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Alle finalisten ‘De Beekdaeler EK-prijsvragen’ bekend

ACTIE!
Deze aanbieding is geldig van maandag 5 t/m zondag 11 juli

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Open
aardbeien
kersen vlaai

7.

14.99
14
Knols Schimmert
Weidestraat 3

maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur
zondag 09.00 - 20.00 uur

groot

95

Rodney Swelsen
(D66) ook in
2022 lijsttrekker
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Beeldentuin
Vera de Haas
leeggeroofd
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MAANDELIJKSE VERGOEDING: RUIM 1000 EURO PLUS ONKOSTEN

Gezocht: kandidaat-raadsleden
Wie interesse heeft om
in maart 2022 raadslid
in de gemeente Beekdaelen te worden of
te blijven, doet er verstandig aan om dat zo
snel mogelijk kenbaar
te maken bij een van de
politieke partijen die
komend jaar meedoen
aan de gemeenteraadsverkiezingen in Beekdaelen. De ‘jacht’ op
kandidaat-raadsleden is
inmiddels geopend.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het is iedere keer weer een
uitdaging om kandidaten
te hebben uit alle kernen,
zegt
VVD-fractievoorzitter
Ed Slangen. “De animo lijkt
minder door alle landelijke,
provinciale en lokale beslommeringen – de politiek ligt
immers onder een vergrootglas. Maar tot dusver mogen
we niet ontevreden zijn met
de werving.” Hugo Schaffrath,
fractievoorzitter van de Ver-

nieuwingsgroep, schetst eenzelfde beeld: “Het is net als
bij voorgaande verkiezingen
niet gemakkelijk om kandidaten te vinden. De tijdsdruk
en de hoeveelheid informatie
die je krijgt zijn nauwelijks te
verwerken. Daarnaast is de
volksvertegenwoordigende
rol een hele belangrijke functie waar je bijvoorbeeld met
een fulltime baan nauwelijks
nog aan toe komt.”
Gemiddeld 15 uur per week
De desinteresse voor de gemeenteraad komt veelal door
een gebrek aan tijd. Raadsleden combineren hun politieke werk, gemiddeld zo’n 15
uur per week, immers vaak
met een betaalde baan. Een
raadslid toucheert een maandelijkse vergoeding, de hoogte is afhankelijk van het aantal inwoners in zijn gemeente.
Raadsleden in Beekdaelen
(36.000 inwoners) ontvangen
een maandelijkse vergoeding
van 1.047 euro bruto, plus 181
euro voor onkosten. (Bron:
Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden).
Lees verder op pagina 6

#zwerfafvalommetje
Schinveld Hanny Voeten had nooit gedacht dat ze het zou volhouden, maar ze liep vorige week woensdag al voor de 69e
keer haar dagelijkse ommetje. Een vriendin gaf de pedagogisch medewerkster in de buitenschoolse opvang de tip om
met de ‘ommetje-app’ van de Hersenstichting te beginnen. ‘Mijn hersenen zijn nog jong genoeg, maar de lichamelijke
conditie kon beter,’ lacht Hanny. ‘Die app stimuleert me om elke dag toch die wandeling te maken. Het voelt goed en ik
geniet enorm van de natuur.’ Deze keer nam ze handschoenen en een afvalzak mee. ‘Een actie van de app, je kon vandaag
een afvalbadge verdienen. Het is een kleine moeite en eigenlijk best triest om te zien wat ik op drie kilometer allemaal
bijeengeraapt heb!’ Tekst & beeld: Katja Waltmans
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Wij raakten niet uitgekeken en dit was een prima
alternatief voor het volgeboekte Rijksmuseum.
Jacques

”

Column Jacques

Amsterdam

O

p de laatste dag van juni zijn wij naar Amsterdam gereisd.
Het mocht weer. Vooraf hadden we het Rijksmuseum gebeld om een tijdslot af te spreken. Rembrandts Nachtwacht
is er nu tijdelijk te zien in het oorspronkelijke formaat, dus voordat er stroken vanaf gesneden waren. Een knappe reconstructie is
gemaakt op basis van een eigentijdse kopie. Maar het Rijksmuseum bleek tot augustus volgeboekt te zijn. Onbegrijpelijk, want je
kunt met enige creativiteit toch ook de openingstijden verruimen,
bijvoorbeeld in de avonden. Enfin, toch maar op de bonnefooi
naar de hoofdstad gereisd. Vanaf het Centraal Station lopen we
meestal het Damrak op, maar nu gingen we linksaf de Warmoesstraat in en bevonden ons al direct in het warme centrum. Het was
te vroeg voor de dames, de ramen waren nog beslagen. De Oude
kerk doemde op, het oudste gebouw van Amsterdam dat in 1306
door de bisschop van Utrecht werd toegewijd aan Sint Nicolaas,
sindsdien stadspatroon. Toen na de Beeldenstorm protestanten
zich meester maakten van het gebouw, gingen de katholieken
kerken in de schuilkerk “Onse Lieve Heer op Solder”, die vlakbij is
gelegen en die wij al kenden van eerdere bezoeken. De Oude kerk
is gebouwd in de Hollands gotische stijl en rust op houten heipalen en koeienhuiden. Een wonder dat hij er nog steeds staat. Op
de zondagochtenden wordt nog altijd een protestantse eredienst
gehouden, daarnaast is het sinds 2016 een museum. Wij meldden
ons bij de balie met een museumkaart en mochten zonder tijdslot
naar binnen. Een geweldige ruimte ontvouwde zich voor onze
ogen en tot stomme verbazing waren we met z’n tweetjes helemaal alleen in dit immense bouwwerk en dat zijn we ruim een uur
lang gebleven. Op de website hadden we gezien dat hier jaarlijks
ca. 150.000 bezoekers worden ontvangen, waarvan grofweg de
helft uit het buitenland. De Oude kerk is daarmee nummer 10 op
de lijst van drukbezochte musea in Amsterdam. Maar nee. Het
Rijkmuseum was overvol en de Oude kerk muisstil. Dit was een
welkom cadeautje voor mijn jarige echtgenote.
Voor ons had de moderne kunst die op de vloer werd gepresenteerd, niet bepaald gehoeven. Maar er was verder veel moois te
beleven in een historische context. Het leven van Rembrandt van
Rhijn en zijn vrouw Saskia van Uylenburgh was nauw verweven
met deze kerk. Hun twee zoontjes werden er gedoopt, ze tekenden hun ondertrouwakte in de Spiegelkamer van de kerk en Saskia
werd er begraven op 10 juni 1642. Haar graf ligt nog steeds onder
nr. 29. In de loop der eeuwen zijn hier ongeveer 12.000 mensen
begraven, waaronder zeer bekende, zoals de dichters Maria
Tesselschade en Roemer Visscher, Carel van Mander, de schilder
Pieter Lastman leermeester van Rembrandt, de uitvinder van de
brandspuit Jan van der Heyden, de zeevaarder Jacob van Heemskerck en de componist Jan Pietersz. Sweelinck, die ook organist in
deze kerk was. De kerk herbergt vier beroemde orgels, waaronder het prachtige Vater-Müller Orgel uit 1726. Wij raakten niet
uitgekeken en dit was een prima alternatief voor het volgeboekte
Rijksmuseum. In de Mariakapel uit 1550 bewonderden we de
kostbare glas-in-loodramen, die de Beeldenstorm hadden overleefd. Niemand die ons in de weg liep en we hadden alle tijd.
Weer buiten was het tijd voor koffie en dat deden we op het
dakterras van De Bijenkorf. Vervolgens wandelden we de Dam op
en kwamen bij de Nieuwe kerk, gebouwd in de 15e eeuw. Grote
banners aan de gevel kondigden al vanuit de verte aan dat hier
de expositie van World Press Photo 2021 was, de grote jaarlijkse
internationale persfotowedstrijd. “Book online tickets” stond er,
maar we konden vlot en gratis met de museumkaart naar binnen.
Geen vragen over onze gezondheid en het was niet loeidruk. De
meeste mensen bleven voor de foto’s hangen. Die toonden zoveel
ellende, dat we achter de coulissen zijn gaan kijken. Daar waren
monumentale grafmonumenten van Hollandse zeelieden, zoals
dat van admiraal Michiel de Ruyter vervaardigd door Rombout
Verhulst en die van Van Galen, Van Kinsbergen en Van Speijk.
Voor de vaderlandse geschiedenis en voor die van ons vorstenhuis
is deze kerk van eminent belang geweest. Onze koningen zijn er
bijvoorbeeld ingehuldigd. In een filmpje in een geïmproviseerde
projectieruimte werd daarvan een overzicht geboden. Omdat we
hier al vaker waren geweest en het lunchtijd was, zijn we de Dam
overgestoken en de Kalverstraat ingewandeld. In een zijstraatje,
de Taksteeg, wisten we een klein biologisch restaurantje, Gartine,
te vinden, waar je in alle rust weg van de Amsterdamse hectiek
heerlijke gerechten kunt proeven. Klein maar fijn. Ons middagbezoek gold het walhalla van de boekliefhebber, boekhandel
Scheltema aan het Rokin. Daar kun je uren op vijf grote etages
doorbrengen met speuren naar dat ene boek dat je al heel lang
zoekt. Ze hebben werkelijk alles. Het boek van Marcia Luyten uit
Wijnandsrade over Máxima was er ook, vooraf reeds gesigneerd.
Ik heb het al in bezit, ook gesigneerd. We hebben de dag gezellig
afgesloten bij Van der Valk in Breukelen. Het was weer eens een
leerzaam en aangenaam verblijf in de hoofdstad, maar best wel
vermoeiend.
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Nog eens 500 euro extra
voor ‘Same Moele en Boele’
Nuth Het project ‘Same Moele en Boele’ van de Club van Griezegrub is opnieuw in de prijzen gevallen. Ditmaal met twee
cheques van elk 250 euro. En daarmee 500 euro bovenop de 1.250 euro die het initiatief al in de wacht sleepte bij de wedstrijd ‘Kern met Pit’. De jaarlijkse leefbaarheidswedstrijd is een initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, die burgerinitiatieven stimuleert. Het project ‘Same Moele en Boele’ (een jeu-de-boules baan als ontmoetingsplek voor jong en oud) behoorde tot de genomineerden voor de ‘Kern met Pit’-wedstrijd in de provincie Limburg, maar
die titel ging aan hun neus voorbij. Die eer viel te beurt aan Ut Mooshöfke uit Lindenheuvel. De nationale prijs van ‘Kern
met Pit’ was voor de vrijwilligers van Nieuw Heurns Veld in Aalten (Gelderland). Daar is een in onbruik geraakt voetbalveld met kleedruimte omgevormd tot een multifunctionele ontmoetingsplek. In een reactie laat een woordvoerder van
de Club van Griezegrub weten enorm trots te zijn. “Het is jammer dat we niet hebben gewonnen, maar zo’n mooi bedrag
voelt als het winnen van een hoofdprijs.” Eigen foto

Opruimactie
in Nuth
Nuth De vrijwilligers van
BuurtSchoon Nuth gaan
zaterdag 17 juli weer aan
de slag om het dorp Nuth
schoon te maken. Om 10.00
uur gaat de opruimkaravaan van start, waaraan
iedereen kan deelnemen.
Start-en eindpunt is de
Markt. De deelnemers gaan
in groepjes van vier op pad
om zwerfvuil op te ruimen.
De opruimactie duurt 2,5
uur. Buurtschoon Nuth
zorgt voor de benodigde
materialen én voor koffie,
thee en een versnapering.
Van tevoren aanmelden
is noodzakelijk en kan via
clasinadebets@gmail.com.
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Rodney Swelsen (D66)
ook in 2022 lijsttrekker
Beekdaelen De leden
van D66 in Beekdaelen hebben Rodney
Swelsen (50) unaniem
gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022. Verleden
week werd al bekend
dat Lars Kockelkoren
in 2022 lijsttrekker is
namens de PvdA in
Beekdaelen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Swelsen was bij de herindelingsverkiezingen in 2019
ook al lijsttrekker en sindsdien fractievoorzitter in de
gemeenteraad van Beekdaelen. Daarvoor werkte hij
ruim vijf jaar als wethouder
in de voormalige gemeente
Onderbanken. Swelsen is
er trots op dat hij voor D66
Beekdaelen de kar mag trekken. “We hebben een aantal

Rodney Swelsen: “De bestuurskracht in Beekdaelen is de afgelopen
jaren ver onder de maat geweest.” Foto archief De Beekdaeler

enthousiaste (jonge) leden
binnen Beekdaelen met wie
ik mijn ervaring ook de komende jaren graag deel. We
moeten in Beekdaelen nu
echt een stap vooruit zetten
met deze jonge gemeente
want de bestuurskracht is
de afgelopen jaren ver onder de maat geweest.” Mar-

Een deel van de cast van de muziektheatervoorstelling D’r Komiek. Eigen foto

griet Roozen, voorzitter van
het
D66-afdelingsbestuur
Parkstad: “Met Rodney als
lijsttrekker heeft D66 vorige
keer een voet tussen de deur
gekregen in plattelandsgemeente Beekdaelen. We
hebben er vertrouwen in dat
we in maart volgend jaar een
mooie uitslag gaan halen.”

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

(

Guido en Vleddig
bezingen liefde
voor Schimmert
in nieuw nummer

De voorkant van het cd’tje.

Schimmert Voormalig
Schintaler-frontman Guido
Frissen uit Schimmert en de
band Vleddig hebben samen
een liedje gemaakt. Het liedje heet Sjömmert (Tösje de
kirk en de Reusch) en is een
ode aan het dorp. En speciaal
gemaakt voor de Reusch, de
voormalige watertoren in
Schimmert. Het liedje beleefde vorige week woensdag
zijn première bij de opening
van de Reusch. Guido en
Vleddig hopen dat hun liedje
uitgroeit tot Schimmerts
grootste evergreen.

Maandag weer Hoeskamertref
in Arensgenhout
Arensgenhout De volgende editie van de Hoeskamertref in Arensgenhout staat weer voor
de deur. Wie een kaartje
wil leggen of gewoon
een praatje wil maken
met een kopje koffie is
welkom op maandag 12
juli van 14.00 tot 16.00
uur in de Hoeskamer in
Arensgenhout. Er geldt
een maximum van 32
bezoekers.
Aanmelden
is daarom verplicht en
kan tot uiterlijk 9 juli bij

Tiny
Rompen-Loijens,
tel. 06-25012415 of paul.
tiny.rompen@gmail.com.
Als het maximale aantal bezoekers is bereikt,
worden
aanmeldingen
automatisch doorgeschoven naar maandag 26
juli. Dan staat er ook een
Hoeskamertref op het
programma. Wie vervoer
nodig heeft moet voor 9
juli bellen met Tiny Rompen-Loyens (via eerder
genoemd telefoonnummer).

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

6
JULI
‘21

INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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
Nuinhofstraat 17 in Nuth
Op de Bies 52
in Schimmert
Rhodestraat 2
in Wijnandsrade

OMSCHRIJVING
Het splitsen van een woning
Het slopen van niet-constructieve
en niet-monumentale onderdelen
van het pand
Het kappen van een boom

DATUM VERLEEND
29-06-2021
29-06-2021
24-06-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
A79 tussen Heerlen
en Hulsberg
hectometerpaal 9,8
en 16,6

OMSCHRIJVING
Ontheffing geluidhinder o.g.v. art.
4.6 APV en ontheffing Zondagswet
art. 3 van 09 juli 2021 tot en met 08
augustus 2021

DATUM VERLEEND
05-07-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
Hagendorenweg 10 in
Amstenrade
Provincialeweg Zuid 88
in Oirsbeek
Limietweg
ongenummerd in
Oirsbeek
Kluisstraat 33 in
Doenrade
Leeuwerikstraat 1 in
Nuth
Pastoor Greijmansstraat
15 in Schinveld
Molenveld 14 in Puth
Dorpstraat 8 in Nuth
Hellebroek 55 in Nuth
Heiberg 31 in
Amstenrade
Dorpstraat 83 in Nuth

OMSCHRIJVING
Het plaatsen van warmtepompen

DATUM INDIENING
29-06-2021

Het plaatsen van een tuinhuis en
het uitbreiden van het zwembad
Het realiseren van 4 regenwaterbuffers

27-06-2021
24-06-2021

Het renoveren van het dak

23-06-2021

Het realiseren van een tuinhuis

25-06-2021

Het verbouwen van de woning

24-06-2021

Het verven van een woning
Het vestigen van een B&B
Het realiseren van 2 dakramen
Het aanleggen van een gesloten
bodemenergiesysteem
Het plaatsen van poort en pilaren

24-06-2021
24-06-2021
24-06-2021
23-06-2021
21-06-2021

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.nl.
Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u momenteel niet inzien
in het gemeentehuis in Schinveld, omdat deze locatie is gesloten voor burgers i.v.m.
het coronavirus. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene
nummer van de gemeente 088 – 450 20 00.

Bewust omgaan met ons water:
samen maken we het verschil!
Hoe gaan de raadsleden van Beekdaelen bewust om met water?
In een reeks korte filmpjes laten de
gemeenteraadsleden van Beekdaelen
u graag zien welke mogelijkheden er
zijn om bewuster met water om te
gaan en welke maatregelen zij hebben
genomen. Het vierde filmpje, met
raadslid Annie Goossens, kunt u nu
bekijken op onze Facebookpagina en
via www.beekdaelen.nl.

Eén gelijke maatschappelijke
dienstverlening in Beekdaelen
Dienstverlening per 1 juli 2021 aangeboden
onder de naam ‘Grib: Groeien in Beekdaelen’
In Beekdaelen zijn drie organisaties voor maatschappelijke
dienstverlening werkzaam: CMWW, MIK & PIW Groep en
MeanderGroep Maatschappelijke Dienstverlening. In nauw
overleg met elkaar en met de gemeente Beekdaelen hebben
zij samen één pakket aan maatschappelijke dienstverlening in
Beekdaelen ontwikkeld.

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 of in de
privésituatie. Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Dat betekent dat alle inwoners van Beekdaelen nu gebruik kunnen maken van
het totale dienstenaanbod van deze drie organisaties. Vanaf 1 juli 2021 wordt
deze brede dienstverlening aangeboden onder een nieuwe en gezamenlijke
naam: ‘Grib, Groeien in Beekdaelen’.

Gelukkig zijn er tal van maatregelen die u thuis kunt nemen. Voor elke woning en elk
budget zijn er mogelijkheden. Maar denk ook eens aan locaties zoals het gebouw van
uw vereniging. Kleine aanpassingen kunnen al een groot effect
hebben. Doet u ook mee?

Meer informatie over Grib leest u op www.beekdaelensociaal.nl.

De eerder gemaakte filmpjes van raadsleden Hugo Schaffrath,
Clasina Debets en Mia Lamerichs kunt u ook nog bekijken
via de website en Facebookpagina.

Vergadering gemeenteraad op 13 juli 2021
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op dinsdag 13 juli 2021 vanaf 14.00 uur.
Door de maatregelen in verband met het coronavirus vindt deze vergadering zonder
publiek plaats. Streekomroep ZO-NWS zendt de vergadering rechtstreeks uit op
televisie en internet (www.zo-nws.nl).
De agenda en de te bespreken stukken vindt u op www.beekdaelen.nl (onder: over de
gemeente / bestuur & organisatie / gemeenteraad / vergaderingen en besluiten raad).

Op 30 juni werden de nieuwe naam en het logo feestelijk onthuld tijdens een
startbijeenkomst in De Reusch in Schimmert, door (van links naar rechts): Jan van de
Venne (CMWW), Mark Schellings (MeanderGroep), wethouder Jeannette Quadvlieg en
Raymond Clement (MIK & PIW-Groep).

Beekdaelenroute

presentje ligt voor u klaar!

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Vrijdag 16 oktober 2020 werd de
Beekdaelenroute officieel geopend.
Bij deze gedenkwaardige gebeurtenis hoorde een leuk presentje
voor een ieder die zich hier destijds voor aangemeld had.
Helaas kon de geplande openingsdag vanwege de coronamaatregelen
niet doorgaan en werd de Beekdaelenroute online geopend.
Diegene die zich ingeschreven hadden om de routekaart en het presentje
te ontvangen hebben destijds een tegoedbon ontvangen.
Met deze tegoedbon kunt u het presentje, tijdens openingstijden,
nu alsnog ophalen bij:

Visit Zuid-Limburg Servicepunt Restaurant de Lier
Leiffenderhofweg 3, Schinveld
0900-555 9798 (€1 p.g.)

Maandag van 10.00-22.00 uur geopend.
Dinsdag: gesloten.
Woensdag tot en met zondag van 10.00-22.00 uur geopend.
www.visitbeekdaelen.nl/Beekdaelenroute

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken bekend dat een
besluit is genomen:
Ontwerp ambtshalve intrekking omgevingsvergunning
Voor:
Intrekken omgevingsvergunning LPG installatie
Locatie:
ESSO de Dael, Van Eynattenweg 1, 6361 DZ Nuth
Datum besluit:
10 juni 2021
Zaaknummer:
2021-202725
Inzage
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 6 juli 2021 t/m 17 augustus 2021 in
het gemeentehuis van Beekdaelen, op de gebruikelijke plaats en tijden.
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd
op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).
Rechtsbescherming
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen
inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar:
College van Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen
Postbus 22000
6360 AA Nuth
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u
om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

BEEKDAELENROUTE
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ALLE FRACTIEVOORZITTERS KIJKEN ‘VOL VERTROUWEN’ NAAR 16 MAART 2022

Lezerscolumn
José Schneiders

Een woord
van dank aan
slachtoffer en
politie

Z

ondag 27 juni rond 2
uur ’s nachts werd de
nachtrust van vele
Bingelradenaren verstoord
door een steeds maar rondjes
draaiende politiehelikopter
boven ons vredig dorpje.
Een brommend, eentonig en
storend geluid, zo midden in
de nacht! Wat velen toen nog
niet wisten, was dat er zich
kort daarvoor een afschuwelijk drama in de nabijheid
van het Ontmoetingscentrum
had voltrokken. Een steekpartij, omdat een van onze
dorpsgenoten en velen met
hem, genoeg had van steeds
maar weer rondscheurende
jongeren op scooters, brommers met of zonder knalpijp.
Het vele kabaal en de hoge
snelheid, waarmee steeds
in de late uurtjes door het
dorp geracet werd, de maat
was vol. Nou, dan trek je als
17 en 20 jarige ‘gewoon’ een
mes en dan steek je diegene
neer, die je op je gedrag aanspreekt. Afgrijselijk, weerzin-wekkend, hier zijn geen
woorden voor. Gelukkig was
de politie snel ter plekke met
hun honden en voldoende
mankracht. Het dorp werd afgezet en de eerste verdachte
kon snel worden ingerekend.
In de loop van maandag 28
juni werd de tweede verdachte aangehouden. Een groot
compliment voor de politie is
hier zeker op zijn plaats. Snel
en adequaat gereageerd en
met succes! Ook zeker niet op
de laatste plaats, zijn wij als
dorpsgenoten veel dank verschuldigd aan het slachtoffer.
Hopelijk is de rust voor goed
weergekeerd. Wij bedanken
hem voor zijn betrokkenheid
bij ons mooie, vredig dorpje
Bingelrade en wensen hem
een voorspoedig herstel. Ook
zijn gezin wensen wij heel
veel sterkte toe om dit afschuwelijk drama te verwerken. Chapeau voor slachtoffer
en politie. Niemand hoopt dit
ooit nog mee te maken.
Namens vele dorpsgenoten,
José Schneiders
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Uw column in
De Beekdaeler?
Stuur uw pennevrucht
(maximaal 250 woorden)
naar info@beekdaeler.nl

‘PVV en JA21 tonen

veel interesse’
3 VERVOLG VAN VOORPAGINA
Op 16 maart 2022,
dat is over negen
maanden, kiezen
de inwoners van
Beekdaelen een
nieuwe gemeenteraad voor de periode 2022-2026.
De Beekdaeler
vroeg aan de zeven
fractievoorzitters
of het lukt om
geschikte kandidaten te vinden in
alle vijftien kernen
van Beekdaelen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De PvdA is in ieder geval ’in
gesprek’ met diverse kandidaten uit een groot deel van
de Beekdaelense kernen, zegt
fractievoorzitter (en lijsttrekker in 2022) Lars Kockelkoren. “In de kernen van de
voormalige gemeenten Nuth
en Schinnen beschikken wij
over goede kandidaten, in de
voormalige gemeente Onderbanken is dat voor ons iets
moeilijker. Dat komt doordat
de PvdA daar deelnam onder
de vlag van de politieke groepering PRO.” Beekdaelen Lokaal heeft ‘tot nu toe al enkele
kandidaten gevonden’, aldus
fractievoorzitter Henk Reijnders. “We hebben nog een half
jaar de tijd.” Wat hem opvalt:
er zijn wel geïnteresseerden
maar zij durven lang niet altijd over de drempel te stappen. “Kan zijn dat ze dat niet
doen vanwege het onbekende of dat men denkt dat het
een besloten clubje is. Niets
is minder waar, bij ons mag
iedereen aanschuiven, ook al
wil men gewoon eens kijken.”
D66-fractievoorzitter Rodney
Swelsen, tevens lijsttrekker in
2022, merkt een ‘toegenomen
enthousiasme’ om de handen
uit de mouwen te steken. “Het
optimistische progressief-liberale geluid van D66 spreekt
mensen aan.” Het CDA heeft
op dit moment ‘al aardig wat
zeer geschikte mensen’ zowel in gemeenteraad alsook
in commissies die ook in de
volgende raadsperiode willen
meedoen, meldt fractievoorzitter Twan Schevers. “Wij

Over een half jaar staan ze er weer: borden vol posters van politieke partijen. Altijd al willen weten hoe jouw hoofd er op een verkiezingsposter uitziet? Dan heb je nu de kans want vrijwel alle partijen in Beekdaelen zitten te springen om nieuwe raadsleden. Foto archief De Beekdaeler

zien geen verschil in de werving van kandidaten ten opzichte van 2018. Elke partij zal
aangeven dat ze met een sterke lijst komen. Daar sluiten
wij ons graag bij aan.” GroenLinks had bij de verkiezingen
in 2019 al een ‘mooie lijst met
kandidaat-raadsleden’, benadrukt fractievoorzitter Clasina Debets. “Kandidaten van
die lijst hebben inmiddels al
geruime tijd kunnen meedraaien met de fractievergaderingen, commissievergaderingen, informatieavonden en
met de gevormde werkgroepen en klankbordgroepen.”
Wat haar opvalt: dat zich een
groep jongeren uit diverse
dorpen van Beekdaelen bij
de partij heeft aangesloten.
Kandidaat-raadsleden kunnen zich tot 31 juli aanmelden.
“Maar het lijkt er nu al op dat
de animo groter is dan in 2018.
Samen met de fractieondersteuners bestrijkt GroenLinks
alle 15 kernen. Wij hebben
daardoor voelsprieten in heel
Beekdaelen.”
Lijsttrekkers
Van de PvdA en D66 zijn de
lijsttrekkers inmiddels bekend. “De VVD kiest de lijsttrekker in september tijdens
de ledenvergadering”, zegt
Ed Slangen. “De campagne is
echter al een jaar bezig, met
tal van acties zoeken wij de
burgers op.” Bij de PvdA voert
de
Kandidaatstellingscom-
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Elke partij zal
aangeven dat ze
met een sterke
lijst komen. Daar
sluiten we ons
graag bij aan.
- Twan Schrevers. -

missie na de zomer gesprekken met kandidaten, aldus
Lars Kockelkoren. ”Progressieve Beekdaelenaren mogen
ons altijd benaderen.” De
Vernieuwingsgroep verwacht
dat in oktober de lijsttrekker
en de top tien van de kieslijst
bekend worden gemaakt, zegt
fractievoorzitter Hugo Schaffrath. ”Het ‘echte’ campagnewerk start direct in het nieuwe
jaar.” Beekdaelen Lokaal heeft
nog geen datum geprikt waarop de kieslijst bekend wordt
gemaakt.
Fractievoorzitter
Reijnders: “We wegen eerst
alles zorgvuldig af in deze
roerige tijden.” Het gaat erom
wat de inwoners willen, benadrukt hij. Bij het CDA maken
ze ‘na de zomer’ de naam van
de lijsttrekker bekend, aldus
Twan Schevers. GroenLinks
doet dat tijdens de Algemene
Ledenvergadering in novem-

ber, zegt Clasina Debets. “We
zijn wel al volop bezig met de
campagne. Vanwege corona
was het lastig om tussentijds
de inwoners van Beekdaelen
fysiek te ontmoeten. Daarom
zijn we een tijdje terug alvast
gestart met flyeren.”
Verrassingen
in zetelverdeling
Of er wellicht nog verrassingen aan zitten te komen richting 16 maart 2022? Ed Slangen: “Dat is kijken in een grote
bol. ‘Nationaal’ is de VVD de
grootste in Beekdalen, maar
lokaal kan dat zomaar anders
zijn. We zijn in ieder geval
optimistisch. Ik verwacht dat
er partijen bij gaan komen,
denk aan de PVV en misschien JA21.” De PvdA komt
in Beekdaelen met een eigen
lijst, zegt Lars Kockelkoren.
“De samenwerking met Groen
Links is bovengemiddeld
goed, we leveren samen een
wethouder. Wij verwachten
wel enkele verschuivingen in
de zetelverdeling. Het is heel
goed mogelijk dat er partijen
zullen verdwijnen of bijkomen, dat is alleen maar goed.
Dan heeft de kiezer ook echt
iets te kiezen.”
‘Innige samenwerking
mogelijk’
Speculaties over partijfusies
zijn niet relevant voor de Vernieuwingsgroep, benadrukt
Hugo Schaffrath. “Lijstverbin-

dingen zijn niet meer toegestaan en een fusie van partijen
staat niet op onze agenda voor
deze verkiezingen. Nagenoeg
iedereen van onze partij gaat
door in de aanloop van de verkiezingen.” Ook Henk Reijnders (Beekdaelen Lokaal)
zegt fusies ‘op dit moment’
niet te verwachten. “Maar
een innige samenwerking is
lokaal gezien zeker mogelijk,
misschien wel noodzakelijk.”
Rodney Swelsen (D66): “Ik
waag me niet aan de roulette
van partijhoppers, al zal dat
ongetwijfeld weer gebeuren.”
Twan Schevers (CDA) verwacht dat partijen als JA21
en PVV heel veel interesse
hebben om mee te gaan doen
in Beekdaelen. “Het kan heel
goed zijn dat we van de huidige 7 partijen in de raad naar
minimaal 9 gaan. Onze inwoners hebben in elk geval wat
te kiezen.” GroenLinks doet
zelfstandig mee aan de verkiezingen, vertelt Clasina Debets. “We verwachten wel een
verschuiving in de zetelverdeling. In de wandelgangen hebben we vernomen dat er, naast
de partijen die nu in de raad
zitten, nog één of meerdere
partijen gaan meedoen aan
de verkiezingen. GroenLinks
heeft met de PvdA een goede samenwerking, met John
Essers als onze gezamenlijke
wethouder. Die samenwerking zal ná de verkiezingen
blijven.”
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Het is ongelooflijk hoeveel mensen
te maken hebben met dementie.
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Hélène

TE WEINIG LEDEN

Einde van tijdperk:
Zangkoor Sint Jozef
stopt na 124 jaar

Nog een keer met zijn allen op de foto, vlnr Elly Wintraecken (sopraan), Willy Mous (sopraan), Tonny Cox (alt), Herma Timmermans (alt), Gerald Wijnen (dirigent) en
Marlou van Tilburg (alt). Tekst & beeld: Katja Waltmans

Een jaar voor het 125
jarig bestaan valt het
doek voor Kerkelijk
Gemengd Zangkoor
Sint Jozef uit Merkelbeek. ‘Met slechts zes
stemmen is het gewoon
te zwaar,’ vertellen de
zichtbaar aangeslagen
leden op de laatste
repetitie in de Henkhof.
Dik een jaar geleden
telde het meerstemmige koor nog zestien
leden, maar de noodzakelijke pauze door
corona en diverse sterfgevallen dunden het
gezelschap danig uit.
‘We gaan de gezelligheid en het samenzijn
enorm missen!’

MERKELBEEK
DOOR KATJA WALTMANS

Herma en Marlou zijn met
hun 65 lentes de ‘kuikens’
van het overgebleven stel.
‘We zijn al 35 jaar lid. In de
tijd dat wij zijn begonnen,
1986, waren we met zijn vijfentwintigen. Dat heb je ook
nodig voor een meerstemmig
koor.’ Herma werd geronseld
door de toenmalige voorzitter. ‘Hij was onze verzekeringsman en in die hoedanigheid bij ons thuis. Ik liep door
het huis te zingen en toen hij
zei: Dat klinkt goed, dat is
wat voor ons koor! Ik dacht,
nou ja dan ga ik dat ook maar
doen haha.’ Marlou werd
letterlijk uit de kerkbanken
geplukt. ‘Pastoor zei tegen
me, als je naar de kerk kunt
komen, kan je ook komen
zingen!’

”

‘Pastoor zei
tegen me,
als je naar
de kerk kunt
komen, kan
je ook komen
zingen!’
- Herma Timmermans -

Kerkkoor
Gerald Wijnen, sinds een jaar
of tien vaste dirigent van het
koor, had een voorgevoel.
‘Toen de corona-maatregelen ons dwongen om tijdelijk te stoppen dacht ik nog:

hebben we hierna nog een
koor? Een jaar is lang en gezien de leeftijd van de meeste
leden zag ik het somber in.
Het is erg jammer, maar past
in de tendens van de terugloop van kerkgangers. Overigens hebben ook andere verenigingen het zwaar.’ Vroeger
werd het koor vanuit de lagere school gevoed. Als je goed
kon zingen, werd gezegd: Jij
mag naar het kerkkoor. Tegenwoordig willen mensen
de verplichting niet meer.
‘Ik denk ook dat het aan het
kerkelijke repertoire ligt,
kijk bijvoorbeeld naar New
Generation en Jokola, deze
koren hebben nog voldoende
leden. Zij zingen met name
moderne stukken.’
Definitief
Was er twee weken geleden
nog een sprankje hoop op
een doorstart, nu is het be-

sluit om te stoppen definitief
genomen. Tonny kwam vanavond alleen nog om zich af
te melden: ‘Ik heb geen lucht
meer, het wordt me fysiek te
zwaar.’ Gertie is gevallen en
kan op dit moment niet uit
de voeten. Frans kan voorlopig niet komen, omdat hij
in afwachting is van de verlenging van zijn rijbewijs. En
er is altijd wel iemand die
zich moet afmelden voor een
optreden. ‘Dan moet je de
knoop doorhakken en stoppen,’ besluit Herma. ‘Ik zal
meneer pastoor inlichten en
onze kast leegruimen.’ Hoe
zit het met kasgeld? ‘Dat is
er niet, we vallen onder het
kerkbestuur.’ Gerard lacht:
‘Dat is jammer anders konden we er nog eentje op drinken!’ Hij staat op en rolt het
mobiele orgel naar buiten.
Vanavond wordt niet meer
gezongen.

Column Hélène

Vergeten

H

et leven is vol verrassingen,
niet altijd leuk en soms
ronduit onwelkom. Een
kapotte auto, een in elkaar gezakte
soufflé, een buurman die op zondagochtend zijn hogedrukreiniger
op standje 10 laat brullen, het
zijn allemaal verrassingen waar
niemand echt blij mee is, maar
waar wel mee valt te leven. Het
leven komt soms echter ook met
verrassingen op de proppen die
niet zo gemakkelijk te verkroppen
zijn. Verrassingen in de vorm van
ziektes die als een parasiet je leven
binnendringen en vervolgens dat
leven totaal overnemen. Niemand
kan voorspellen wanneer je aan de
beurt bent en ook niet hoe je gaat
reageren als het zover is. Omdat ik
van dichtbij meemaak wat de ziekte van Alzheimer met je doet, keek
ik afgelopen week naar een programma waarin donateurs werden
geworven voor de stichting die zich
bezighoudt met het financieren
van onderzoek naar deze gemene
sluipmoordenaar. Normaal gesproken ben ik een lafaard die dit soort
uitzendingen structureel vermijdt.
Bij het vermoeden van enig leed
neemt de struisvogel in mij het
over en beland ik liever met mijn
kop in het zand, maar deze keer
niet. Deze keer luisterde ik - aangespoord door mijn zus die mij een
reminder stuurde - naar het stemmetje in mijn hoofd dat zei: “Kom
op. Even flink zijn. Je bent geen
knip voor de neus waard als je niet
durft te kijken.” En zo werd ik even
later geconfronteerd met een lawine aan emoties, doffe ellende en
uitzichtloos lijden. Maar ook met
gouden randjes, sprankjes hoop en
een positivisme waar ik me geen
voorstelling van kan maken. Zoals
die mooie blonde vrouw, die begin
50 werd gediagnosticeerd met
Alzheimer en vanaf dat moment
besloot van iedere dag een feestje
te maken. Het verdriet in de ogen
van haar moeder - ‘ik wilde dat
ik het had en niet zij’ – sprak
boekdelen, maar haar dochter
troostte haar én de rest van de
familie. Ik schaam me voor mijn
gezeur over triviale zaken zoals
die kapotte auto of die brullende
hogedrukreiniger, als ik denk aan
die vrouw en haar man. Maar ook
als ik denk aan het meisje van 28
dat haar eigen leven stopzette om
voor haar dementerende vader te
zorgen. Het is ongelooflijk hoeveel
mensen te maken hebben met
dementie. Bijna iedereen kent wel
iemand die eraan lijdt of lijdt er
zelf aan. En de ziekte houdt geen
rekening met status, geld of beroemdheid. Of zoals Youp van het
Hek het heel treffend verwoordt in
zijn lied: “Meneer Alzheimer, als u
me dan toch alles afneemt, neem
me ook mijn doodsangst af. Want
voor doodgaan ben ik levenslang
het bangst. Meneer Alzheimer,
valt daarover te praten?” Mij was
het liever dat meneer Alzheimer
niet luistert, maar ons allemaal
gewoon vergeet.
Reageren?
helene.knops@home.nl

Bodystyling Nuth

Gratis en vrijblijvende figuuranalyse - bel 045 524 5776 of loop gerust binnen

Zlim Bodystyling Nuth
Wij bestaan dit jaar
20 jaar!
Nu tijdelijk

€100,- Korting

op onze zlimme kuur!
Actie loopt tot 31 juli 2021
Stationstraat 67a
6361BH Nuth
Vlak aan afslag autoweg
Zlim Bodystyling Center Nuth - Facebook Zlim Bodystyling Nuth - 045 524 5776
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Grib; dit is nieuwe naam
van drie maatschappelijke
dienstverleningen

Beeldentuin
Vera de Haas
leeggeroofd

Beekdaelen Grib. Een
afkorting van Groeien
in Beekdaelen. Het is de
nieuwe naam voor het
samenwerkingsverband
van CMWW, MIK & PIW
Groep en Meandergroep
Maatschappelijke Dienstverlening. De drie samenwerkende organisaties voor
maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen
treden voortaan onder deze
naam en met het nieuwe
logo naar buiten.

Schimmert De Schimmertse kunstenares Vera
de Haas zit helemaal
stuk. Uit haar beeldentuin aan de Kleverstraat
in Schimmert zijn vrijwel
alle grote bronzen beelden gestolen. Het gaat
onder meer om de beelden ‘steigerende hengst’,
‘naakt’, ‘pauwhaan’ en
‘onze zonen’. De diefstal
kwam vrijdagochtend aan
het licht. Vera maakte de
beelden zelf.

De overkoepelende nieuwe
naam is het gevolg van de
fusie van de voormalige gemeenten Nuth, Schinnen en
Onderbanken tot het huidige Beekdaelen, twee jaar geleden. Volgens de wet moet
de maatschappelijke dienstverlening binnen een gemeente uniform zijn. Inwo-

Het nieuwe logo van Grib.

ners van dezelfde gemeente
moeten immers van dezelfde
diensten gebruik kunnen
maken. Het gaat hierbij om
maatschappelijk werk, ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk.

“Door de schrijfwijze ‘Grib’,
wordt met de letter ‘b’ de link
naar Beekdaelen gelegd”, zo
schrijft de gemeente in een
persbericht.
“Maar daarnaast ook naar ‘Groeien in
Beekdaelen’, want door het
bundelen van eigen kracht,
groepskracht en buurtkracht
realiseren we persoonlijke
groei bij individuele burgers,
binnen gezinnen en in de
wijken”.

De diefstal is een enorme
klap voor de Schimmertse
kunstenares. “De schade is
enorm”, aldus Vera. “Maar
los daarvan: bijna al mijn
werk is in één klap weg.”
De kunstenares hoopt nu
dat publiciteit er toe zal
leiden dat de beelden ergens opduiken. Vera: “Ik
wil ze dolgraag terug. Het
is echt mijn levenswerk.”
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Lezerscolumn
Roger Sijstermans

Parkeerplaats
Mulderplas
moet terug

E

r was eens een ruime
parkeergelegenheid bij de
Mulderplas in Schinnen.
Ideaal voor de hengelsportvereniging met ruim 500 leden die
dan gemakkelijk bij het water
konden parkeren. Ook voor de
mindervalide vissers ideaal omdat die mooi dichtbij de invalide
vissteigers konden parkeren.
Totdat deze in oktober van het
vorige jaar werd verbouwd.
Hiervoor in de plaats zou men
naast de Muldermolen kunnen
parkeren maar deze moest
eerst nog worden gemaakt. Er
is nadat de verharding van de
parkeerplaats was weggehaald
een laag klei over gestort.
Daarna heeft men daarop grote
stalen platen gelegd zodat er
toch nog kon worden geparkeerd. Maar begin juni zijn deze
platen weggehaald en moet er
nu worden geparkeerd naast de
Muldermolen. En dan kan men
de straat oversteken om via een
klein oud bruggetje dat over de
beek loopt bij de vijver komen.
Niet erg veilig met alle visspullen daar lopen, er is nog niet
eens een aansluiting vanaf de
straat richting het oude bruggetje. Er zou ook nog een nieuwe brug komen over het beekje
maar daar is geen geld meer
voor en voor het hele gebied is
de plek naast de muldermolen
eigenlijk de enige parkeergelegenheid. Bij mooi weer is deze
parkeergelegenheid al snel
helemaal vol. En dan niet door
mensen die daar willen gaan
vissen. Voor de mindervalide
zijn er dan bij de ingang van de
oude parkeerplaats een aantal
parkeerplaatsen gemaakt maar
deze moeten dan wel nog even
door de modder lopen om bij
het water te komen. Het is
schandalig hoe een gemeente
in samenwerking met andere instanties zoiets kunnen
bedenken. Het wordt tijd dat
er wat aandacht aan wordt
besteed. Nu wordt er wel nog
enigszins gecommuniceerd met
de gemeente en natuurmonumenten maar dat verloopt
maar stroef en niemand die
met een oplossing komt. De
parkeerplaats zoals het voorheen was moet gewoon terug
maar schijnbaar is er geen geld
meer beschikbaar.

PERSBERICHT
Een van de gestolen beelden is ‘naakt’.

Wie iets verdachts heeft gezien wordt verzocht contact
op te nemen met de politie
(0900-8844). Ook zoekt de
politie mensen in de omgeving met een videodeurbel of bewakingsysteem.
Mogelijk zijn op de beelden verdachte personen of
voertuigen te zien.

Aanbod maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen per
1 juli 2021 verder onder de naam ‘Grib’: Groeien in Beekdaelen

‘Grip’
De nieuwe naam en het logo
staan voor groei, zelfstandigheid en zelfredzaamheid
en ‘grip op je eigen leven’.

In Beekdaelen zijn drie organisaties voor maatschappelijke dienstverlening
werkzaam: CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke
Dienstverlening. Zij hebben de afgelopen twee jaar in nauw overleg met elkaar en
met de gemeente, de nodige stappen gezet om te komen tot een uniforme (gelijke)
maatschappelijke dienstverlening binnen Beekdaelen. Per 1 juli 2021 wordt deze
dienstverlening aangeboden onder een nieuw en gezamenlijk label: Grib, Groeien in
Beekdaelen.

DE BEEKDAELER

JUICHT!

Bij maatschappelijke dienstverlening kunt u denken aan bijvoorbeeld algemeen
werk, ouderenwerk en jeugd- en jongerenwerk. Door de fusie tot
PRIJSUITREIKINGmaatschappelijk
KOMENDE ZATERDAG
BIJ BAKKERIJ VONCKEN IN NUTH
gemeente Beekdaelen diende, conform de wet Ahri, de maatschappelijke
dienstverlening binnen Beekdaelen gelijkvormig gemaakt te worden. Inwoners moeten
immers gebruik kunnen maken van dezelfde diensten, ongeacht waar ze wonen binnen
de gemeente. CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke
Dienstverlening hadden op dat moment onderling al de intentie
De
zes finalisten gaan
het beledigenaanbod
van Guus te
Club:
FC Barcelona.
Positie: Wordt
al jaren gezien als een
uitgesproken
omko-eengeintegraal
vormen.
Zij hebben
deze
De zes finalisten van
mende zaterdag via loting de Hiddink? Antwoord: Edgar Middenvelder . Een leuk feit- van de beste verdedigende
‘De Beekdaeler Juicht!
handschoen
ookDavids.
voortvarend
en2012
metje:succes
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ligt
2. In september
ter wereld.
prijzenpot
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een TV,
Was bijna
Feyenoorder.Ermiddenvelders
EK-prijsvragen’ zijn
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bekend. Frank Adriolo
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laatste spelronde van

Alle zes finalisten bekend
de ‘Test jouw Oranjekennis’-EK Quiz’, terwijl
Bo Keesmekers uit Merkelbeek als winnaar van
het EK-spel ‘Wie is het?’
uit de bus kwam. Dat
wees de loting vrijdag
uit.
Eerder bereikten ook Arno
Cals uit Vaesrade, Milan
Meessen uit Wijnandsrade, J.
Ritzen uit Hulsberg en Raymond Habets uit Schinnen
de finale van ‘De Beekdaeler Juicht! EK-prijsvragen’.

Opnieuw ruim driehonderd Hoeveel landen doen er mee je: Wordt ook wel de top- maakte hij zijn debuut in het
lezers stuurden zeven dagen aan het EK van 2021? Ant- schutter in de Bundesliga Belgische nationale elftal.
Dries Mertens.
achtereen
de antwoorden
Antwoord: Ro- Antwoord:
Wie pakte er genoemd. dienstverlening
Een uniform
beleidwoord:
voor24.
de4. maatschappelijke
in Beekdaelen
op de EK-prijsvragen in van ooit drie rode kaarten in het bert Lewandowski. 3. Kroa‘Test
jouwfusies
Oranjekennis’
Oranje
shirt
en isintensieve
daarmee tië.samenwerking
Leeftijd: 35. Club: Real
Geen
dus,enmaar
wel
een
voor de
‘Wie is het?’. Ook ditmaal recordhouder? Antwoord: Madrid. Positie: Middenvel- PrijsuitreIking
waren
de vragen ‘goed
Edgar Davids. Een
5. Welke
der. Een leuk feitje:
In 2018
gemeenschap
vante Beekdaelen.
samenwerking
waar
de burgers
doen’, zo bleek weer uit de keeper hield het vaakst de verkozen tot UEFA Speler De zes finalisten van ‘De
Beekdaeler Juicht! EK-prijsvan goede
Beekdaelen
heelnulveel,
maar eigenlijk
vele
antwoorden.
in het Nederlands
elftal? vanook
hetheel
Jaar. weinig
Antwoord:van
Voor de goeie orde hieron- Antwoord: Edwin van der Luka Modric. 4. Duitsland. vragen’ worden komende
Sar. 6. Welke naam heeft de Leeftijd: 29. Club: FC Barce- zaterdag 10 juli om 12.00 uur
der de juiste antwoorden.
EK bal van 2021 gekregen? lona . Positie: Doelman. Een verwacht op het buitenterAntwoord: Uniforia.
leuk feitje: Heeft een Neder- ras van bakkerij Voncken in
‘Test jouw
landse vrouw. Antwoord: Nuth. Daar worden de prijOranjekennis’-EK-quiz:
Marc-André ter Stege. 5. zen verdeeld.
‘Wie is het?’:
Spanje. Leeftijd: 32. Club:
FC Barcelona. Positie: Mid1. Welke speler werd in 1996
uit de selectie gezet vanwe- 1. Nederland. Leeftijd: 24. denvelder. Een leuk feitje:

Roger Sijstermans
Schinnen

3

Uw column in
De Beekdaeler?
Stuur uw pennevrucht
(maximaal 250 woorden)
naar info@beekdaeler.nl
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kruiswoord
1

2

woordzoeker
3

4

5

10

6

11

14

15

16

7

12

13

17

18

29

30

25

26

27

32

31

34

36

38

39

40

41

46

45

43

52

55

56

60

61

64

44

48

51

54
59

42

47

50

49

58

28

33

35

53

19

22

24

23

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.

9

21

20

37

8

57

62

63

65

HORIZONTAAL: 1 familielid 5 Russisch heerser 10 poot met nagels 12
carnavalsgroet 14 de onbekende 15 vlak 18 als onder 20 deel v.e. naald 21
reportage 22 tweetal 23 tegenover 25 dat is 26 Openbaar Ministerie 28
nummer 29 discipel 32 zwaar vergrijp 35 profeet 36 mager 37 wonder 41
wilddief 45 United Nations 46 en omstreken 47 riv. in Italië 48 dierengeluid 49 seconde 50 sieraad 52 Europeaan 53 de oudste 55 zaadje 57 boom
58 gebak 61 landbewerking 64 gevolg 65 huidblaasje.
VERTICAAL: 1 buisverlichting 2 lokspijs 3 heden 4 rangtelwoord 6 vleesgerecht 7 reeds 8 bloeiwijze 9 rondhout 10 aangehaalde lus 11 sluis 13
dierenwereld 14 rekening 16 nuk 17 overal 19 plek 24 godsdienst 27 muziektempel 30 ijzerhoudende grond 31 klapje 33 Engelse titel 34 hoge berg
37 hoofddeksel 38 traag 39 rangtelwoord 40 onbehouwen 41 naaldboom
42 schouwspel 43 vorderen 44 soldatenvoedsel 51 halsbont 54 vallei 56
Turks bevelhebber 59 spil 60 zangnoot 62 bevel 63 bijwoord.
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Kerkdiensten
Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Remigius
Schimmert

Zaterdag 10 juli. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst
Jozef Bemelmans, Caroliene
Wouters en Jos Bemelmans;
uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 60-jarig huwelijk;
jaardienst Pierre Claessens;
zielendienst Jef Ramaekers;
zeswekendienst Zef Loijens.
Zondag 11 juli. 11.00 uur: Gezinsmis. Intenties: voor de parochie en tot intentie van de
zieken; jaardienst Suus van
Wersch-Hartgers. Woensdag
14 juli. 19.00 uur: H. Mis. Intenties: ouders Frissen-Haagmans en familie; zielendienst
Maria Limpens-Kleijnen; Mia
Hamers-Peters,
Dominique
Schreurs; Thei Meijers en Tiny
Meijers-Veldman. Donderdag
15 juli. 18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis.

Donderdag 8 juli. 08.00 uur:
H. Mis. Zaterdag 10 juli. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: overleden ouders Janssen-Bogman
en Hein en Joke (gestichte
jaardienst); Harrie Bonekamp
(vanwege fam. Sieben-VanKan). Zondag 11 juli. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door
een afvaardiging van de Schola. Intenties: Lies Frijns; Hub
Driessen; Paul en Virginie
Stassen-Pijls (gestichte jaardienst); Rosalie Voncken-Rouwette (zeswekendien

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Vrijdag 9 juli. 19.00 uur:
Communiemis
(besloten).
Zaterdag 10 juli. 18.30 uur:
H. Mis opgeluisterd door Steven van Kempen. Intenties: 5e
jaardienst Joke Habets, tevens
voor de ouders Tina Jamin en
Joseph Habets; Marlies Habets-Maessen, tevens voor
haar ouders Fien Reinartz en
Arthur Maessen; jaardienst
ouders Roebroek-Lemans en
zoon René; Theo Opfergelt en
Maria opfergelt-Schnackers;
overleden en levende leden
van GKZ St. Caecilia; Paula
Souren- Steins, Claartje Kickken- Quadackers, Eugéne Dewez, Lies Curfs-Steins, Anné
en Andrea Pluijmen. Dinsdag
13 juli. 9.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 11 juli. 09.30 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst
ouders René en Elisabeth
Lemans-Bruls en kinderen
Anny, Urbain, Silvian, Leo, Zef,
July en Jean. Maandag 12 juli
09.00 uur: H. Mis. Intentie:
Gemma Bertrand (b.g.v. haar
sterfdag en voor het gezin).
Vrijdag 16 juli. 09.00 uur: H.
Mis. 15.00 uur: uitstelling en
aanbidding van het Allerheiligste.
Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 11 juli. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: voor alle overledenen van de parochie. Wij
gedenken: Annie Boss-Haenen 1994; Annie Bovens-Quijs
1999; Dora Pijnenburg-van den
Berkmortel 2008.

Wegens uitbreiding zoeken wij,
Mukon Trans te Schinnen, een

BETROUWBARE
CHAUFFEUR

voor nationale en
internationale transporten

We zoeken iemand die het leuk vindt om
onderweg te zijn, en kan en wil rijden
van bestelauto tot vrachtauto. Heel
afwisselend en geen 9 tot 5 mentaliteit.
Rijbewijs B,C en code 95 zijn toereikend.
Een leuke job voor iemand die het
chauffeursvak moeilijk kan loslaten en
die af en toe een rit kan rijden. Salaris
volgens CAO- beroepsgoederenvervoer.
ZZP-ers ook uiteraard welkom.
Contact via:
planning@mukon-koerier.nl

LOODS GEZOCHT

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

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

11

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

SLAAPADVIES

LAMINAAT/PARKET

GRATIS SLAAPADVIES
BIJ U THUIS D.M.V. SLAAPSCAN
T.W.V. € 49,- P.P.
http://www.jurgenbrand.nl/
www.beds4hospitality.nl
Afspraak info: Jurgen Brand/
Hulsberg 06-29546729

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

PVC VLOEREN

KEUKENS

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

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

HUISHOUDELIJKE HULP

GELDZAKEN

HUISHOUDELIJKE HULP
GEZOCHT IN GEMEENTE
BEEKDAELEN.
PGB budget voor 6 uren per week.
Interesse dan kunt u bellen naar
06-25094477.

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.

VAKANTIEBAANTJE
BEZORGERS IN NUTH,
HULSBERG EN AMSTENRADE
GEZOCHT VOOR EEN AANTAL
WEKEN IN JULI/AUGUSTUS
Interesse?
Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

HUISHOUDELIJK HULP
GEZOCHT:
HUISHOUDELIJKE HULP
die van aanpakken weet en die van
dieren houdt. Vier uur in de week,
buitengebied van Nuth, bel voor
meer info na 17 u. 06-83300728,
appen mag ook.

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

BIJBAANTJE
BEZORGER GEZOCHT
IN AMSTENRADE
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

COLOFON
De Beekdaeler/Beekdaelen
Journaal is een uitgave van
Claessens Grafimedia/Gendarme Multimedia en verschijnt
wekelijks huis-aan-huis in de
gemeente Beekdaelen.
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026

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

Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
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

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 20.00 UUR

PINKSTERZONDAG & MAANDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 10:00 T/M 18:00 UUR
Aanbiedingen geldig vanaf donderdag 8 t/m zondag 11 juli 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Preuf
Varkenshaas Saté

Preuf
Pasta Kip salade

bakje á 450 gram

4.

49

bakje á 500 gram

1.

99

3.

95

6.

29

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Alle Magnum multipacks

2 dozen à 3-10 stuks of 270-352 ml
combineren mogelijk

BBQ worsten

2 STUKS
6.30
99
30
11.

naturel of gekruid
pakje á 4 stuks

S
I
T
A
R
G
1
1+
49

5.

4.

Johma brood- en
toastsalades
2 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

Nectarines
of perziken

*

IS
T
A
R
G
1
+
1
3. 6.
70 _

per kilo los

18

3.

39

1.85 _ 3.09
Bloemetje van de week

2.
2

19

Pepsi, 7Up of Sisi

2 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

*
S
I
1+1 GRA3.T 3.
18 _

98

1.59 _ 1.99

Alfa pilsener
krat á 24 flesjes

17.29

12.

99

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

Lelies XL of
alstroemeria germini mix
per bos

5.

99

3.

99

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

Knols Schimmert
Weidestraat 3
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur

