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‘Beekdaelen maken we samen’ - maar nu even niet
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
Martin Hurkens.
Alvast alle ‘locals’ ontmoeten?
Volg dan de Beekdaelenroute
www.beekdaelenroute.nl.

Wijnandsrade

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!

Marjan den Boer

Wijnandsrade Bewust of onbewust heeft bijna iedereen weleens een foto van Marjan den Boer gezien. RTL Weer, L1, het NOS Journaal of
het weerbericht bij SBS6: de fotografe uit Wijnandsrade haalt regelmatig de weerpraatjes op televisie. Want wie bijvoorbeeld Wijnandsrade, Oirsbeek, Jabeek of Schinveld achter weervrouwen-en mannen ziet verschijnen, heeft Marjan aan het werk gezien. Wie is toch die
weerfotografe uit Wijnandsrade die steeds maar de weerbulletins haalt met haar Beekdaelense wolkenplaatjes? De Beekdaeler zocht
haar op en sprak over haar passie voor het weer en de missie om het vast te leggen. Foto Marjan den Boer

Word bezorger
in Amstenrade
Interesse? Neem dan contact met
ons op via info@beekdaeler.nl
of 045-5243026

Vernieuwingsgroep: ‘Zwaar teleurgesteld in D66 en VVD in Beekdaelen’

Politiek gesteggel om
zitbankje van 525 euro
Als het een voorbode is van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022,
dan staat ‘politiek Beekdaelen’ nog wat
te wachten. De oppositiepartijen VVD
en D66 in Beekdaelen hebben vijftien
vragen aan het college van B&W gesteld
over een houten zitbankje van 525 euro.
Coalitiepartij de Vernieuwingsgroep
onthulde verleden week op het uitkijkpunt van de Beukenberg in Oirsbeek een
bankje met daarop de tekst: ‘Vernieuwingsgroep 1970-2020 - ter nagedachtenis aan de oprichters Zef Thijssen en
Sjaak de Koster.’

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

VVD en D66 vragen zich af of
het plaatsen van dit bankje in
de publieke ruimte ‘passend,
gepast en geoorloofd’ is. Ook
eisen beide partijen, bij monde van Bart Suers (VVD) en
Rodney Swelsen (D66), dat
‘alle gemeentelijke correspondentie’ over dit bankje
boven tafel komt. Fractievoorzitter Hugo Schaffrath
van de Vernieuwingsgroep is
verbolgen: “Ik ben niet alleen
enigszins bedroefd maar bovendien zwaar teleurgesteld
in D66 en de VVD in Beekdaelen. Het lijkt wel of de verharde landelijke cultuur nu

ook in Beekdaelen de nieuwe
trend gaat worden. Het was
beter geweest om eerst even
bij mij te vragen hoe een en
ander tot stand is gekomen.”
Financiële middelen
VVD-raadslid Bart Suers zegt
desgevraagd tegen dit weekblad dat het ‘mooi is als een
vereniging iemand wil eren’,
in dit geval Zef Thijssen en
Sjaak de Koster, ‘maar het
betreft hier wel een bestuurspartij, ook nog lid van de
coalitie. Deze partij heeft de
beschikking over de financiële middelen. Ik ga er vanuit
dat de Vernieuwingsgroep
prudent en netjes heeft gehandeld. Maar omdat ‘de

politiek’ nu eenmaal onder
een vergrootglas ligt, vragen
wij aan B&W om alle correspondentie gewoon op tafel te
leggen, dan is meteen helder
hoe het precies zit.” Reactie
van Hugo Schaffrath: ”De gemeente is nergens bij betrokken geweest. Als je alleen een
hamer hebt, ben je geneigd
ieder probleem als een spijker te zien, zei de Amerikaanse psycholoog Abraham
Maslow. Mijn vraag tevens
oproep aan D66 en de VVD:
waarom moeilijk doen als het
ook samen kan? ‘Ons Beekdaelen’ maken we namelijk
samen.”
Zie verder pagina 2

Jeugdwerkers
Beekdaelen
gaan wandelen
met eenzame
jongeren
Beekdaelen Beekdaelen start met een
opmerkelijk initiatief: jongeren die
zich eenzaam voelen,
kunnen een jeugdwerker boeken om samen
een wandeling te gaan
maken. Een praatje
maken doen ze echter
ook graag.
Veel jongeren missen de
sociale contacten in deze
coronatijd. Jongeren in
Beekdaelen die hier last
van hebben: jeugdwerkers Wendy Theunissen,
Frits Hartgerink en Johan Cortooms staan voor
hen klaar. “Wanneer,
waar en hoe ver gaan we
wandelen? Dat bepaal
jij. Maar ook een praatje maken is mogelijk.”
Wendy is te bereiken
via 045-5657585, Frits op
06-54103228 en Johan
via 06-51023646. Appen
mag ook.
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Na het zien van de beelden hoe journalisten werden afgetuigd en omver gereden, kreeg ik
niet alleen tranen in mijn ogen maar ook in mijn schoenen. Wat een ordinaire braafheid.
Jacques

Raadslid Bart Suers: ‘VVD en D66 hebben een controlerende taak’

Column Jacques

Dna van de Homo Naledi

V

errassend kort geleden nog leefde in zuidelijk Afrika een
oermens die Homo Naledi werd genoemd. Naledi is als
soortnaam gegeven als verwijzing naar de Rising Stargrotten waar in 2013 overblijfselen van 15 skeletten werden gevonden.
In het Sesotho betekent naledi ster. Aanvankelijk ging men ervan
uit dat de primitieve botten 3 tot 2 miljoen jaren oud waren, maar
nader onderzoek leerde, dat dit tussen de 335.000 en 236.000
jaar moet zijn. In een grot die verbonden was met de grot waar
de eerste vondst was gedaan, werden vervolgens nog eens 131
Naledi-fossielen aangetroffen. Het onderzoek kon daardoor
grootschaliger worden aangepakt. Deze menselijke soort heeft in
het Vroeg-Pleistoceen geleefd en dat was ongeveer tegelijkertijd
als de Homo Sapiens, de vroege moderne mens die wij als onze
voorouder beschouwen. De Homo Naledi was ongeveer 150 cm
lang en hij liep rechtop op twee voeten waarmee hij behoorde tot
de Homo Erectus. Een voorzichtige conclusie is, dat deze mensensoort zowel moderne als primitieve kenmerken vertoont. Hij
heeft bijvoorbeeld lange kromme vingers en dat zou in verband
gebracht kunnen worden met het klimmen in bomen en de ruimte
voor zijn hersenen was aanmerkelijk kleiner dan die van de Homo
Sapiens. Moderne kenmerken zijn de kleine kaak met tanden
en de vorm van pols en voeten. Omdat de gelaatstrekken van
de schedels opvallend op elkaar lijken, neemt men aan dat het
leden van dezelfde familie betreft die in de grot schuilden voor de
extreme weersomstandigheden en dat ze in een bepaald sociaal
verband leefden. De vindplaats van de skeletten kan ook een begraafplaats zijn en dat duidt op een bepaalde graad van religieuze
beschaving. Ook moeten zij vuur hebben gekend, want hoe konden zij anders hun weg vinden in het donkere gangenstelsel van
de grotten? Er zijn echter geen werktuigen aangetroffen. Er is een
kans dat de Naledi-mens de Homo Sapiens ooit is tegengekomen
in de Afrikaanse savanne. Misschien zelfs hebben beide soorten
zich door seks vermengd. Wetenschappelijk is vastgesteld dat bepaalde stammen in Afrika 1,5 % van archaïsche mensen hebben,
maar omdat er nog geen dna van Homo Naledi is vastgesteld, kan
de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat die 1,5 % bij hem
vandaan komt. Een interessante theorie die overeind houdt dat
de moderne mens zich niet in een rechte lijn uit één bepaalde
soort heeft ontwikkeld en dat allerlei verschillen die wij bij onze
medemensen aantreffen, daaruit zijn voortgekomen.
Waarom terug naar de oermens? Ik kwam daarop, omdat we op
Palmzondag werden opgeschrikt door het nieuws dat streng op
de bijbel leunende orthodox Christelijke kerkgemeenschappen in
Urk en Krimpen aan de IJssel de pers bij hun kerken met excessief
geweld heeft willen verjagen. Zoiets als Christus deed met de
geldwisselaars in de tempel. De kerkgangers lapten de coronaregels massaal aan de laars. Ik kon daar met mijn pet niet bij en
voelde mij allerminst verwant met deze fatalistische kerkgangers, die alles ophangen aan voorbeschikking. Bij mij bekroop de
gedachte, dat het dna van die mensen rechtstreeks van Adam en
Eva moet zijn afgeleid. In Genesis 1 wordt uitvoerig stilgestaan bij
het feit, dat hun zoon Kain in een agressieve bui zijn broer Abel
de kop insloeg. Deze broedermoord bracht al vroeg een scheiding
aan in het menselijke geslacht, omdat de moordenaar, zoals de
meeste moordenaars, ijlings naar elders vluchtte. Zijn nageslacht
was in Bijbelse taal moordenaarsgebroed. Van deze soort tref je
nog sporen aan in orthodoxe gemeenschappen in de Verenigde
Staten. Die stammen af van Europese criminelen en gelukzoekers
die door vlucht naar de Nieuwe Wereld een ander leven konden
opbouwen. In geen enkel land in de wereld vallen zoveel doden
door vuurwapengeweld en de recente aanval op het Capitool
heeft laten zien dat dit toch echt andere mensen zijn dan de
gemiddelde Nederlander. Dat moet ook in het dna zichtbaar zijn.
Zouden die dna-verschillen al zijn ontstaan in het Pleistoceen of
nog vroeger, toen verschillende mensachtigen zich met rasvermenging vermenigvuldigden? Het zou zomaar kunnen. Het lijkt
alsof die verschillen steeds groter worden.
In Hebreeën 10 vers 25 staat in de Statenvertaling: “En laat ons
onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen
de gewoonte hebben.” Op deze tekst van St. Paulus deed de
Kerkenraad een beroep om ongehinderd kerkdiensten door te
laten gaan voor een grote schare gelovigen ondanks de geldende
coronaregels. Maar ik lees er een tweedeling in. Ze deden ook een
beroep op artikel 23 van de Grondwet dat vrijheid van godsdienst
garandeert. Maar dat kan ook tot egoïsme aanzetten, omdat de
gelovige zich niets hoeft aan te trekken van de ongelovige. Dat
egoïsme leidt tot asociaal gedrag, vaak een afwijking in het dna.
Een bevindelijk dna is uitsluitend gegrond op religieuze ervaring,
Na het zien van de beelden hoe journalisten bij de kerk werden
afgetuigd en omver gereden, kreeg ik niet alleen tranen in mijn
ogen maar ook in mijn schoenen. Wat een ordinaire braafheid.
Deze lieden moeten in hun dna iets bevindelijks hebben, dat een
oeroude aap-achtige oorsprong heeft, die is blijven steken in de
Zuid-Afrikaanse grotten van de rijzende ster.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

‘Beekdaelen maken we samen’
3vervolg van pagina 1
VVD en D66 benadrukken dat
ze ‘grote waardering’ hebben voor
inwoners die hart
voor de publieke
zaak hebben en
dat ze het ‘passend vinden’ dat
inwoners met een
zekere staat van
dienst hiervoor
erkend en geëerd
worden. Maar over
‘het bankje van
de Vernieuwingsgroep’ willen beide
partijen niettemin
graag het naadje
van de kous weten.

Collecte voor
sporters met
handicap via
WhatsApp
Nuth Omdat collecteren van
deur tot deur met een collectebus er onder de huidige omstandigheden nog niet in zit,
gaan de Nuthse collectanten
van Fonds Gehandicaptensport
dit jaar geld inzamelen via
WhatsApp. Via een appje met
een donatielink nodigen zij
hun contacten uit om te geven
voor sporters met een handicap. Een deel van de opbrengst
gaat naar het G-team (spelers
met een beperking) van RKSV
Minor. De collecte van Fonds
Gehandicaptensport is deze
week, van 4 tot en met 10 april.

Speeltuin
Schimmert
gaat weer open
Schimmert Speeltuin Klavertje Vier aan de St. Remigiusstraat in Schimmert gaat
zaterdag 10 april weer open
na de wintersluiting. Voor
het speeltuinseizoen zijn
de volgende openingstijden
vastgesteld: dinsdag en donderdag van 14.15 tot 17.00 uur
en woensdag en vrijdag van
13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdagen is de speeltuin al vanaf
10.00 uur open. In de vakanties
gelden aangepaste openingstijden. Op zon- en feestdagen is
de speeltuin gesloten. Abonnementen kosten 24 euro, aangevuld met 1,50 euro per kind
per gezin. Losse entree is 1,50
euro per persoon.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

“Met name de vragen 3 en
4 (van de in totaal 15) zijn
stevig aangezet. ‘Graag
ontvangen wij alle correspondentie waarin over het
plaatsen van deze bank
wordt gesproken, dat wil
zeggen alle mails en brieven
tussen Vernieuwingsgroep
en collegeleden, tussen Ver-

nieuwingsgroep en ambtelijke organisatie, tussen
collegeleden en ambtelijke
organisatie plus de mails en
correspondentie die tussen
uw ambtelijke organisatie
en collegeleden met het
IVN zijn gewisseld.’ Vraag 4
gaat nog een stapje verder:
‘Voor zover u het gevraagde
onder 3 niet wil opleveren
op grond van art. 32 rvo, gelieve dit deel van deze brief
als een verzoek in het ka-

”

der van de WOB te behandelen.’ Plus nog 13 andere
messcherp gestelde vragen
die op z’n minst de indruk
zouden kunnen wekken dat
toetsing geen kwaad kan.
‘Waar gáát dit over?’
Fractievoorzitter
Hugo
Schaffrath van de Vernieuwingsgroep heeft de 15 vragen hoofdschuddend gelezen. “Waar gáát dit over?”,
vraagt hij zich af. “De

Ik ben niet alleen enigszins
bedroefd maar bovendien zwaar
teleurgesteld in D66 en de VVD.
Hugo Schaffrath
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We willen
hiermee juist
voorkomen
dat her en der
gemompeld
wordt ‘ja ja,
het zal wel’.
Bart Suers

Vernieuwingsgroep wilde
het 50-jarig bestaan groots
vieren waarbij we ook de
nabestaanden van onze
oprichter Zef Thijssen en
onze vaandeldrager Sjaak
de Koster ons respect wilden tonen.” Dat jubileumfeest, waarvoor de partij
volgens Schaffrath jarenlang heeft gespaard, kon
vanwege de coronasituatie echter geen doorgang
vinden. “Vervolgens zijn
we gaan omdenken hoe je
aan deze mijlpaal dan wél
aandacht kunt besteden.
Zo kwamen op het idee van
een
herdenkingsbankje.
Ik heb vervolgens contact
gelegd met het IVN Beekdaelen Schinnen, zij onderhouden groengebieden,
wandelpaden en wegkruisen. Ook plaatsen ze nestkasten,
bewegwijzering
en (herinnerings)bankjes.

In plaats van het geplande feest heeft onze partij
besloten om een bankje
te bestellen. Het bankje
kost 525,00 euro, inclusief plaatsingskosten.” De
gemeente Beekdaelen is
nergens bij betrokken geweest, benadrukt Schaffrath. Des te verbaasder is
hij dat VVD en D66 vijftien
vragen aan B&W stellen
over dit bankje. Bart Suers
(VVD): ”Ik herhaal wat ik
zonet al zei: ik ga er vanuit
dat alles netjes is verlopen.
Maar VVD en D66 hebben,
als toezichthouder, ook
een controlerende taak,
vandaar onze vragen. We
willen hiermee juist voorkomen dat her en der gemompeld wordt ‘ja ja, het
zal wel’. VVD en D66 zien
de antwoorden op de vragen met vertrouwen tegemoet.”

Motel ***
Bungalow- & Chaletpark
Bistro - Terras Het Vervolg

VACATURE
Komt u ons team versterken zodat wij onze gasten kunnen verwelkomen in schone
en nette motelkamers, Finse chalets en mobile homes?

Schoonmaakster
Wij vragen:
- Enige ervaring in schoonmaak
- Oog voor detail
- Betrouwbaar
Wij bieden:
- Fijne werksfeer
- Eer en waardering van uw inzet, Booking.com
gasten beoordelen de netheid op 8,8

- Constante kwaliteit leveren
- Flexibel
- Werken in weekend is voor u
geen probleem
- Werktijden tussen
10.00 - 15.00 uur
- Goed salaris

Interesse:
Stuur uw CV: - per mail naar info@brenkberg.nl
- per post: De Brenkberg, Bouwbergstraat 126, 6451 GR Schinveld

www.brenkberg.nl
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meet
the
locals

Ondernemend
Martin voelt zich vereerd dat ook
hij mag bijdragen aan de promotie
van de Beekdaelenroute. Een
fietsroute die hem heeft verrast.
‘We hebben ‘m nu twee keer gefietst
en we zien steeds weer nieuwe dingen.
Vooral het stuk achter Schinnen vind ik erg
mooi. Prachtig om te zien hoe ondernemend
en creatief de inwoners van Beekdaelen zijn. Ik wist niet dat we zoveel
b&b’s hebben en wat is de Pletsmolen, bij Nierhoven in Nuth, prachtig
verbouwd! Een ware ontdekking.’ Samen met zijn vrouw Marian wandelt
en fietst de zanger veel. ‘We foetelen wel haha, fijn die elektrische fietsen!
Na anderhalf uur fietsen bezoeken we graag een van de mooie terrassen op
de route voor een lekker soepje of een verfrissend drankje. Heerlijk, daar
genieten we van!’

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 video van
Marin Hurkens.

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

Thuis in
Beekdaelen
‘Zijn het de klokken die luiden? Zijn het de vakwerkhuisjes? Of is het
mijn eigen taal?’ Vraagt Martin Hurkens zich zingend af, staand 150
meter boven NAP op een van de hoogste punten van Beekdaelen, de
Beukenberg. Vaak is hij maanden per jaar onderweg. ‘Sinds ik zoveel in
het buitenland verblijf, voel ik me steeds meer een echte Limburger. De
landen waar ik mag optreden zijn prachtig, maar als ik dan weer terug
ben en met de hond door het bos wandel, voel ik me des te meer thuis.
Dat komt, denk ik, toch vooral door het landschap en de mensen van
Beekdaelen.’

Zanger, zonder etiketje
Zijn internationale zangcarrière begon dik tien jaar geleden, na het winnen
van Holland’s Got Talent. ‘De zingende bakker’, wordt Martin ook wel
genoemd. ‘Vroeger maakte ik me daar druk over. Ik was geen bakker, maar
werkte in een grote bakkerij. Tegenwoordig vind ik het wel grappig, het is
toch datgene waardoor ik bij het grote publiek bekend ben geworden.’ De
Schinveldenaar noemt zichzelf liefst zanger. ‘Ook geen operazanger, maar
gewoon zanger. Zonder etiketje. Ik zing vooral wat ik mooi vind en wat
ik goed kan, daardoor ben ik stukken zelfverzekerder geworden.’ Koster
Jan Diederen ontdekte zijn zangtalent al vroeg, maar pas decennia later
werd hij echt ontdekt. ‘Ik heb diverse zangcoaches gehad, maar vooral
Claudia Cauwenberg uit Schinnen gaf me tips die ik nog steeds gebruik.’ Hij
glundert als hij vertelt hoe zij hem leerde om de hoogste noten loepzuiver
te raken. ‘Ik zak vooraf iets door mijn knieën en span mijn kuiten aan.
Daardoor ontspannen de stembanden en verleg je de focus. Let maar eens
op. Als je me de volgende keer ziet zingen herken je de techniek!’
Beukenberg
Als Sjilvendse jong had hij graag een deel van zijn eigen dorp bezongen.
Hij lacht: ‘Die plekken waren echter al vergeven, maar met de Beukenberg
heb ik wel degelijk ook een binding. Marian komt van Klein-Doenrade en
als kind fietste ze hier elke dag langs op weg naar de school in Oirsbeek.
Samen hebben wij hier heel veel gewandeld! Het is prachtig dat op de plek
van een stortplaats, zo’n mooi natuurgebied is ontstaan.’
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Ik schiet dagelijks zo’n drie- tot vierhonderd foto’s, daarvan blijven er na een kritische
selectie pakweg tachtig over. Een aantal stuur ik voor 11.00 uur naar diverse media.
Marjan den Boer

BEEKDAELENSE DORPEN BEROEMD DOOR
WEERFOTOGRAFE uit WIJNANDSRade

Weerfoto’s van
Marjan den Boer
geregeld op tv

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

Ondanks de coronamaatregelen
zijn wij gewoon geopend:
Weth.Sangersstraat
40
Op
ma
t/m
vr
van
9
tot
17
uur
en
za van 11 tot 14.30 uur.
6191 NA 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
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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.

Marjan den Boer bij Kasteel Wijnandsrade, een van haar favoriete plekken in het dorp waar ze is geboren en getogen. Foto Katja Waltmans

Haar eerste cameraatje
kreeg Marjan den Boer
uit Wijnandsrade (59)
van haar vader toen ze
zeven werd. Vanaf dat
moment nam fotograferen en later filmen
een prominente plaats
in haar leven in. Nadat
ze enkele jaren geleden
stopte met werken zelfs
een super belangrijke
plaats. De weerfoto’s
die ze schiet stuurt ze in
naar NPO1, RTL4, SBS6
of L1. Ze heeft er een
dagtaak aan.
WIJNANDSRADE
DOOR HUB BERTRAND

“Klopt”, zegt de goedlachse
Marjan. “Ik ga elke ochtend
bij het krieken van de dag op
pad om de mooiste momenten vast te leggen. Ik schiet dagelijks zo’n drie- tot vierhonderd foto’s, daarvan blijven
er na een kritische selectie
pakweg tachtig over. Een aantal stuur ik voor 11.00 uur naar
diverse media. Alle beeldmateriaal gaat vervolgens het
archief in. Hoeveel foto’s en

video’s daar inmiddels in zitten? Geen flauw idee, ik schat
honderdduizenden. Als het
er niet meer zijn. Vergeet niet
dat ik al ruim vijftig jaar in de
weer ben.
Theo Opfergelt
In 1978 sloot de toen net twintigjarige Marjan den Boer zich
aan bij de foto- en filmclub
Wijnandsrade 76. Daar maakte ze kennis met plaatsgenoot
Theo Opfergelt, een gedreven
fotograaf en toen tevens voorzitter van de lokale heemkundevereniging. “Van Theo heb
ik enorm veel geleerd”, blikt
Marjan terug. “Bovendien
hield hij net als ik ontzettend
veel van ‘Wienesroa’ en liet
hij me zien waar de mooiste
plekken in de buurt waren om
te fotograferen. En hij leerde
me letterlijk hoe belangrijk
licht is. De gelaagdheid die dat
oplevert. Daar draait het namelijk om: de juiste lichtomstandigheden tijdens het
moment waarop je afdrukt.
In die tijd moest je je rolletjes wegbrengen om te laten
ontwikkelen en afdrukken. Ik
kwam toen bij Jac. Vinken in
de Stationstraat in Nuth waar
hij zijn fotowinkel had. Ik heb
er heel wat centjes achtergelaten zeg ik je.”

Lindelaan
Een van Marjans favoriete
plaatsen in ‘Roa’ is de Allee, in
de volksmond de Lindelaan,
de weg die vanuit Swier naar
Kasteel Wijnandsrade leidt.
De tientallen lindebomen die
hier staan vormen onder alle
weersomstandigheden
een
koninklijk en machtig decor
voor de zon en de wolkenluchten die ze daar telkens
met haar Canon vangt. “Regen, sneeuw, vorst, een vliegende storm in de herfst, uitlopende struiken en bomen
in het voorjaar of de brandende zon in een hete zomer,
dat maakt allemaal niet uit.
Elk seizoen, iedere weersomstandigheid heeft zijn eigen
kleur en charme. Met het
juiste oog zijn er op het goeie
moment steeds prachtige opnames te maken. In kleur of
zwartwit. Als je maar de zon
in de rug houdt, zei Theo dan.
Die tip wil ik iedere hobbyfotograaf graag meegeven.
En wanneer je zoals ik uit de
hand fotografeer, zorg er dan
voor dat de camera niet beweegt. Gebruik eventueel een
statief.”
Facebook
In de loop der jaren heeft
Marjan haar foto’s en films

verzameld op Facebook,
Instagram of haar eigen YouTube-kanaal. En op fotosites
zoals All-in, Dieren en Natuur, Natuur in Nederland,
Liefhebbers van Luchten en
meer. Wie daarop kijkt treft
er een veelheid aan thema’s
en onderwerpen aan. “De slides en filmpjes zijn voorzien
van muziek om er een mooie
sfeer aan te geven”, zegt ze.
“Die komen overigens niet allemaal uit de eigen omgeving.
Ik ga er ook vaker met de auto
op uit en kom dan terecht in
Zuid-Limburg, het heuvelland
dus. Daar fotografeer en film
ik naast het weer, het landschap en de natuur tevens
dieren. Ik ben bijvoorbeeld
helemaal weg van koeien. Net
als bloemen, bomen, struiken en andere natuurtaferelen leg ik die vast. Daarnaast
heb ik dik honderd albums
met foto’s, het ene kloeker
dan het andere. En ontelbaar veel dozen vol met dia’s.
Zie het als mijn persoonlijke passie, mijn nalatenschap
voor Wijnandsrade en het
zuiden van Limburg. Ik ben er
zelfs een keer mee op L1-televisie geweest, dat was wel
speciaal. Ik voelde me net een
BL’er, zo veel reacties kreeg
ik.”

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

12 jaar of ouder?

Hier is
je bijbaan!

Word
bezorger in
Amstenrade
Interesse?
Neem dan contact met ons op via
info@beekdaeler.nl of 045-5243026
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APR
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

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
Verleende vergunningen
LOCATIE
Valkenburgerweg 20 in
Nuth

OMSCHRIJVING
Het wijzigen van het gebruik

DATUM VERLEEND
31-03-2021

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Oude Markt 4 in
Schinnen

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een aanbouw

DATUM BESLUIT
30-03-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Hellebroek 62a in Nuth Een exploitatievergunning wegens
toevoeging terras
Achter de Kerk 7 in
Een exploitatievergunning voor
Schinnen
een B&B
Achter de Kerk 7 in
Een drank- en horecavergunning
Schinnen
voor een B&B
Rijksweg A79 tussen
Ontheffing geluidhinder van
Hulsberg en Heerlen
vrijdag 16 april t/m zondag 16 mei
2021

DATUM VERLEEND
30-03-2021
31-03-2021
31-03-2021
01-04-2021

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.

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken bekend dat een besluit is genomen:

Vergaderingen gemeenteraad en
raadscommissies in april 2021
Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende openbare vergaderingen van de
gemeenteraad en de raadscommissies.

Gemeenteraadsvergadering op 13 april

Omgevingsvergunning
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

Veranderingsvergunning milieu
Aminoverse B.V., Daelderweg 9, 6361 HK Nuth
26 maart 2021
2021100138

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op dinsdag 13 april 2021 om 19.00 uur.

Inzage

Door de maatregelen in verband met het coronavirus vinden deze vergaderingen
zonder publiek plaats. Streekomroep ZONWS zendt de vergaderingen rechtstreeks
uit op televisie en internet (www.zonws.nl).

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 8 april t/m 20 mei 2021
in het gemeentehuis van Beekdaelen, voor iedereen op afspraak ter inzage.
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op
www.officilebekendmakingen.nl.

Raadscommissievergadering op 28 april

Rechtsbescherming

Door de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de commissievergadering
(clusters ruimte, sociaal & bedrijfsvoering) zonder publiek plaats via videoconference,
op woensdag 28 april 2021 om 19.00 uur.

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden
die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit,
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

U kunt tijdens de raadscommissie gebruik maken van het spreekrecht voor burgers
over de onderwerpen op de agenda. Hiervoor moet u zich aanmelden. Indien u zelf
niet over de benodigde digitale middelen beschikt, is er in het gemeentehuis te Nuth
een ruimte met iPad beschikbaar. S.v.p. uiterlijk op de zondag voor de betreffende
commissievergadering aanmelden via griffie@beekdaelen.nl.

Agenda’s en te bespreken stukken
De agenda en de te bespreken stukken van alle openbare vergaderingen vindt u op
www.beekdaelen.nl (onder: over de gemeente / bestuur & organisatie / gemeenteraad
/ vergaderingen en besluiten raad).

Aanbrengen coating op fietspad Groenhaagweg
tussen Merkelbeek en Doenrade
Vorig jaar is het asfalt vernieuwd voor de schoolthuisroute tussen Merkelbeek
en Doenrade. Vanwege de weersomstandigheden kon er toen geen rode
coating aangebracht worden op het fietspad. Nu het weer beter is, kunnen de
werkzaamheden uitgevoerd worden.
De werkzaamheden staan gepland van 12 april t/m 19 april 2021. Uitvoering is uiteraard
afhankelijk van de weersomstandigheden op dat moment. De Groenhaagweg zal
gedurende de werkzaamheden afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Kurvers.

Beroep instellen kan van 9 april t/m 20 mei 2021 tegen betaling van de
verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de
datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de
gronden van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector
Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft
ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg,
www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de
beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit
bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is
gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon: +31 43 389 78 12.

Aanleg Park WestEinde Schinveld van
start
Inwoners van Schinveld kunnen over een tijdje genieten van een bloemenzee in
Park WestEinde. De aanleg van het park is deze week van start gegaan. Wethouder
Jos Timmermans kwam woensdag 31 maart een kijkje nemen. Samen met
initiatiefnemer Noah Marissen plantte hij een boom.
De 14jarige Noah stuurde vorig jaar een mailtje naar de wethouder. De tiener
vond dat er iets beters gedaan kon worden met het braakliggende terrein naast de
provinciale weg. Een werkgroep ging samen met dorpscoördinator Moon Hendrix
aan de slag om het park daadwerkelijk te realiseren.
Nieuwsgierig naar Park WestEinde? In de volgende nieuwsbrief leest u meer of
bezoek: www.parkwesteinde.jouwweb.nl

Voorkom esdoornvergiftiging bij paarden
Een mogelijke veroorzaker van de
levensbedreigende spierziekte Atypische
Myopathie (AM) bij paarden, is de stof
Hypoglycine A. Deze stof komt onder
andere voor in de bladeren, zaden en
vruchten van de gewone Esdoorn (Acer
Pseudoplatanus).
Uit onderzoek is gebleken dat vooral
de zaailingen (een uit zaad ontkiemde
plant) van de gewone esdoorn in grote
hoeveelheden gevaarlijk zijn voor
paarden.

Neem preventieve maatregelen

Paarden die volledige weidegang hebben,
kunnen de gedroogde zaailingen en bladeren van
de Esdoorn eten. Wees in het voorjaar dus alert op
zaailingen (kiemen en jonge 14 jarige esdoorn ‘plantjes’) en
verwijder deze, aangezien het gehalte hypoglycine A hierin hoog is. Dit kunt u o.a. doen
door het gedeelte van de weide, waar de zaailingen/spruiten van de gewone esdoorn in
voorkomen, te maaien en het maaisel te verwijderen.
Als er bomen heel dichtbij de weide staan, kunt u overwegen om een deel van de weide af
te zetten en zo de afstand tot de bomen te vergroten.

Hoe ziet de gewone esdoorn er uit?

Openbare watertappunten in gemeente
Beekdaelen weer beschikbaar
De 140 Limburgse watertaps zijn vanaf begin april weer in gebruik. De lente is op komst.
Een goed moment voor WML om de tappunten weer te openen. Liefhebbers kunnen dan
onderweg drinkwater tappen.
Het drinkwater is van uitstekende kwaliteit en veilig om te drinken. Het coronavirus
wordt niet aangetroffen in ons drinkwater. Dit wordt door WML nauwlettend in de gaten
gehouden. Belangrijk is om u bij het tappen aan de hygiënerichtlijnen te houden, dan kan
heel Limburg weer genieten van vers getapt drinkwater op openbare plekken. Laten we
samen het beste in Limburg naar boven halen.

Veilig gebruiken van de watertap
Belangrijk is om bij het tappen de volgende hygiënerichtlijnen aan te houden:
• Bedien de drukknop met schone handen.
• Voorkom zoveel mogelijk direct contact met de tap.
• Raak het punt waar het drinkwater uitstroomt niet aan.
Tip: de drukknop kan bijvoorbeeld ook bediend worden door gebruik te maken van een
schone zakdoek of handschoen. Spoel de watertap of fontein even door voor koel water.

De watertappunten in gemeente Beekdaelen
U vindt de openbare watertappunten van WML op de volgende locaties:
• Schinveld  Leiffenderhofweg nabij nummer 1
• Schinveld  Duikerweg nabij park
• Merkelbeek  Douve nabij 5
• Oirsbeek  Grachtstraat 1
• Nuth  Stationsplein 1
• Nuth  Donatusstraat in de speeltuin

Meer informatie
Ga naar www.wml.nl. Of download de app ‘Slokje Limburg’ van WML in de App Store of
Google Play Store voor een overzicht van álle taps in Limburg.

Watertappunt Duikerweg,
Schinveld (nabij park)

Afb. 1: Blad van gewone esdoorn

Afb. 2: Vrucht
(helikoptertje) en zaailing
van gewone esdoorn

Goede doelen collectes in Beekdaelen
Het ondersteunen van goede doelen en lokale verenigingen en organisaties
door middel van collectes is onverminderd nodig. Zo start in de week van
11 t/m 17 april de collecte van de Hartstichting. Een actueel collecterooster
vindt u op www.beekdaelen.nl/collecte.
Collecteren in coronatijd vraagt om een andere aanpak. Sommige goede doelen,
lokale verenigingen en organisaties collecteren online. Meer informatie over
online doneren vindt u op de websites van de betreffende goede doelen,
verenigingen en organisaties. Anderen collecteren daarnaast ook aan de deur,
maar met in achtneming van strenge hygienemaatregelen. Zo kunt u in de meeste
gevallen contactloos betalen via uw pinpas.

Tips voor veilig doneren aan de deur

• Om er zeker van te zijn dat een collectant ook daadwerkelijk voor het
gezegde goede doel of de lokale vereniging of organisatie collecteert, kunt
u altijd vragen naar het document van het goede doel/de vereniging/de
organisatie waarvoor zij collecteren. Dit document dient de collectant bij zich
te hebben.
• Controleer of de collectant een legitimatiebewijs bij zich draagt. Deze
bewijzen verschillen per collecterende organisatie, maar er staan altijd naam
en adresgegevens van de collectant op, het logo van het goede doel/de
vereniging/de organisatie, de datum van de collecteweek en het logo van CBF.
• Typ zelf het bedrag in op het pinapparaat dat u wilt doneren of – als de
collectant het bedrag voor u intypt – controleer dan het bedrag voordat u
betaalt.
• Geef de collectant nooit uw pinpas of pincode.
• Betaal contactloos als de pas daarvoor geschikt is,
dan hoeft u geen pincode in te toetsen.
Op die manier kan deze zeker niet
worden afgekeken.
• Is contactloos betalen niet
mogelijk en moet u uw
pincode intoetsen?
Scherm het intoetsen van
de pincode dan goed af.
• Zijn er onveilige
omstandigheden tijdens
de collecte en zijn de
collectanten nog in de
buurt? Bel dan 112.

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 zien welke maatregelen
Hugo Schaffrath en Clasina Debets thuis hebben genomen.

Doet u ook mee?

Coronadip? Wandel met jongerenwerkers
Wendy, Frits of Johan!
Veel jongeren voelen zich in coronatijd eenzamer dan normaal omdat ze minder
sociale contacten hebben. Je mag elkaar niet meer in een groep ontmoeten, er is
een avondklok en je dagelijkse structuur (school, training, bijbaantje en uitgaan)
is weggevallen. Je zit veel meer thuis dan normaal, volgt lessen deels via een
scherm en spreekt je vrienden vaker online dan in het echt.
Zit jij in een coronadip? Game je
meer dan normaal? Ben je lusteloos,
somber of depressief? Maakt corona
je angstig of agressief? Of valt het
wel mee maar heb je ongelofelijke
zin om toch even je ei kwijt te
kunnen? Heb je een kleine vraag of
een dik probleem?
Ga dan wandelen met één van de
jongerenwerkers van Beekdaelen.
Maakt niet uit waarover het je wilt
hebben. Gooi alles eruit. Dat lucht
op! De jongerenwerker biedt een
luisterend oor en helpt je op weg.
Hoe werkt het? Bel of stuur een WhatsApp berichtje naar een van de jongerenwerkers en
geef aan dat je graag een keer wilt wandelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.
Wanneer, waar en hoe ver gaan we wandelen? Dat bepaal jij. Dat spreek je met de
jongerenwerker af.

www.waterklaar.nl • www.woonwijzerwinkel.nl

Geen zin om te wandelen maar wel om te praten? Kan ook hoor!

Contact

Wendy Theunissen 045  5657585
Frits Hartgerink
06  54103228
Johan Cortooms
06  51023646
• Wendy Theunissen is werkzaam bij Meander
(www.meandergroep.com, Pastorijstraat 31, 6361 AG Nuth).
• Frits Hartgerink is werkzaam bij CMWW
(www.cmww.nl, Jeugdhonk Basement, Kloosterlaan 7c, 6451 EN Schinveld).
• Johan Cortooms is werkzaam bij Partners in Welzijn
(www.piw.nl, Van Sonsbeecklaan 3, 6191 JL Beek).

Samen Sterk in Limburg intensiveert de samenwerking
Met een druk op de knop is de website www.ssil.nl gelanceerd die een online vergaderlocatie vormt
voor handhavers in het buitengebied, buitengewoon opsporingsambtenaren en beleidsmedewerkers.
Dit platform gaat nog meer bijdragen aan één effectieve overheidsaanpak in Limburg op het gebied
van veiligheid.
Het samenwerkingsverband Samen Sterk in Limburg
(SSIL) is in 2019 opgericht en heeft als doel om
misstanden in het buitengebied van Limburg
effectief te kunnen aanpakken. In het buitengebied
komen heel veel vormen van criminaliteit voor.
Denk bijvoorbeeld aan het dumpen van drugsafval,
stroperij of illegaal crossen.

Open en gesloten deel

Medewerkers van de 39 partners vinden elkaar in
deze samenwerking nog beter door deze nieuwe
vorm van online samenwerking. Nu de afstemming
van handhaving en toezicht in het buitengebied
met name online plaatsvindt is dit een stevige stap
vooruit om de samenwerking verder te intensiveren.
Via een speciale inlog krijgen buitengewoon
opsporingsambtenaren en beleidsmedewerkers
toegang tot tal van documenten zoals protocollen,
werkafspraken en ook een interactieve
handhavingskaart. Dat draagt bij aan efficiëntere
preventie, controles en handhaving in het
buitengebied.
De website (www.ssil.nl) heeft ook een openbaar
deel voor (Lim)burgers waar allerhande informatie
over natuurgebieden is te vinden en het
samenwerkingsverband zelf. Ook krijgen burgers
een handig overzicht waar en hoe zij melding
kunnen maken van criminaliteit en overlast in het
buitengebied.

Georganiseerde criminaliteit vraagt om een
georganiseerde aanpak

“Een belangrijke ambitie in het collegeprogramma
‘Vernieuwend Verbinden’ is het thema veiligheid in
Limburg. Door signalen en informatie op te halen

bij onze partners hebben we de Veiligheidsagenda
Limburg opgesteld waaruit we nu invulling geven
aan verschillende provinciale onderwerpen op het
gebied van veiligheid. Het vergroten van toezicht
en handhaving, maar ook het creëren van meer
bewustzijn en preventie op het gebied van veiligheid
in het buitengebied is met SSiL een speerpunt
hierin”, zegt gedeputeerde Robert Housmans
(Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid).
“Wij werken samen met onze partners aan
veilige en leefbare wijken en buurten in de stad
en dorpen, naast natuurlijk het buitengebied.
Daarbij bevorderen wij de samenwerking
tussen alle handhavingspartners, nemen wij
verantwoordelijkheid voor onze kerntaken op
het gebied van veiligheid en werken wij intensief
met gemeenten, corporaties, instellingen en
burgers samen aan een integrale aanpak van de
leefbaarheid”.

Vraag iemand mee voor een
wandeling in de buitenlucht
De muren komen op je af tijdens deze coronaperiode.
Mensen zitten vaak in een isolement en hebben weinig
contact met elkaar. In de Limburgse campagne ‘Samen in
actie tegen Eenzaamheid’ vragen we dan ook aandacht om
er met elkaar op uit te gaan, de buitenlucht in. Doe dat met
een vriend(in) of goede bekende en doorbreek daarmee
ook eenzaamheid. Zeker in deze tijd.
Met wie spreek jij af?

Samen

Doen

Ik maak iedere
week een
ommetje door
het park met
een klasgenoot.
Zo spreken we
elkaar weer
eens live.

Samenwerking in handhaving

Samen Sterk in Limburg (SSIL) is een brede
handhavingssamenwerking met als doel
misstanden in het buitengebied van Limburg
effectief te kunnen aanpakken. De samenwerking
wordt gevormd door 39 partijen waaronder alle
Limburgse gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschap
Limburg, Politie eenheid Limburg, Openbaar
Ministerie parket Limburg, Sportvisserij Limburg,
Wildbeheereenheden en de terrein beherende
organisaties zoals Staatsbosbeheer, Stichting het
Limburgs Landschap en de Vereniging tot behoud
van Natuurmonumenten. De Provincie is ook één
van de partners van SSIL en heeft vanuit de rol van
groene coördinatie een aanjagende rol.

Met
wie
spreek
jij af?

Vraag iemand mee voor een wandeling. Lekker in beweging en ook fijn om
weer eens bij te kletsen. Goed voor je wandelmaatje en goed voor jezelf.

Deel jouw gebaar via

#SamenTegenEenzaamheid

Aandacht voor elkaar: www.wij-zijn-vrijwilligers.nl

BERICHT VAN
BURGEMEESTER GEURTS
Beste inwoners van Beekdaelen,
Wat verlang ik ernaar om u “gewoon” weer in levenden lijve te ontmoeten. En niet enkel
via papier te moeten communiceren. Ik hoop u binnen afzienbare tijd weer te mogen zien
in kleine of grotere gezelschappen bij één van de vele speciale momenten die we normaal
delen; huldigingen, uitvoeringen, jubilea, herdenkingen, feesten, concerten, wandelingen,
werkbezoeken, recepties, kennismakingen... of misschien wel op kraamvisite. Want de
lockdown heeft een ware geboortegolf veroorzaakt in Beekdaelen. Op basis van de gegevens
van het CBS publiceerde de Limburgse media een overzicht van gemeenten waar de toename
van het aantal geboorten het grootst is in vergelijking met vorig jaar. En daar prijkt Beekdaelen
met 120% fier bovenaan. Een welkome afwisseling op de lijstjes van het RIVM of de GGD.
Natuurlijk heet ik alle boorlingen van harte welkom en wil ik de ouders feliciteren en veel
wijsheid toewensen.
Een goed begin van de lente in Beekdaelen op dat gebied: nieuw leven en hoop.
Zo zien wij de lente altijd, als het seizoen dat de belofte in zich houdt dat het beter wordt,
mooier, levendiger. En als we ergens behoefte aan hebben op dit moment is het dat wel: hoop.
Hoop in combinatie met vertrouwen in de toekomst. Ik speel al langer met het idee om die
hoop en positiviteit zichtbaar en tastbaar te maken in Beekdaelen. Die droom is inmiddels
uitgegroeid tot een plan: Het festival van Hoop. Hoe dat er precies uit gaat zien en wanneer
het gaat plaatsvinden kan ik u nog niet zeggen, maar wat ik voor mij zie is een gemeente die
een weekend lang het decor vormt voor een uniek festival dat verenigingen, ondernemers en
inwoners verbindt. Een lint van feest en activiteiten van Hulsberg tot Schinveld, dwars door alle
kernen van Beekdaelen.
Ook een mooi moment om te zien wat er in de tussentijd allemaal gerealiseerd is in
Beekdaelen, want voor een feestelijke opening of ingebruikname was het afgelopen jaar
geen plek. Dat terwijl, ondernemers, ontwikkelaars, gemeente, aannemers, verenigingen en
burgerinitiatieven achter de schermen doorgebouwd hebben aan onze mooie gemeente.
Steeds werd het een stukje mooier, een stukje beter. En we zijn er nog niet, de transformatie
gaat door.
Een welgemeend dankjewel voor hen die telkens weer de motivatie vinden om de schouders
eronder te zetten is dan ook zeker op zijn plaats. Ik heb het al vaker gezegd, het vervult mij
met trots om burgemeester te mogen zijn van gemeenschappen die zo bol staan van leven,
initiatieven en veerkracht.
Toch is er ook een klein aantal inwoners voor wie ik een andere boodschap heb. Soms krijg ik
berichten die mij, in plaats van met trots, vervullen met schaamte of boosheid. Recent ontving
ik een melding van openlijke discriminatie van politieagenten. Terwijl deze agenten niets anders
deden dan hun werk werden zij belaagd en uitgescholden omdat zij een andere etnische
achtergrond hebben. Dat is onacceptabel. Hoe kort je lontje in deze tijden ook is, hoe hoog
de emoties ook oplopen; hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance behandel je met
respect. En voor discriminatie is in geen enkele situatie plek.
Dit gezegd hebbende, wil ik positief afsluiten door terug te keren naar, wat mij betreft het
hoofdthema van deze brief: Hoop.
Laten we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien en alvast voorzichtig plannen maken
voor HET festival van de hoop.
Tot binnenkort (in het echt!).
Eric Geurts
Burgemeester van Beekdaelen
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Familieberichten

Kerkdiensten

Erg verdrietig, maar dankbaar
voor al het goede dat zij ons heeft gegeven,
hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Johanna Maria Martha Dormans-Schel
“Ria”
Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar
Weduwe van

Hendrik Jan Dormans
“Harrie”
Rigard en Nicole
Miranda
Maikel en Chantal
Gian
Roger en Thelma
Familie Schel
Familie Dormans

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Remigius
Schimmert

Zaterdag 10 april. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Jan Schiffelers en
Tineke Offermans; Jozef Bemelmans, Caroliene Wouters en Jos
Bemelmans; zielendienst Annie
Ubaghs- Janssen; jaardienst
Ria Claessens-Halin; jaardienst
ouders Ruijters-Marell; 1e jaardienst Nolly Vliegen- Verhagen,
tevens Eugène Vliegen. Zondag
11 april. 11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: jaardienst ouders
Dolmans-Eussen en zoon Felix
Dolmans; Sjef Mullers. Woensdag 14 april. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: zielendienst Fien Neven; ouders Frissen-Haagmans
en familie; Tiny en Thei Meijers,
ouders Veldman- van den Bosch
(verjaardag); zielendienst Annie
Ubaghs-Janssen. Donderdag
15 april. 18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis.

Donderdag 8 april. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Harrie Speetjens.
Zaterdag 10 april. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Overleden ouders
Jan Pluijmaekers en Annie
Dullens (1e jaardienst). Zondag 11 april. 11.00 uur: H. Mis,
opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. Intenties: overleden ouders Steijns-Speetjens
(gestichte jaardienst); Hub en
Wies Lahaije-Scheffers (gestichte
jaardienst); Marieke
Timmers-Sassen (gestichte
jaardienst); Noël Souren; Hub
Boosten.

Parochie St. Bavo
Nuth

Geleen, 28 maart 2021
Belenweg 18, 6447 BW Merkelbeek
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

JOURNAALTJES

Zondag 11 april. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: Annie
Luijten-Erens (t.g.v. sterfdatum echtgenoot Wiel); ouders
Mathieu en Mia Jacobs-Collaris,
tevens moeder Louise Jacobs-Geelen en Alphons Collaris.
Maandag 12 april 09.30 uur:
H. Mis (live stream). Vrijdag 16
april. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 11 april. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: voor de overleden
vrijwilligers van de parochie.
Dinsdag 13 april. 9.00 uur: H.
Mis. Intenties voor alle eenzame
en zieke parochianen.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 10 april. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: Piet Zegers (jaardienst) Wij gedenken: Jacob van
Vuuren 1992; Carolien TeerdsBoss 1996 Marieke Meens-Franssen 2002; Els van Leijenhorst-Beckers 2004; Zef Erkens 2007; Hub
Zeijen 2017.

€ 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

goud

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

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

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.

GEZOCHT
HELP IK ZOEK HULP!
Gezocht PITTIGE &
ZELFSTANDIGE POETSHULP in
SCHIMMERT voor 4-6 uurtjes per
week. Uren in overleg:
045-5491874.

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

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

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

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

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

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

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

www.smeijstershoek.nl

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

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

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

klokkenmaker
Klokkenmaker Stijfs
Oirsbeek 046-4425037.

LAMINAAT/PARKET

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

LAMINAAT - PARKET
Topkwaliteit,
keuze uit 4 kleuren
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.

GEZOCHT
tuin-/klussenman
Welke tuinman kan mij
wekelijks helpen in mijn
mooie tuin in Bingelrade?
Info: Marlie Velraeds
06-51336506

Wilfred en Patricia van den Hout

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

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

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Wij verstrekken u dan ook graag vrijblijvende
informatie. Hiervoor kunt u ons bellen voor het
maken van een afspraak bij u thuis
of in ons uitvaartcentrum.

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg, Jabeek,
Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek,
Puth, Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.
Advertenties/redactie
info@beekdaeler.nl
Tel: 06-43752804
Tel: 045-5243026
Website
www.beekdaeler.nl
Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl
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Puzzel
kruiswoord
1

2

11
15

3

woordzoeker
4

5

6

7

12
17

18
23

22

31

20

21

24

25
29

32

33

35

43

30
34

36

38

39
45

44

40

41

46

48

58

51

54

53

42

47

50

49
52

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.

10
14

19

28

27

37

9

13

16

26

8

55

59

56
60

62

57
61

63

HORIZONTAAL: 1 wapen 6 Europese vrouw 12 Griekse letter 13 profeet
15 vulkaan op Sicilië 17 de dato 19 Verenigde Naties 20 ar 22 vernis 23
soort hert 25 ijzerhoudende grond 26 glazen verpakking 28 dik touw 30
koningin-regentes 31 een weinig scheel 33 gokspel 35 vogel 36 bedorven
38 intens genoegen 40 inham 43 eikschiller 45 moes 47 zonderling 49
plechtige gelofte 50 moerasvogel 51 voorzetsel 52 vrucht 54 eerstkomende
55 kosten koper 57 korte notitie 58 droogvloer 60 verbond 62 jaargetijde
63 pl. in Overijssel.
VERTICAAL: 2 gammel 3 op de wijze van 4 gereed 5 wiel 7 domoor 8
oosterlengte 9 waterplant 10 bijbelse figuur 11 pl. in Zuid-Holland 14
Russisch gebergte 16 hoeveelheid 18 moerassig 19 groot aantal 21 water in
Utrecht 24 getijde 27 karig 28 aangehaalde lus 29 vogelnaam 30 wondvocht 32 lidwoord 34 gesloten 37 heks 38 mak 39 Europeaan 40 deel v.e.
bloem 41 woestijndier 42 bouwmateriaal 44 steen 46 rondhout 48 vertrager 53 Europeaan 54 wandversiering 56 nonsens 57 Chinese deegwaar 59
science fiction 61 namiddag.
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Z
E

AREND
BESJE
BLOND
BOSBES
CASCADE
ETHEEN
HOOIBERG
HOTSPOT
HYPERNERVEUS
KERST
KREEK
LAARS
LACONIEK
LEIDEN
LEMMET
NACHTHEMD
NUMERO
PRODUCTIEF
PROEF
RASTA
SCORE
SPION
TEGEN
TEKENSCHRIFT
TREEM
TRUCJE
WELVING
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R
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sudoku vijfling

kruiswoord
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sudoku vijfling
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woordzoeker
BROODROOSTER
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oplossingen week 13
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VOLLE WAGEN DAGEN
GROOT INSLAAN EXTRA VOORDEEL

VOLOP
VOLOPENENGRATIS
GRATISPARKEREN
PARKEREN
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 8 april t/m zondag 11 april 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

ALLEEN
VERKRIJGBAAR BIJ
COOP KNOLS TE
SCHIMMERT

Hagendoren
kruimel pudding
vlaai

Preuf
varkenshaas saté

bakje à 500 gram

groot, 12 personen

12.

95

9.

95

S
K
U
T
S
2
Kip saté-, kip krokant-,
kipschnitzels of kip cordon bleu
2 pakken, combineren mogelijk

5.00
7.38

3.

99

6.

29

Half om half gehakt naturel,
kiphaasjes naturel of
gemarineerd, zalmmoot naturel,
runderhamburgers of rundergehaktballetjes
2 pakken à 125-500 gram of pakken à 4 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS
5.98
7.98

Pitloze witte druiven

NEDERLANDSE
BOEREN

5.

49
MAX. 4
PER
KLANT

bak 500 gram
Conference peren bak 1 kilo
Galia meloen per stuk
Mango per stuk
Avocado eetrijp per stuk
combineren mogelijk

VAN

4.

95

S
K
U
T
S
4
5.56
9.16

5.-

Fruitbowls

fruitmix, meloenmix
of mango-appelmix
schaal 500 gram

4.

00

2.

79

Palm

krat 24 flesjes à 250 ml

16.

29

9.

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

