingstijden.

Wij verzoeken u zoveel als
mogelijk gebruik te maken van
het digitale aanvraagformulier!
Aanvraagtermijn
In de periode van maandag 6 september
tot maandag 18 oktober 2021 kan het
mantelzorgcompliment aangevraagd
worden. Latere aanvragen worden niet
in behandeling genomen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen
voor het ontvangen van een
mantelzorgcompliment zal aan alle 5
de onderstaande voorwaarden voldaan
moeten worden:
1. De mantelzorger verleent langer
dan 3 maanden en meer dan 8 uur
per week onbetaalde zorg aan een
naaste (degene die mantelzorg
ontvangt, de hulpvrager).
2. De mantelzorger staat geregistreerd
(vóór 17 oktober 2021) bij het
Steunpunt voor Mantelzorgers
Parkstad.
3. De hulpvrager vraagt het
compliment aan. Het compliment
kan eenmaal per adres verstrekt
worden.
4. De hulpvrager woont in de
gemeente Beekdaelen (de
mantelzorger hoeft niet in de
gemeente Beekdaelen te wonen).
5. Mantelzorgers van intramurale
zorgvragers vallen niet onder

Tip voor alle mantelzorgers
Schrijf u in bij het Steunpunt voor
Mantelzorgers Parkstad. De inschrijving
is één van de voorwaarden om
voor het mantelzorgcompliment in
aanmerking te komen. Daarbij wordt
u als mantelzorger elk jaar per brief
geïnformeerd over het aanvragen
van het mantelzorgcompliment,
de waarderingsbijeenkomst en de
mogelijkheden van ondersteuning. Zo
mist u niets!
Inschrijven bij het Steunpunt voor
Mantelzorgers Parkstad kan via info@
mantelzorgparkstad.nl of via 045
2114000. U kunt ook gebruik maken via
het “Inschrijfformulier mantelzorgers
Beekdaelen”, dit is te downloaden via
www.beekdaelen.nl.
Bent u geen mantelzorger meer, meldt
u zich dan af bij het Steunpunt voor
Mantelzorgers Parkstad.

Wij zoeken per direct:

Zelfstandig
werkend kok

met passie voor koken en affiniteit
met de Italiaanse keuken.

Medewerkers
bediening
met ervaring

Interesse? Stuur dan een mail
naar: r-passage@live.nl

Ristorante-Pizzeria Barbarossa
Dorpstraat 95a - Nuth
De Grote Clubactie is gestart!
Meer dan 300.000 lotenverkopers van ruim 5.000
verenigingen zijn op 18 september aan de slag
gegaan om loten te verkopen voor hun club.
Alle verenigingen en verkopers heel veel succes!
Zet ‘m op!
Wil jij een vereniging steunen?
Koop een lot van de grote Clubactie en maak kans
op één van de ruim 300.000 prijzen.
Kijk voor meer informatie op
www.clubactie.nl

MET SPOED

BEZORG(ST)ER GEZOCHT
IN SCHINNEN EN MERKELBEEK
Vanaf 12 jaar!

Verdien je eigen zakgeld bij jou in de buurt.
Bezorg De Beekdaeler op dinsdag of woensdag in de volgende wijk:
WIJK SCHINNEN
300 ADRESSEN: OMGEVING NUTHERWEG / HEGGE / STATIONSTRAAT

WIJK MERKELBEEK

350 ADRESSEN: OMGEVING JULIANSTRAAT/KERKSTRAAT/STEENWEG

Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

Rabo ClubSupport
Rabo
ClubSupport
Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
Goed voor jouw club &
geweldig
voorclub
de buurt
Goed
voor jouw
&
geweldig voor de buurt
geweldig voor de buurt
Stemmen kan
Stemmen
van 4 t/mkan
25
Stemmen
van
4 t/mkan
25
oktober
van
4 t/m 25
oktober
oktober
Wil je ook stemmen?
Ga dan naar de Rabo App,
Online
Bankieren
WilRabo
je ook
stemmen?
of naar
de website
rabo.nl/limburg/clubsupport
Ga dan
de Rabo
App,
Online
Bankieren
WilRabo
je ook
stemmen?

of naar
de website
rabo.nl/limburg/clubsupport
Ga dan
de Rabo
App, Rabo Online Bankieren
geen
lid van de Rabobank?
of deNog
website
rabo.nl/limburg/clubsupport
Ben je klant
vangeen
de Rabobank
nog geen lid?
Nog
lid vanmaar
de Rabobank?
Dan
kun
kosteloos
worden
van
coöperatieve
Ben
je je
klant
vangeen
delid
Rabobank
maar
nog
geen lid?
Nog
lid van
dedeRabobank?
Rabobank
via de
App
op jevan
telefoon
ofgeen
website
Dan
kun
kosteloos
worden
de nog
coöperatieve
Ben
je je
klant
vanRabo
delid
Rabobank
maar
lid?
rabobank.nl/particulieren/leden.
Doe
je mee?
Rabobank
via de Rabo
op jevan
telefoon
of website
Dan
kun
je kosteloos
lidApp
worden
de coöperatieve
rabobank.nl/particulieren/leden.
Doe
je mee?
Rabobank
via de Rabo App op je telefoon
of website
rabobank.nl/particulieren/leden. Doe je mee?

goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
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JACQUES

Christus,
wat een portret!

H

et portret dat de
Brugse schilder
Petrus Christus
rond 1470 schilderde van een jonge vrouw,
is nu voor het eerst te zien
in ons land. Nooit eerder
is de “Mona Lisa van de
lage landen” in het centrum van deze lage landen,
in Nederland, geweest.
Directeur Taco Dibbits van
het Rijksmuseum heeft haar
van Berlijn naar Amsterdam
weten te halen en hij zei
in een televisie-interview
“ze reist niet graag”. Maar
hij was verrukt dat het was
gelukt. Hij werd helemaal
lyrisch toen hij vertelde
hoeveel hij van dit schilderijtje hield, hij zou er wel
een moord voor willen doen.
Als een museumdirecteur
zoiets zegt, moet het wel
iets bijzonders zijn. Maar
de meeste mensen hebben
er nog nooit eerder iets over
gehoord, sterker nog, dat er
een Vlaamse schilder heeft
geleefd met de naam Petrus
Christus, is nieuw. Zelf
kende ik het schilderijtje
wel uit de kunstboeken,
maar omdat ik om moverende reden nooit in Berlijn
ben geweest, heb ik er nog
nooit voor gestaan. Dat zal
binnenkort wel geschieden
en ik wil het heel precies
bekijken. Want, als het klopt
wat Dibbits zegt, moet Leonardo da Vinci erdoor zijn
geïnspireerd toen hij zijn La
Gioconda schiep. Het zou
volgens onbewezen bronnen in die tijd in het bezit
zijn geweest van Lorenzo
de Medici, de heerser van
Florence met wie Leonardo
bevriend was. Uit de in 1492
gemaakte boedelbeschrijving van Lorenzo weten we,
dat zich daar bevond “una
tavoletta dipintori di une
testa di dama franzese, cholorita a olio, opera di Pietro
Cresti da Bruggia”. (Een in
olieverf geschilderd paneel
met het portret van een
Franse dame, het werk van
Petrus Christus uit Brugge).
Dat kan niet missen.
Wat dit portret zo bijzonder
maakt? Bij de Mona Lisa is
het de glimlachende mond,
bij deze onbekende jonge
vrouw zijn het de felle ogen.
Waar je ook gaat staan, ze
blijft je volgen en sereen
aankijken. En dan dat hoge
voorhoofd, dat grote den-

Kerkdiensten

PICCOLO'S

COLUMN

kraam, wat zou er achter die
façade schuilgaan? En waar
kijkt ze naar? Al met al vind
ik het geen vrolijke aanblik.
Daarom ben ik benieuwd
waarom Dibbits zo bevlogen doet over dit portretje
van 29 x 22,5 cm. Hij had er
destijds op zijn studentenkamer een poster van aan de
muur hangen en nu zei hij
het zo onder zijn arm mee
te willen nemen om het op
zijn bureau te zetten. Maar
als je daar steeds tegenaan
moet kijken, krijg je dan niet
gauw medelijden met dat
jonge meisje dat z’n stijve
en zware kap op haar hoofd
en zo’n strakke band om
haar kin moet dragen? Dan
geef ik graag de voorkeur
aan de Mona Lisa en andere
Florentijnse madonna’s die
vrijwel geen hoofdbedekking hebben en zich vrijelijk
in het zonlicht koesteren.
Wie het portret voorstelt
of in wiens opdracht het is
geschilderd is onbekend.
Er zijn in de loop der tijd
diverse suggesties gedaan,
waarvan de bekendste is dat
het Anne of Margaret Talbot
zou voorstellen, nichtjes van
de hertogin van Norfolk, die
in 1468 aanwezig zouden
zijn geweest bij de bruiloft
van Karel de Stoute in Brugge, bij welke gelegenheid het
zou zijn geschilderd. Maar
bewijs daarvoor ontbreekt.
In elk geval zijn er genoeg
raadsels, zoals de functie
van het lusje onder het
hoofddeksel en de enigszins
Aziatisch aandoende ogen.
In 2005 schreef Cees Nooteboom een lang gedicht
dat geïnspireerd is door dit
portret. In de eerste regels
noemt hij haar:
“Van alle geschilderde
vrouwen het geheimzinnigst
het melaatse vernis
ziek over je huid zonder
rimpels,
ongelijke schelpen je ogen,
wenkbrauwen: geen,
wimpers: geen,
mond wantrouwen,
oogopslag argwaan,
de fluwelen band om je hals
het innigste wurgkoord,
de ijle ketting daaronder
de volmaakte plaats voor
de bijl.”
Ik voel mij met deze waarneming, kijkende naar de
afbeelding van het portret
veel meer verwant dan
met de dweepzucht van de
museumdirecteur. Het is
echter alleszins de moeite
waard om te ervaren wat het
schilderij met me gaat doen
als ik er voor sta. Ik ben eens
benieuwd. De expositie
duurt tot 16 januari 2022.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Parochie H. Clemens Hulsberg

Een piccolo-advertentie kost € 15,- voor particulieren. Voor
bedrijven kan een commerciële piccolo geplaatst worden voor
€ 25,- Hoe werkt het? Stuur uw tekst naar info@beekdaeler.nl.
Vermeld daarbij de volgende gegevens: uw naam, adres, postcode, woonplaats en IBAN-nummer. Bij opdracht wordt het bedrag
automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Piccolo’s insturen voor de eerstvolgende editie kan tot vrijdagmiddag 12.00 uur.

IN EN OM HET HUIS

ZAKELIJK & FINANCIEEL

PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

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.

UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
VACATURES & PERSONEEL
MET SPOED
BEZORGERS GEZOCHT
IN SCHINNEN,
MERKELBEEK
EN SCHINVELD
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006.

Zaterdag 9 oktober. 19.00 uur: H. Mis. Intenties: Jozef Bemelmans, Caroliene Wouters en Jos Bemelmans; levende
en overleden leden drumband St. Rochus; ouders Mommers-Crutzen, dochter Els en nichtje Ria; uit dankbaarheid
50-jarig huwelijk; Mia Hamers-Heijnen. Zondag 10 oktober 11.00 uur: Hoogmis. Intenties: jaardienst Hen Dolmans;
jaardienst Jan Schiffelers en Tineke Offermans; zielendienst Jef Ramaekers (tevens verjaardag); 1e jaardienst Els
Pluijmakers-Janssen, zielendienst Harry Pluijmakers; Jules
Boosten (verjaardag) en zoon Harrie Boosten; jaardienst Jo
Vliegen, Jan Wijers. 12.30 uur: Doop Liva Dullens. Woensdag 13 oktober 18.30 uur: Rozenkransgebed. 19.00 uur: H.
Mis. Thei Meijers en Tiny Meijers-Veldman; jaardienst ouders Wouters-Hamers en overleden familieleden. Donderdag 14 oktober 18.30 uur: Rozenkransgebed en aanbidding.
19.00 uur: H. Mis. Mia Hamers-Peters (verjaardag) en Dominique Schreurs.

ONDERHOUD/REPARATIE

Parochie St. Remigius Schimmert

IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT? DEZE
KUNNEN WIJ OPNIEUW
VOOR U OPVULLEN.

Zaterdag 9 oktober. 19.00 uur: H. Mis, Intenties: Jo Vankan (verjaardag). Zondag 10 oktober. 11.00 uur: H. Mis.
Intenties: Hein en Agnes Staszewski (gest. jaardienst);
Bertien Houtvast-Eurelings; Tilly Voncken-Pieters (bewoners Weidehof); Jean Steijns (jaardienst); overleden ouders
Speetjens-Moonen (jaardienst); overleden ouders Hennekens-van Bergen (jaardienst); Jean en Mies Stassen-Cobben (jaardienst); overledenen van familie Bisschoff en
Schaepkens.

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.
TE KOOP AANGEBODEN
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER! Voor het opgeven

van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl

Parochie St. Bavo Nuth
Zondag 10 oktober 09.30 uur: H. Mis (livestream). Intenties: zeswekendienst Leonie Souren-Senden; Hub Bertrand;
Annie van Sprakelaar-Harst. Maandag 11 oktober 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 15 oktober 09.00 uur H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. Elke
werkdag rozenkransgebed om 18.30 uur in kapel Ter Ziepe.

Parochie St. Stephanus Wijnandsrade

Frida
Frida Kahlo (Salma Hayek), krijgt in haar jeugd polio en raakt
op 18-jarige leeftijd zwaargewond bij een ongeluk, dat haar
voor het leven verminkt. Tijdens de revalidatieperiode begint ze
te schilderen. Ze wordt ontdekt door Diego Rivera, een groot
kunstenaar. Ze trouwen en samen worden ze heel bekend
in Amerikaanse kunstkringen. Na een turbulent verblijf in de
VS keren ze terug naar Mexico en het Blauwe Huis, waar Frida
haar hele leven heeft gewoond.

Zaterdag 9 oktober. 14.00 uur: Huwelijkmis Bente Jacobs
en Luc van der Heijden. Zondag 10 oktober 11.00 uur: H.
Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen. Intenties: jaardienst ouders Math en Bertha Sanders- Brassé; jaardienst
Wiel Custers. Dinsdag 12 oktober 08.30 uur: Rozenkransgebed; 09.00 uur H. Mis.

Parochie St. Servatius Vaesrade
Zaterdag 9 oktober 18.30 uur: H. Mis. Intenties: Mia Demateau-Cörvers (jaardienst)

Frida’s leven wordt getekend door de vele operaties, gevolg
van het zware ongeluk in haar jonge jaren. Door o.a. haar
kunstwerken, roerige leven en bijzondere levensstijl groeit ze uit
tot een icoon én cultfiguur. Film gebaseerd op het boek Frida: A
Biography of Frida Kahlo van Hayden Herrera.

De wereld wordt
rookvrij
De
wereld wordt

Wegens Corona-voorschriften zijn wij gedwongen uw QRcode of uw testbewijs (dat niet ouder is dan 24 uur) te scannen!
Vragen: meld u ruim op tijd bij ons.
Activiteit: Frida (2002)
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: Do 21 okt. 19.30u
Deelname: € 5,00 (leden op vertoon bibliotheekpas), € 7,50
voor niet leden (incl. koffie/thee). Contante betaling op 21 okt.
Aanmelden: vóór 18 okt. via contact@bibliotheeknuth.nl, tel.
045-5244000 of aan de balie

rookvrij
Wen er maar
aan

Wen er maar aan
Ontdek hoe de
Ontdek
hoe de
wereld
rookvrij
wordt
wereld
rookvrij wordt
op rookvrij.nl
op rookvrij.nl

‘Crazy 88’wandeling
in Nuth
Nuth Beweegdaelen, Stichting Radar en IVN Nuth verzorgen zaterdag 9 oktober,
samen met de bewoners van
woonvorm De Wissel, een
wandeling waarbij het spel
‘Crazy 88’ gespeelt wordt.
Iedereen mag meedoen,
mét of zonder beperking.
De start is om 13.30 uur aan
Pastorijstraat 4 in Nuth.
Inloop vanaf 13.00 uur. De
deelnemers hebben de keus
uit twee routes, een van vier
en een van acht kilometer.
Deelname is gratis. Aanmelden moet voor 6 oktober via
info@beweegdaelen.nl of
06-31664328.

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

DeBeekdaeler dinsdag 5 oktober 2021

Ouderenvereniging Aalbeek
beweegt weer
Aalbeek Ouderenvereniging Aalbeek is weer enthousiast van
start gegaan met de wekelijkse gymnastieklessen in buurthuis ’t
Pöthuuske aan de Nieuwenhuysstraat 15A in Aalbeek. Er wordt zowel gymnastiek bedreven als aerobics De Aerobicsgroep traint iedere woensdag van 18.15 tot 19.15 uur en de groep Bewegen op Muziek
is van 19.30 tot 20.30 uur Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar, met name bij Bewegen op Muziek. Wie zich wil aanmelden:
ouderenvereniging.aalbeek@ziggo.nl, 045-4051668 of 06-12866112.
Deelname aan Aerobics kost 12,50 euro per maand en voor Bewegen
op Muziek betalen deelnemers 10 euro per maand.

Bijeenkomst over babbeltrucs
in Bingelrade

Samen 120 jaar
lid van ZijActief
Bingelrade Bep Cleven, Marianne Geilen en José Geurts van zijn donderdag onderscheiden met de gemeentespeld. Dat gebeurde in de ledenvergadering van
ZijActief Bingelrade. Zij ontvingen deze onderscheiding omdat zij zich al veertig jaar inzetten voor de Limburgse vrouwenbeweging. Het kleinood werd hen
overhandigd door loco-burgemeester Jeannette Quadvlieg-van Dam. Eigen foto

CAMPAGNE GESTART VOOR SCHINVELD,
AMSTENRADE, DOENRADE EN OIRSBEEK

Schinveld heeft
een ‘glasvezel
informatiepunt’
Schinveld Aan de Kloosterlaan in Schinveld zit
sinds donderdag een
Glasvezel Informatiepunt waar inwoners
terecht kunnen met
vragen of voor advies
over glasvezel.
Delta Fiber Netwerk is
een glasvezelcampagne
gestart in de kernen in
Schinveld, Amstenrade,
Doenrade en Oirsbeek.
Binnenkort volgen Bingelrade, Jabeek, Merkel-

beek, Puth, Schinnen en
Sweikhuizen.
Ook in
(delen van) Hulsberg,
Nuth, Schimmert, Vaesrade en Wijnandsrade.
komt nog een actie voor
de aanleg van glasvezel.
De meeste woningen in
de voormalige gemeente
Nuth beschikken al over
zo’n snel netwerk.
35 procent
Als 35 procent van de
inwoners ‘ja’ zegt tegen
de aanleg van een glas-

vezelnetwerk en voor 17
november een abonnement afsluit bij één van
de deelnemende telecomaanbieders, komt er
glasvezel, meldt het bedrijf.
Glasvezelwinkel
Het informatiepunt aan
de Kloosterlaan 10a in
Schinveld is geopend
op woensdag tot en met
vrijdag van 11.00 tot 18.00
uur en op zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur.

Bingelrade Zijactief Bingelrade houdt op woensdag 13 oktober
een informatieavond over babbeltrucs en oplichting. De bijeenkomst vindt plaats in ’t Ontmoetingscentrum aan de Dorpsstraat.
Bezoekers leren die avond hoe ze onder meer babbeltrucs en
WhatsApp-fraude kunnen herkennen en hoe ze zich ertegen kunnen weren. Ook de wijkagent komt langs. Hij geeft tips en acteurs
spelen situaties na. De avond begint om 19.30 uur en de bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen. Consumptie voor eigen
rekening. Aanmelden is verplicht en kan tot 10 oktober bij Mia
Kuijpers (046-4424398) of Jeannette Wierts ( 06-16286367).
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Nuth De vrijwilligers van
het Repair Café Nuth staan
zaterdag 9 oktober weer
klaar voor iedereen met defecte producten. Van 10.00
tot 13.00 uur wordt er in
het kantinegebouw van het
voormalige tenniscomplex
aan de Voorsterstraat weer
geschroefd en gesleuteld aan
bijvoorbeeld elektrische
apparaten, uitgetikte
klokken en haperende
ritsen. Om de veiligheid
van de reparateurs 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.

Blokfluitlessen
in Schimmert

Wijnandsrade Na een succesvolle eerste editie in 2019 houdt
Sjpasskapel Herrie Manie uit Wijnandsrade zondag 14 november
weer een high tea in café I gen Dörp, speciaal voor 80-plussers.
Vorig jaar kon de dag niet doorgaan vanwege corona, nu mag het
wel. Bezoekers van de high tea krijgen die dag allerlei lekkers
voorgeschoteld en Sjpasskapel Herrie Manie omlijst de boel met
feestelijke muziek. De aanvang is om 11.00 uur, deelname is gratis.
Aanmelden is verplicht en moet voor 6 november bij Frank Bruls, tel
045-5245093 (na 18.00 uur). Alleen bezoekers die volledig gevaccineerd zijn, een negatieve test meebrengen of een herstelbewijs
kunnen tonen, krijgen toegang tot café I gen Dörp.

Schimmert Fanfare St. Caecilia in Schimmert begint
woensdag 3 november met
een opleiding voor kinderen
(vanaf groep 3) die blokfluit of een slaginstrument
willen leren bespelen. De
groepslessen vinden steeds
plaats op woensdagmiddag vanaf 14.20 uur, bij de
Brede School Schimortera.
Voor kinderen in de hogere
groepen is er ook de mogelijkheid om een blaasinstrument te leren hanteren.
Aanmelden kan door te
mailen naar opleidingen@
fanfareschimmert.nl, zo is
ook meer informatie op te
vragen.

Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers
(vanaf 12 jaar!)

BEZORGERS
GEZOCHT IN
SCHINNEN,
MERKELBEEK EN
SCHINVELD!
Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06

KRUISWOORD
2

Komende
zaterdag weer
Repair café

High tea voor 80-plussers
in Wijnandsrade

PUZZEL
1

11

HORIZONTAAL: 1 deel v.e. fiets 4 betaaleenheid 7 zangnoot 8 daareven 9 ter beschikking
11 Europees Parlement 13 literair genre 15 wettelijke aansprakelijkheid 16 rimpel 17 edelgas
18 selenium 19 voormiddag 20 babydoek 21
bedevaartplaats 23 boom 24 uitroep van afkeer
25 handelsvorm 28 esdoorn 30 informatie-technologie 31 Frans lidwoord 32 riv. in Frankrijk 33
meetkundig lichaam 35 reeds 36 flauw schijnsel
37 lengtemaat 38 Openbaar Ministerie 40 vleesgerecht 42 ter plaatse 43 knevel 44 vermogend
persoon.
VERTICAAL: 1 numero 2 aan zee 3 magazijnmeester 4 verlaten 5 grondtoon 6 deel v.d. bijbel
7 laaggelegen 10 functie 12 aannemelijk 13 houding 14 behoeftig mens 15 hevige regenbui 20
onverschrokkenheid 22 voorzetsel 26 Chinese
dynastie 27 werkplaats 28 pl. in Noord-Holland
29 deel v.h. lichaam 32 palmmeel 34 nauw 39
motorschip 40 boksterm 41 insect 42 id est.
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Mooie opbrengst
collecte
Nierstichting
Hulsberg De De collecte
voor de Nierstichting in de
derde week van september
heeft in Hulsberg een bedrag
van 1463,26 euro opgeleverd.
In Nederland hebben 1,7
miljoen mensen chronische
nierschade. De Nierstichting
investeert in onderzoek en
innovatie, voorlichting en
patiëntondersteuning. Wie
de collectant gemist heeft
kan alsnog een bijdrage
doen via nierstichting.nl.

COLOFON
Redactie
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

Advertenties
E info@beekdaeler.nl
T 045-5243026

Sluittijd aanleveren advertenties:
Donderdag 17.00 uur

Bezorging
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
T 045 - 524 30 26

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 19.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 7 t/m zondag 10 oktober 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Coop
halve vlaaien
monchou kersen,
vanille room of
rijst slagroom
ca. 5/6 personen

Rijstevlaai Slagroom
Hagendoren

18.
18

30

14.

groot

98

4.
4

99

6.

99

Trots van Coop Blonde
d’Aquitaine biefstuk

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

per 100 gram

Lochtman
Zuurvlees
bak 500 gram

4.

99

2.

99

Eetrijpe groene kiwi schaal 4 stuks
Pitloze witte druiven bak 500 gram
Pruimen schaal 500 gram
Ananas per stuk
combineren mogelijk

3 STUKS

2.

20

Trots van Coop Blonde
d’Aquitaine kogelbiefstuk
per 100 gram

2.70

Trots van Coop
Authentieke ossenworst,
salami, ovengebakken
casseler, boeren
schouderham of
gegrilde fricandeau
pakje 100-135 gram

5.-

5.97
8.97

1.
99
1.
69

2.

50

1.

99

3 STUKS
Dr.Oetker Ristorante pizza's

3 dozen à 320-400 gram
m.u.v. glutenvrij en piccola, combineren mogelijk

687
6.
9.57

4.

99

WEEK
VAN DE
BIERTJE

Coop huiswijn

rood, wit of rosé
3 flessen à 1000 ml
combineren mogelijk

Alle Brand
of Affligem

3 STUKS

per stuk
m.u.v. kratten

*
G
N
I
T
R
25% KO65 _ 79

1.

7.

1.24 _ 5.85

11.

97

9.

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 - 19.00 uur

