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CV De Nachuule zet
isAl
een
vertrouwd
100
jaar.

zichzelf in de etalage

gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

Nuth Nu de carnavalsactiviteiten niet door kunnen gaan, probeert CV de Nachuule het carnavalsgevoel toch
een beetje over te brengen door het inrichten van een kleurrijke etalage in het voormalige Durlingerpand aan
de Stationsstraat. Hier staan allerlei attributen uitgestald uit de historie van de vereniging. Foto’s, posters,
steken, prinsenmedailles, scepters en nog veel meer. De polonaise lopen kan dit jaar niet, maar een speurtocht wel. Deze start vanaf genoemde etalage en is te downloaden via www.nachuule.nl. Tip voor de allerkleinsten: Volg de kleine uiltjes die onderweg te vinden zijn.’ Tekst en beeld: Katja Waltmans
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John Hendrix
uit Jabeek

Koster Herman
van de Berg
stopt ermee

Einzelgänger
Piet Wilms al 130
keer in optocht
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Geen podiumplaats voor
Beekdaelense liedjes op LVK
Beekdaelen De drie
Beekdaelense liedjes in
de finale van het 45ste
Limburgs Vastelaoves
leedjes Konkoer (LVK)
zijn vrijdagavond niet in
de buurt gekomen van
de winst. Rempetemp
uit Oirsbeek eindigde

met het nummer ‘Laot
mich huure’ op een
vijfde plaats. ZOES uit
Hulsberg en De Plekbend uit Arensgenhout
werden respectievelijk
twaalfde en vijftiende. De winst ging naar
Hoondervel uit Haelen

Beekdaelen komt met extra steunpakket, ook voor verenigingen

Gemeenschapshuizen
missen carnavalsomzet
Behalve voor ondernemers wordt 2021 ook een onzeker
jaar voor veel verenigingen en gemeenschapshuizen in
Beekdaelen, inclusief de dorps- en buurtvoorzieningen.
De bodem van de clubkas komt hier en daar in zicht en
de kantine wordt meer en meer gemist als het sociale
bindmiddel in menig mensenleven. Nu door corona ook
nog de gebruikelijke carnavalsomzet wegvalt (bij menig
gemeenschapshuis goed voor circa 20 à 25 procent van de
jaaromzet), begint het op steeds meer plaatsen financieel te piepen en te kraken. Eén lichtpuntje: de gemeente Beekdaelen komt nog deze maand met een nieuw,
aanvullend steunpakket. Daar is al met al een bedrag van
enkele honderdduizenden euro’s mee gemoeid.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De coronacrisis werkt door
op alle niveaus van de samenleving, ook in de verenigingen die Beekdaelen
rijk is. Verleden jaar gaf de
gemeente al forse noodsteun aan tal van sectoren
en begin januari 2021 kregen de sportverenigingen
in Beekdaelen het goede

nieuws dat ze over de laatste maanden van 2020 opnieuw geen huur hoeven
te betalen voor accommodaties van de gemeente.
Daarbovenop komt nu een
extra gemeentelijk steunpakket voor dit jaar, aldus
wethouder John Essers
(GroenLinks/PvdA)
van
Sport, Verenigingen en
Accommodatiebeleid en
wethouder Peter Janssen

(CDA) van Financiën. “We
moeten hoe dan ook proberen te voorkomen dat
voorzieningen of verenigingen omvallen als gevolg
van de coronacrisis. Want
als ze omvallen is dat funest voor de leefbaarheid”,
zegt het tweetal dat in het
’steundossier’ gezamenlijk
optrekt.
Zie verder pagina 3

met het lied ‘Dorst is
baeter mit vrunj’. Vanwege de coronamaatregelen was er geen
traditionele finale met
publiek en live-optredens, maar werden de
clips van de twintig finalisten getoond op L1 TV.

GEEN KRANT OP
ASWOENSDAG

De Beekdaeler
viert carnaval
dit jaar thuis
Beekdaelen Echte optochten zijn taboe, maar
het carnaval in Beekdaelen
wordt wel degelijk gevierd.
Zo gaat De Beekdaeler
thuis carnaval vieren.
Drie dagen lang hossen en
springen in de huiskamer
met lekkere carnavalshits,
confettikanonnen én een
biertje uit eigen koelkast.
Dat betekent dat u aswoensdag deze krant niet
in de bus vindt. De week
daarna verschijnen we fris
en monter en voorzien we
u zoals vanouds van alle
informatie. De Beekdaeler
wenst u alvast een gezellige
‘thuiscarnaval’. Alaaf!
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Ezeltje-prik krijgt in coronatijd
een heel nieuwe betekenis.
Jacques

Column Jacques

Ezeltje-prik

E

zeltje-prik is een kinderspel, dat de meesten nog wel uit
hun jeugd kennen. Een kind krijgt een blinddoek om en
de staart van een ezel met een prikspeld in de handen
gedrukt. Vervolgens wordt het kind rondgedraaid totdat het zijn
oriëntatie heeft verloren. Dan moet het geblinddoekt vanaf een
zekere afstand naar de ezel toe lopen en proberen om de staart
op de juiste plaats van de ezel te prikken. Het is een voorloper
van het darten, dat vanouds in Engelse pubs werd beoefend,
maar dat sinds Raymond van Barneveld ook hier populair is
geworden. In ons land werd het vroeger ook wel pikvogelen
genoemd totdat de oprukkende preutsheid die benaming verbood. Meisjes die goed in pikvogelen waren, werden voorgesorteerd voor de opleiding tot verpleegster. Zelf zat ik tijdens
mijn militaire diensttijd bij het korps geneeskundige troepen en
werd opgeleid om injecties te geven en bloed af te nemen. Er
waren verschillende soorten injecties en de meest gebruikelijke
waren: a) intraveneus, dus direct in de bloedbaan en dat was
bij bloedafname nodig; de kunst was dan om een goede ader
te vinden; b) intramusculair, in het spierweefsel; c) subcutaan,
net onder de huid; d) intracutaan, in de huid. Later heb ik nog
vaak b en c beoefend, omdat dienstplichtigen regelmatig allerlei
injecties kregen en dan in lange rijen moesten wachten op hun
beurt. Bij de intramusculaire injectie moest je de naald met een
bepaalde behendigheid in de bovenarm prikken en stilhouden
terwijl de injectievloeistof werd ingespoten. Duwen was uit den
boze, want dan zou de geprikte nog enige tijd een stijve arm
overhouden, bij te diep raakte je het bot. De oefeningen vonden
altijd plaats op vrijdag, vlak voordat je op weekendverlof mocht.
Wij oefenden op elkaar en het ging in het begin nogal eens fout,
want niet iedereen heeft meteen de slag te pakken. Dan zat je
twee dagen met een stijve arm voorzien van een bloeduitstorting in alle kleuren van de regenboog. Maar dat is alweer meer
dan een halve eeuw geleden.
Ezeltje-prik krijgt in coronatijd een heel nieuwe betekenis. Het
gaat dan om de ezel en de prik. Wie de ezel is, laat zich niet
moeilijk raden. Degene die verantwoordelijk is voor het feit dat
Nederland ongeveer als laatste Europese land aan het vaccineren is begonnen, die een prik-strategie heeft uitgezet die
logistiek aan alle kanten rammelt en die niet zich eenmaal stoot
aan dezelfde steen maar telkenmale, die krijgt de eer. Of dat nu
het komisch duo Rutte-de Jonge is (de persconferenties hebben
een hoog amusementsgehalte) of de wetenschappers van het
RIVM en het OMT of de uitvoerders van de GGD doet er niet
zoveel toe, de koppige halsstarrigheid waarmee zij volharden
in hun voortdurend verkeerde beslissingen, verwijst onmiskenbaar naar het ezelspad dat ze belopen. Of naar de lange oren
waarmee de ezel net doet alsof hij goed kan horen, maar toch
onverstoorbaar zijn eigen gang blijft gaan. Een ezelsbruggetje
moet iets moeilijks makkelijk maken, maar deze corona-ezels
komen nooit over de brug, dus dat schiet niet op. In onze samenleving blijven de gevolgen niet uit. Op de straat slaan ze tijdens
de avondklok “tafeltje dekje, ezeltje strekje” over en dus komt
de knuppel uit de zak.
Dan de prik. Er zijn inmiddels verschillende vaccins door de EMA
en het CBG goedgekeurd: Pfizer, Moderna en AstraZeneca terwijl Janssen op de voet volgt. Maar veel van door de fabrikanten
beloofde leveringen zijn inmiddels blijven steken in een politiek
vaarwater, dat zo troebel is dat het voor niemand meer doorzichtig is en leidt tot veel troubles. Wie aan de beurt komt voor
een prik met welk vaccin, is een kwestie van koffiedikkijken en
vooral lang wachten, want de strategie verandert bijna dagelijks.
Het komt erop neer, dat het verdelen van de vaccin-schaarste bijna even moeilijk is als het zwarte keuze scenario op de
IC-afdelingen. In actualiteitenprogramma’s wordt er oeverloos
heel wat over dit thema afgepraat. De algemene conclusie is, dat
als je de juiste prik op het juiste ogenblik op de juiste plek wilt
zetten, je verstand moet hebben van logistiek. Dat verstand lijkt
er nu niet te zijn. In een land dat bol staat van kritiek en eigenwijsheid, wordt dat gemis erin gepeperd. Tijd is ongetwijfeld de
belangrijkste factor, want het virus muteert intussen gestaag
voort in Engeland, Zuid-Afrika en Brazilië. Die varianten hebben
ongekende eigenschappen, die we niet willen leren kennen. Het
is een race tegen de klok. Wie die wedstrijd gaat winnen, het virus of de groepsimmuniteit, hangt af van de hoeveelheid prikken
die we op heel korte termijn kunnen zetten.
Als we Ezeltje-prik omdraaien, dus als de ezel aan het prikken
slaat, let dan goed op waar de staart terecht komt. Het venijn zit
altijd in de staart en er zijn veel ezels met twee benen!
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

‘We missen jullie, maar
samen bakken we er wat van’
Schinveld Aaron loopt blij naar buiten, zijn zusje Lauren stevig bij de hand. In zijn andere hand heeft hij de lockdown attentie van oudervereniging BS Schinveld vast. Ouders, kinderen, leerkrachten, ze missen elkaar vreselijk. Daarom bedacht
de oudervereniging deze traktatie in de vorm van een bakpakket voor het hele gezin. Maar liefst 160 gezinnen gaven zich
op en vorige week dinsdag kon het pakket, op afspraak, worden afgehaald. ‘Je ziet het aan de gezichtjes van de kinderen
als ze binnenkomen: Hè, weer even op school,’ vertelt Cindy, een van de moeders die meehielp uitdelen, vertederd. De
basisscholen zijn vanaf deze week weer geopend. Een weekje om te wennen en dan is het alweer voorjaarsvakantie..’ Tekst
en beeld: Katja Waltmans

Lionsclub doneert
74 ‘nachtzoenen’
aan Ronald
McDonald Huis
Beekdaelen Een inzamelingsactie van Lionsclub
Beekdaelen heeft 4.440 euro,
oftewel 74 nachtzoenen, opgeleverd voor het Ronald
McDonald Huis Maastricht
en Ronald McDonald Kindervallei Valkenburg. Met
één nachtzoen kunnen ouders een nacht bij hun zieke
kind blijven en hem of haar
letterlijk en nachtzoen geven. “Een kus, een knuffel
en een paar lieve woordjes
voor het slapen gaan. Ze zijn
voor ieder kind belangrijk, en
zeker voor een ziek kind dat
wekenlang in een ziekenhuis
of revalidatiecentrum ligt en
wil dat papa, mama en hun
broertje of zusje in de buurt
zijn”, legt Lionsclub Beekdaelen in een verklaring uit.
“Voor hen is een nachtzoen
van onschatbare waarde.”
12 jaar of ouder?

Hier is je
bijbaan!

Word bezorger
in Amstenrade
Interesse?
Bel 045-5243026
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Door wirwar aan eigendomsverhoudingen
en 280 (!) verenigingen

Steunpakket
‘verdelen’ blijkt
lastige klus
Het college van B&W
in Beekdaelen geeft
gehoor aan de nadrukkelijke oproep van de
gemeenteraad om zoveel mogelijk financiële ondersteuning te geven. ‘Zoveel mogelijk’
wil in dit geval zeggen:
alles wat financieel
haalbaar en toegestaan
is binnen de wettelijke
mogelijkheden die de
gemeente heeft.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

In de eerste plaats moesten
we in kaart brengen wie wel
of geen ‘recht’ heeft op financiële ondersteuning, zegt
wethouder Peter Janssen van
Financiën. “We kwamen er
al snel achter dat er sprake
is van een wirwar aan eigendomsverhoudingen.” Er
zijn allerlei stichtingen maar
ook diverse exploitatie- en

huurconstructies, soms met
meerdere belanghebbenden.
Ook zijn er verenigingen die
al dan niet direct betrokken
zijn bij de exploitatie van een
gemeenschapshuisachtige
voorziening. “Deze inventarisatie is nagenoeg afgerond”,
zegt Janssen. Indachtig het
gelijkheidsbeginsel worden
alle gelijke gevallen op een
gelijke manier behandeld.
De gemeente verleent geen
financiële steun aan de ’gewone’ horeca, die sector is
aangewezen op de diverse
steunmaatregelen van de
Rijksoverheid.
Uitstel van betaling
Niet alleen de dorpshuis- en
gemeenschapshuisachtige
voorzieningen in de vijftien
dorpskernen komen in aanmerking voor ondersteuning,
in welke vorm dan ook, dat
geldt ook voor het verenigingsleven. Wethouder Essers: “Een groot aantal steunregelingen die verleden jaar
is ingevoerd, loopt in 2021 gewoon door.” Denk aan huurcompensatie, uitstel van be-

taling et cetera. Nee, namen
wil hij niet noemen, maar
‘een aantal partijen staat
het water tot aan de lippen’.
Mede dankzij een extra geldpotje van de Rijksoverheid,
is Beekdaelen in staat om
bij te springen, voor zover de
gemeentelijke portemonnee
dat toelaat. Essers benadrukt
dat Beekdaelen rijkelijk gezegend is met een verenigingsleven. “Onze gemeente telt
maar liefst 280 verenigingen,
inclusief 85 die je kunt rangschikken onder de culturele
sector. Waar we - als gevolg
van corona - ondersteuning
kúnnen geven, daar doen we
dat ook. Niet alleen dit jaar
maar ook al 2020. Vergeet ook
niet dat we, ongeacht of verenigingen in 2020 wel of geen
activiteiten hadden, de subsidie gewoon hebben doorbetaald.” In dat kader wil Essers
het graag één keer hardop
gezegd hebben: “Beekdaelen
doet op dit vlak veel méér dan
menige andere gemeente in
Limburg. Dat doen we bovendien zonder ons daarvoor op
de borst te slaan.”

Ondanks corona komt
De Hazebats ‘gewoon’ uit

E JAN EXTRA
schilder & kleinklussen bedrijf

Voor al uw
behang- en schilderwerk

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

U kunt altijd bellen voor een vrijblijvende afspraak.

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

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

Onderscheidend door de beste service!!

WiNterActie!!

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

10% kortiNG

op het Gehele ASSortimeNt
(op vertoon van deze advertentie)!!

Actie vanwege
succes
t/m 31-03-2021
Acties
zijn geldig
t/mverlengd
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

Schinveld Komende
zondag 14 februari valt
op ieder Schinvelds adres
zonder nee-nee-sticker
De Hazebats gratis in de
brievenbus. Het Schinveldse carnavalskrantje komt
ondanks corona ‘gewoon’
uit, maar in aangepaste
vorm. Dat meldt carnavalsvereniging Sjilvend Alaaf.
Hoe De Hazebats er precies
uit gaat zien blijft nog even
een verrassing. Eén ding
staat wel vast: er staan geen
advertenties in. CV Sjilvend
Alaaf heeft er bewust voor

gekozen om dit jaar hun vaste adverteerders niet ‘lastig te
vallen’. Vanwege de geldende
coronamaatregelen zullen de
bezorgers van De Hazebats
niet aanbellen voor een gift.
Er bestaat vanzelfsprekend
wel de mogelijkheid om een
bijdrage giraal over te maken naar de carnavalsvereniging. Het rekeningnummer
staat vermeld in de komende uitgave van De Hazebats.
Wie niet in Schinveld woont
en toch De Hazebats wil
ontvangen kan bellen met
Ed Theunissen, tel. 0455251983.

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

Spataders, blijf er niet mee lopen
Spataders zijn een veelvoorkomend fenomeen dat in diverse vormen in de benen kan voorkomen. De lichtste vorm kenmerkt zich
door kleine berkentakjes, die doorgaans alleen lelijk uitzien zonder verdere complicaties voor de patiënt. Maar er bestaat ook een
ernstigere vorm die vaak gepaard gaat met pijnklachten en vermoeidheid. Bij Kliniek Mosaderma in Hoensbroek werken twee
pioniers op het gebied van spataderbehandeling: dr. B. Disselhoff en dr. P. Mulkens.
‘Al tijdens het eerste gesprek bepalen we aan de hand van de klachten
van de patiënt en lichamelijk onderzoek de ernst van de spataders.
Aanvullend wordt een duplexonderzoek verricht. Hierdoor krijgen we een
indruk van de doorgankelijkheid van de bloedvaten, de stroomrichting
van het bloed en de functie van de kleppen. Het onderzoek is pijnloos
en wordt poliklinisch uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitslag van het
duplexonderzoek in combinatie met de klachten, stellen we direct een
behandelplan op of geven advies. Hierna kan de patiënt snel worden
geholpen bij ons door een en dezelfde specialist’, aldus Disselhoff.

SPATADERBEHANDELING
‘Lasertechniek heeft het klassieke strippen van de ader volledig
vervangen, omdat de lasertechniek een stuk minder ingrijpend is
met uitstekende resultaten en nauwelijks complicaties kent’, vervolgt
dr. Disselhoff. ‘Onder plaatselijke verdoving wordt de spatader
dichtgemaakt, zodat er geen lekkage meer in de ader is. Deze
geavanceerde methode is vrijwel pijnloos en de patiënt kan direct
na de behandeling zijn dagelijkse bezigheden oppakken. Na elke
behandeling ontvangt de patiënt een nazorgformulier met tips zoals
kuitspieroefeningen. Ons uiteindelijke doel is om de kwaliteit van leven
van de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken.

ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM
‘Dit jaar vieren we ons tienjarig jubileum’, vertelt dr. Mulkens trots.
Inmiddels zijn we gegroeid tot een volwassen organisatie met
een team van bijna dertig medewerkers, bestaande uit medisch

‘De behandeling
liep perfect,
ik had totaal
geen pijn’

specialisten, huidtherapeuten en ondersteunend personeel. Begonnen
met alleen dermatologie, kan men bij Kliniek Mosaderma inmiddels
ook terecht voor behandelingen op het gebied van spataders, keel-,
neus- en oorheelkunde, plastische chirurgie, pijnbestrijding en huid- en
lasertherapie. De kracht van Kliniek Mosaderma zit in de persoonlijke
benadering en de ongedwongen sfeer, waardoor de patiënt zich
gewaardeerd en thuis voelt.’

SERVICE EN KWALITEIT
‘We leggen de lat voor onszelf hoog’, gaat dr. Mulkens verder. ‘De
brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland streeft ernaar om
patiënten optimale medische zorg te garanderen. Jaarlijks worden we
getoetst op kwaliteit en professionaliteit. Kliniek Mosaderma voldoet
sinds enkele jaren aan de certificeringseisen, waardoor goede zorg is
gewaarborgd.’

VERGOEDINGEN
Als men spataders wil laten behandelen, stelt de specialist met behulp
van een echo-onderzoek de ernst van de spataders vast. Dit eerste
consult en de diagnostiek worden vergoed door de zorgverzekeraar. Is
er sprake van de lichtste vorm van spataders (berkentakjes), dan zal de
behandeling worden gezien als een cosmetische behandeling die niet
door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Deze vorm van spataders kan
succesvol worden behandeld met behulp van spuitjes of laserlicht. De
meeste andere behandelingen van spataders mét klachten vallen in het
basispakket van de zorgverzekering.

‘Jarenlang ben ik bij verschillende zorgorganisaties geweest voor mijn spataders, maar
pas sinds ik bij Kliniek Mosaderma ben behandeld, ben ik optimaal tevreden. Ik kon
heel snel terecht, de intake was duidelijk en het advies juist. Ik kon op zeer korte termijn
behandeld worden. De behandeling verliep perfect, ik had totaal geen pijn en kon
meteen weer alles doen. Ik beveel Kliniek Mosaderma vooral aan bij familie en vrienden
vanwege de patiëntvriendelijkheid, de duidelijkheid en de zeer korte wachttijden.’
Jackie Beckers, behandeld aan spataders

Schuureikenweg 60 Hoensbroek | T. 045 - 208 08 87 | www.mosaderma.nl
GRATIS PARKEREN | KORTE WACHTTIJDEN
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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
Thullerkerkweg 17 te
Schinnen
Mgr. Brulsstraat 16a te
Hulsberg
Torenstraat 30 te
Oirsbeek

OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Het plaatsen van zeecontainers 29-01-2021
Het wijzigen van de
01-02-2021
dakconstructie
Het realiseren van een aanbouw 02-02-2021
op het perceel

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
Oranjeplein

OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Het innemen van een standplaats 04-02-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Schatkisthof 2 te
Het plaatsen van zonnepanelen
Schinveld
Schatkisthof 2 te
Vernieuwen ruiten
Schinveld
Beatrixstraat 1 te
Het plaatsen van een schutting
Schinveld
Heiberg 29 te
Het realiseren van 2
Amstenrade
speelhuisjes/boomhutten
Nagelbeek 3 te Schinnen Het plaatsen van kozijnen
Emmastraat 53 te
Het realiseren van een schuin
Schinveld
dak op de bestaande berging

DATUM INDIENING
28-01-2021
28-01-2021
27-01-2021
29-01-2021
27-01-2021
01-02-2021

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 Activiteitenbesluit
milieubeheer

Vergaderingen gemeenteraad en
raadscommissies

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen maken
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet
milieubeheer bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:

Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende openbare
vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

•

Het oprichten van een inrichting
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Geerstraat 19, 6456 AK Bingelrade
17 december 2020
2020207556

De volgende activiteit is gemeld: houden van 25 alpaca’s (jonge en volwassen
dieren) op grond behorende bij de locatie Geerstraat 19 te Bingelrade.
•

Het veranderen van de inrichting
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Haagstraat 50, 6447 CJ Merkelbeek
21 december 2020
2020207620

De volgende activiteit is gemeld: wijzigen van de diercategorie naar paarden,
22 paarden gemeld.
Activiteitenbesluit en ministeriele regeling
De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële
regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften
uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van
toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het Eloket raadplegen via https://
www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde meldingen en de daarbij behorende stukken liggen van
de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. De
meldingen kunnen op afspraak worden ingezien.
Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Meer informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon: 043  389 78 12.

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op:
• dinsdag 16 maart 2021 om 19.00 uur
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).
Raadscommissies
Door de maatregelen in verband met het coronavirus vinden de
commissievergaderingen zonder publiek plaats via videoconference, op de
volgende data:
•
•

dinsdag 23 februari 2021 om 19.00 uur: cluster sociaal & bedrijfsvoering
donderdag 25 februari 2021 om 19:00 uur: cluster ruimte

U kunt tijdens de raadscommissies 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).

Ouderenadviseur Bertie Peeters
helpt ouderen zoeken naar
passende ondersteuning
Iedereen in Beekdaelen heeft recht op gratis, onafhankelijke
cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt u bij
vragen of problemen. Speciaal voor ouderen is er de vrijwillige
ouderenadviseur. Bertie Peeters uit Arensgenhout ondersteunt al
sinds 2014 ouderen met hulpvragen. “Ik sta open voor alle vragen.”
Met het oplossen van problemen is Bertie wel bekend. Ze heeft jarenlange
ervaring als maatschappelijk werkster. Het was dan ook niet vreemd dat de
seniorenorganisatie KBO juist haar in 2014 vroeg om
de opleiding tot ouderenadviseur te volgen. Inmiddels
zijn er acht vrijwillige ouderenadviseurs in Beekdaelen,
Bertie is vooral actief in de omgeving Hulsberg.

“Soms kunnen we
hele eenvoudige
oplossingen
vinden voor grote
problemen.”

Als ouderenondersteuner begrijpt Bertie dat iedereen
het liefst zo lang mogelijk thuis blijft wonen en de
regie houdt over zijn of haar eigen leven. Toch ziet
zij dat daarbij soms hulp nodig is. Het kan dan gaan
om huishoudelijke hulp, het aanvragen van een traplift of parkeervergunning, maar
ook hulp bij het verplaatsen van A naar B. Bertie en haar collega’s kunnen dan geheel
kosteloos helpen bij het aanvragen van de juiste ondersteuning.
Bertie werkt onafhankelijk van de gemeente. “Diegene met de hulpvraag is onze
opdrachtgever. Ik kan vrij adviseren en voel van geen enkele kant druk om iets wel
of niet te zeggen.” Bertie vertelt dat de hulpvragen heel breed zijn. “Ik zoek samen
met mensen naar oplossingen. Iedereen mag ons bellen en er zijn geen kosten aan
verbonden. Je hoeft nergens lid van te zijn. Het staat los van de zorgverzekering, dus
je hoeft je geen zorgen te maken over het eigen risico. Cliëntondersteuning is open
voor iedereen.”

Volgens Bertie is het vooral belangrijk dat een cliëntondersteuner
goed luistert. “Soms vragen mensen voor een oplossing terwijl het
probleem nog niet helemaal duidelijk is. Dan blijkt er nog meer te
spelen en heeft die persoon misschien op meerdere vlakken hulp
nodig. Dan zul je dat eerst samen met die mensen moeten uitzoeken.
Vervolgens kun je dan gaan kijken waar iemand de juiste hulp kan
aanvragen.”
Bent u benieuwd wat Bertie als ouderenadviseur voor
u kan betekenen? Lees dan haar hele verhaal op www.
beekdaelensociaal.nl. Op onze website vindt u ook de
contactgegevens van de 8 vrijwillige ouderenadviseurs. U kunt
vrijblijvend contact met ze opnemen. U kunt ook bellen met
gemeente Beekdaelen via 088 – 450 2000. Wij brengen u graag
in contact met een ouderenadviseur.

Sloop voormalig zwembad in
Schinnen van start

Arriva wijzigt dienstregeling in
Schinnen, Puth en Wijnandsrade

Het voormalige zwembad aan de Altaarstraat in Schinnen is al een
aantal jaren niet meer in gebruik en ligt er leeg en verlaten bij.
Daarom heeft het college van B&W recent besloten het gebouw te
slopen en ruimte te maken voor nieuwe ontwikkeling.

Arriva wijzigt de dienstregeling op bepaalde buslijnen in Schinnen,
Puth en Wijnandsrade. Na een uitgebreide evaluatie van de OV-lijntaxi’s
in heel Limburg is gebleken dat deze niet overal en altijd in een behoefte
voorzien. Dat geldt ook voor de OV-lijntaxi in Schinnen, Puth en
Wijnandsrade: hier wordt ’s avonds en op zondag erg weinig gebruik van
gemaakt. En dat was nog voor corona. Arriva heeft in samenspraak met
de provincie Limburg, besloten met deze diensten te stoppen: Vanaf
21 februari a.s. is de OV-lijntaxi ’s avonds na 20.00 uur en op zondag niet
meer te reserveren.

De noodzakelijke vooronderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd en de opdracht is
verleend aan sloopbedrijf Sloopwerken Limburg om tot sloop over te gaan. In
week 6 (8 – 13 februari) zal het sloopbedrijf starten met de voorbereidingen van
de sloop. Vanaf week 7 vindt de daadwerkelijke sloop plaats.
De werkzaamheden zullen zo’n 8 weken duren, afhankelijk van de weersoms
tandigheden. Verkeer op de Altaarstraat en omwonenden kunnen enige hinder
ervaren door de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Nadat het zwembad is gesloopt wordt het perceel afgewerkt en voorlopig
ingezaaid met gras. Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt
om wateroverlast bij de naastliggende percelen te voorkomen. Zo ligt het
perceel er netjes bij in de periode na de sloop, waarin we op zoek gaan naar
een definitieve invulling die past binnen de plannen voor de kern Schinnen.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

WIJNANDSRADE
In Wijnandsrade en Swier rijdt buslijn 28, van Voerendaal naar Nuth, in aansluiting
op de treinen naar Sittard en Heerlen. Deze lijn wordt met een kleine bus
uitgevoerd. Lijn 28 blijft op maandag tot en met zaterdag tot 20 uur ieder uur
rijden.
SCHINNEN-PUTH
Door het dorp Schinnen rijdt buslijn 53, van Hoensbroek via station Schinnen en
Puth naar Geleen busstation, in aansluiting op buslijnen naar Sittard en station
BeekElsloo. Lijn 53 blijft op maandag tot en met zaterdag tot 20 uur ieder uur
rijden.
En uiteraard stopt de trein Sittard – Heerlen – Kerkrade tot ’s avonds laat twee
keer per uur in Schinnen.

Jeugd in beweging
met Beweegdaelen
SPORTIEVE ACTIVITEITEN IN DE
CARNAVALSWEEK: SCHRIJF JE SNEL IN!
Het beweegteam van Beweegdaelen organiseert voor kinderen in Beekdaelen
sportieve activiteiten in de Carnavalsweek. Elke dag staat in het teken van sport,
spel en creativiteit. Schrijf je snel in want: vol = vol!
Door de aanhoudende coronamaatregelen zit het vieren van Carnaval er dit jaar niet in. De
jeugd uit Beekdaelen hoeft echter niet stil te zitten in de vakantie, want de beweegcoaches
bieden verschillende activiteiten aan voor kinderen van groep 3 t/m 8. Ze staan te springen
om er met de kinderen een sportieve en leuke vakantie van te maken.
Beweegprogramma
• Spyctive: De week wordt afgetrapt op maandag 15 februari. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen
zich aanmelden voor een spannende missie. In spionnenteams van zes personen gaan ze
op zoek naar aanwijzingen en codeberichten. Gedurende de missie hebben de groepen
live contact met een geheim agent; hij voorziet iedereen van nieuwe informatie en
belangrijke aanwijzingen. Lukt het de teams om de misdaad te voorkomen?

• Thuispakket: Op dinsdag kan iedereen genieten van een bijzonder thuispakket. Wat er
in zit, houden we nog eventjes geheim. Maar we verklappen alvast: voor elk wat wils!
• Kenniskwiz: Woensdagochtend is het tijd voor een gezellige kenniskwiz en bij ons zit
publiek in de studio! Via een tweede scherm kan iedereen samen met ons en andere
deelnemers virtueel aanwezig zijn. Wees erbij!
• Schaatsen: In de middag is het tijd om lekker erop uit te gaan. De ijsbaan bij Laco
Geleen is speciaal geopend en alle kinderen vanaf 6 jaar mogen meedoen.
• Huisnummer fototocht: Genoeg binnen gezeten de afgelopen tijd? Ook op donderdag
staat er een leuke buitenactiviteit op het programma. Iedereen kan meedoen met de
huisnummer fototocht. Zin in? Wij wel!
• Escaperoom: De week wordt afgesloten met een ontsnappingspoging uit eigen huis.
Niet echt natuurlijk, maar wel met de Familie Groen Escape Room. Super leuk om
met vrienden, vriendinnen of met broer of zus te doen. Lukt het iedereen om te
ontsnappen?
Meedoen en aanmelden
Kinderen kunnen zich voor elke activiteit aanmelden. De schaatsactiviteit kost €3, de
overige activiteiten zijn gratis. Aan elke activiteit kan een maximum aantal kinderen
meedoen. Schrijf je dus snel in! Wil je meer weten of wil je meedoen aan de activiteiten?
Ga naar www.beweegdaelen.net.

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.

Avondklok

INFORMATIE ROND HET CORONAVIRUS

Bij het ter presse gaan van dit
weekblad was er nog geen besluit
genomen over het al dan niet
verlengen van de avondklok.
Mogelijk gelden op het moment
dat dit weekblad bij u wordt
bezorgd, nieuwe regels rond de
avondklok.
Op www.rijksoverheid.nl,
www.vrzl.nl en www.beekdaelen.
nl vindt u de meest actuele
informatie.

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe
varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en
kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan,
zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft
het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten.
Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste
bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel.
Naleving van de regels blijft belangrijk. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

2 februari 2021

Lockdown verlengd
De besmettingen dalen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten
zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.

Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

Avondklok

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten. Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok.

Niet-essentiële winkels dicht.
Afhalen van bestellingen vanaf 10
februari mogelijk.
Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Ontmoetingen
Ontvang thuis max. 1 persoon per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Publiek toegankelijke locaties

Eet- en drinkgelegenheden dicht,
bestellen bij restaurants mogelijk
en evenementen verboden.

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.
Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland in de periode
t/m 31 maart.

Onderwijs en kinderopvang
Contactberoepen

Horeca en evenementen

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Onder andere musea, bioscopen en
bibliotheken dicht.

Vervoer en reizen

Primair onderwijs en kinderopvang
vanaf 8 februari open.
Buitenschoolse opvang dicht.
Noodopvang voor kinderen van ouders
met cruciale beroepen en kinderen in
een kwetsbare positie.

Sport
Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.
Binnensportlocaties dicht.

Onderwijs op afstand voor vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten.
Onder andere examens, praktijklessen
en onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021
Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Op die dag mogen alle stemgerechtigde Nederlanders kiezen wie hen de
komende vier jaar vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Extra coronamaatregelen om veilig te kunnen stemmen
Het verkiezingsproces verloopt deze keer iets anders dan we
gewend zijn. Er worden extra maatregelen genomen om het risico op
verspreiding van Covid-19 klein te houden. Zo kunt u op een veilige
manier uw stem kunnen uitbrengen en kunnen de stembureauleden
veilig hun werk doen in het stembureau. Hieronder vindt u een
overzicht van de extra maatregelen.

De gezondheidscheck

Uiterlijk woensdag 3 maart ontvangt u per post uw stempas én een
gezondheidscheck (vragenlijst).
De gezondheidscheck doet u thuis, voordat u naar het stembureau gaat.
Heeft u 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met ‘Ja’ beantwoord?
Dan kunt u niet zelf gaan stemmen in een stembureau. U kunt dan wel
iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.
Ook de stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze
met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de
gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Bent u 70 jaar of ouder op 17 maart 2021? Dan ontvangt u enkele dagen
na de stempas en de gezondheidscheck, ook nog een briefstempakket.
Daarin zit een stembiljet en een retourenvelop. U ontvangt dit pakket
uiterlijk op donderdag 11 maart.
Door per brief te stemmen kunt u op een veilige manier uw stem
uitbrengen. U kunt zo publieke locaties, zoals het stembureau, vermijden.
U geeft thuis op het stembiljet aan op wie u stemt en u stuurt het biljet
in de retourenvelop per post naar de gemeente. Let wel op dat u de
envelop op tijd op de post doet. Uw stembiljet moet uiterlijk 17 maart
door de gemeente zijn ontvangen.
U kunt uw briefstem in de retourenvelop ook inleveren bij het
gemeentehuis in Nuth. Dat mag ook iemand anders voor u doen.
Inleveren kan op 10, 11, 12, 15 en 16 maart tussen 9.00 tot 17.00 uur en op 17
maart tussen 7.30 tot 21.00 uur. Wij raden u echter aan uw briefstem per
post te versturen, tenzij het niet anders kan. Ook het gemeentehuis is
immers een publieke locatie.

Vervroegd stemmen

Inwoners die zich kwetsbaar voelen vanwege hun gezondheid, kunnen op
maandag 15 maart en dinsdag 16 maart hun stem al uitbrengen. Voor deze
inwoners zijn op deze twee dagen drie stembureau’s in de gemeente
Beekdaelen geopend. U vindt het overzicht van de stembureau’s op
www.beekdaelen.nl/verkiezingen. Let op: dit overzicht kan nog wijzigen.

Iemand machtigen om namens u te gaan stemmen

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Bijvoorbeeld omdat u klachten heeft?
Dan kunt u een ander vragen om namens u te gaan stemmen. U geeft
dan een volmacht af.
Woont de persoon die u wilt machtigen ook in Beekdaelen? Dan regelt
u de volmacht via uw stempas. Dat kan nog op de dag van de verkiezing
zelf.

Woont de persoon die u wilt machtigen in een andere gemeente? Dan
moet u een volmachtbewijs aanvragen bij gemeente Beekdaelen. Dat kan
tot uiterlijk 12 maart.
De persoon die u wilt machtigen, moet zelf ook een stempas hebben
ontvangen en kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem
uitbrengen. Hij/zij mag in totaal maximaal drie machtigingen van anderen
aannemen.
Let op: Wilt u iemand machtigen omdat u zelf op 17 maart niet in
Nederland bent? Dan gelden andere regels. U leest er meer over in de
tekst elders op deze pagina’s.
Meer informatie over machtigingen leest u op
www.beekdaelen.nl/verkiezingen.

Maatregelen in de stembureau’s

Ook in de stembureau’s worden allerlei maatregelen genomen om het
stemmen zo veilig mogelijk te maken voor iedereen:
• Alle stembureau’s worden zo ingericht dat kiezers en
stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden.
• Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de
stembureaus.
• Er zijn looproutes aangegeven.
• De stemhokjes staan op voldoende afstand van elkaar.
• Bij de in en uitgang staat een desinfectiezuil waar u uw handen kunt
desinfecteren.
• Om voldoende afstand te kunnen houden, wordt iedere keer een
beperkt aantal personen toegelaten in het stembureau. Het kan dus
zijn dat u hierdoor even buiten het stembureau moet wachten. Houd
rekening met de weersomstandigheden!
• In het stembureau worden de stemhokjes, tafels, etc. geregeld
gereinigd.
• De potloden worden na elk contact ingeleverd en gereinigd.
• De stembureauleden dragen de voorgeschreven
beschermingsmaterialen. De stembureauleden die de
stempassen aannemen en de stemformulieren uitreiken, dragen
wegwerphandschoenen.
• In elk stembureau is bovendien een extra stembureaulid aanwezig,
die kijkt of het niet te druk wordt in het stembureau. Hij/zij wijst
aanwezigen zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt u om de
handen te reinigen.
Verder gelden de volgende regels in het stembureau:
• U betreedt het stembureau niet als u klachten heeft of mogelijk
besmet bent met Covid19.
• U bent verplicht een mondkapje te dragen in het stembureau. U doet
het mondkapje alleen even af zodat het stembureaulid uw identiteit
kan controleren.
• U laat uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid door uw
identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.
Volg in het stembureau altijd de geldende regels over afstand en hygiëne
op. Kunt u de geldende regels niet opvolgen, dan kan u de toegang
worden ontzegd of u worden verzocht het stembureau te verlaten. U
heeft dan niet uw stem kunnen uitbrengen.

www.beekdaelen.nl/verkiezingen | www.elkestemtelt.nl (Rijksoverheid)

Is uw identiteitsbewijs meer
dan 5 jaar verlopen?

Bent u op 17 maart niet in Nederland,
maar u wilt wel stemmen?

Vraag dan tijdig een nieuwe aan

In dat geval kunt u uw stem uitbrengen door een volmacht te verlenen óf door
gebruik te maken van het ‘briefstemmen voor kiezers in het buitenland’:

Om te kunnen stemmen heeft u naast uw stempas ook uw identiteits
bewijs nodig: uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Uw identiteits
bewijs mag op 17 maart 2021 maximaal vijf jaar verlopen zijn. Op uw
identiteitsbewijs staat dan: geldig tot 18 maart 2016.

• U kunt een volmacht verlenen aan een andere stemgerechtigde. Vraag
dan tijdig een volmachtbewijs aan bij de gemeente Beekdaelen. Op www.
beekdaelen.nl/verkiezingen leest u hoe u dit doet.

Is uw identiteitsbewijs geldig tot 17 maart 2016 of een eerdere datum?
Dan kunt u hiermee dus niet gaan stemmen. Vraag in dat geval tijdig een
nieuw identiteitsbewijs aan. U dient hiervoor naar het gemeentehuis te
komen (op afspraak). Ongeveer vijf werkdagen na uw aanvraag, kunt u uw
nieuwe identiteitsbewijs afhalen.
Een afspraak voor een nieuw identiteitsbewijs maakt u telefonisch via
088 – 450 2000 of online via www.beekdaelen.nl/aanvragenenregelen.
Hier vindt u ook een overzicht van de kosten.

Aanvullende informatie over verlopen
rijbewijzen
Met een rijbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is, mag u
gaan stemmen op 17 maart. U mag uiteraard niet meer rijden met
dit rijbewijs. Hierop geldt tijdelijk (in verband met corona) een
uitzondering: u mag iets langer blijven doorrijden als uw rijbewijs is
verlopen ná 1 februari 2020. De exacte voorwaarden en termijnen
leest u via www.beekdaelen.nl/rijbewijs.

Let op: uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de
gemeente Beekdaelen zijn ontvangen.
• Het briefstemmen voor kiezers in het buitenland vraagt u aan via de
gemeente Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op www.denhaag.nl.
Let op: uw aanvraag moet uiterlijk woensdag 17 februari 2021 om 23.59 uur
(Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Heeft u een vraag?
Kijk dan eens op www.beekdaelen.nl/verkiezingen. Hier vindt u uitgebreide
informatie over de verkiezing en ook de antwoorden op veelgestelde
vragen.
U kunt uw vraag ook mailen naar verkiezingen@beekdaelen.nl of
telefonisch contact opnemen met gemeente Beekdaelen via
088 – 450 2000. De gemeente is bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur (op vrijdag tot 12.30 uur).

www.beekdaelen.nl/verkiezingen | www.elkestemtelt.nl (Rijksoverheid)

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!

#Dinsdag of
woensdag
#Altijd bij jou
in de buurt
#Wordt bij je thuis
afgeleverd
#Tijd over? Verdien
eenvoudig bij met
extra wijken.

Geen tijd?
Geen zin?
Geen
Geenprobleem!
tijd?

Geen zin?
Geen probleem!

Bestel vanaf nu gemakkelijk en snel
al je boodschappen op Coop.nl

Bestel vanaf nu gemakkelijk en snel
al je boodschappen op Coop.nl

GRATIS

BEZORGD
GRATIS

BEZORGD
VANAF 70.-

Word bezorger
in Amstenrade
Interesse? Bel 045-5243026

VANAF 70.-

Knols
Schimmert
Knols
Schimmert

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

Probeer het uit!

Probeer het uit!
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Weusten
Vroemen

Lezerscolumn Bram Doorakkers

Bakkerij & Lunchroom

De waanzin van (covid-19) marktwerking

Carnavals-reclame

S

ommigen van u zullen mij kennen, sommige ook niet. Als ras-ondernemer maak ook ik de Corona-periode door. In mijn netwerk zie ik vele
ondernemers met echt geweldige initiatieven komen. Biej de Tant in
Schinveld is daar een groot voorbeeld van. Restaurant gesloten, maar toch
binnen no-time een drive-in hamburger concept in de markt gezet. Dit met
groot succes! Er zijn ook ondernemers die, hoe creatief ze ook zijn, geen enkele mogelijkheid hebben om enige omzet tijdens deze crisis te maken. Een
aantal van deze ondernemers zal het (helaas) niet gaan redden. Dit, ondanks
de (minimale) steun van de overheid. Vele van ons denken dat wij allen in
een land leven waarin alles tot in de puntjes geregeld is. Helaas komen wij er
nu achter dat de werkelijkheid heel bedroevend is. Los van de toeslag-affaire
(en de rest wat nog gaat komen…), is de organisatie vanuit de overheid een
farce. Uiteraard speelt de EU hierin ook zeker een grote rol. Maar laten we
eerlijk zijn. Nederland maakt hierin een wezenlijk onderdeel van uit, en dient
hierin dus ook simpelweg verantwoording voor te nemen. Wat mij afgelopen
week het meest verbaasd heeft: er zijn inmiddels een aantal vaccins toegelaten op de markt. Er zijn ook een aantal farmaceuten van wie haar vaccins nog
in onderzoek zijn om te mogen worden toegelaten. Indien ik als ondernemer
een farmaceut zou zijn, dan zou ik hoog staan te springen! Echter ben ik in de
overtuiging dat welke ondernemer dan ook, in bepaalde gevallen, een moreel
kompas dient te vertegenwoordigen. Daarnaast zou dat op zijn minst moeten
gelden voor de farmaceutische industrie. Helaas werkt de wereld niet zo.
De farmaceutische industrie is enkel gericht op gigantische winstmarges.
Op zich is daar niet veel mis mee. Echter leven wij momenteel in een ander
tijdperk. Een tijdperk waarin vele van ons, en onze dierbaren, het leven laten.
Het begrip “marktwerking” zou binnen de farmaceutische industrie toch
(voor Covid-19) ondenkbaar moeten zijn. Helaas is dit wel de werkelijkheid.
Onze overheid, de EU, en alle overige EU landen, hebben de macht en mogelijkheden om dit simpelweg een halt toe te roepen. U zult zich nu afvragen
welke kant ik op wil. In heel Europa zijn gigantische productielocaties aanwezig, en beschikbaar om het beste vaccin te produceren. De werkelijkheid is
dat vele bedrijven nog steeds bezig zijn om hun “eigen” vaccin te ontwikkelen. Ondanks dat er simpelweg een goed en betrouwbaar vaccin inmiddels op
de markt is (en is toegelaten), gaan andere farmaceutische bedrijven simpelweg door met hun eigen ontwikkeling van hun eigen vaccin. Bizar! Er is geen
tijd te verliezen lijkt mij! Laat onze Europese Unie doen, waar zij ooit voor zijn
bedacht. Maak een tijdelijke spoed-wet, waarin het beste vaccin door alle
andere (concurrerende) farmaceutische bedrijven geproduceerd kan (moet)
gaan worden. De afrekening kan (achteraf) prima verdeeld worden. In dit
geval leert een simpele rekensom dat er binnen een aantal maanden voor de
gehele EU (dus ook Nederland), voldoende vaccins (2x) beschikbaar kunnen
zijn. De vooruitzichten op dit moment zijn dat waarschijnlijk eind 2021 nog
niet eens heel Nederland de eerste prik heeft ontvangen. Tja, marktwerking
gaat dus echt boven mensenlevens. Dat kunnen wij bij deze vaststellen. In
ieder geval voor iedereen sterkte en kracht toegewenst! Binnenkort zijn er
verkiezingen. Doe er uw voordeel mee!

Al meer dan 40 jaar
traditie!

Bij ons: 5 strikken
halen, 4 betalen

2 hele tarwebroden...E 4,10
Pakje rogge of
sterre meergranen....E 1,35
10 witte pistolets.......E 3,60
Grote rijstevlaai........E 9,95
In deze tijd toch

FIJNE CARNAVALsdagen!
Torenstraat 14 - Schimmert
045-4041262

-

herman van den berg (87)

Trouwe
Hij staat met stip op de eerste plaats op de
lijst van mensen in Nuth die het vaakst in
de kerk komen: koster Herman van den
Berg van de St.Bavokerk. Zeven dagen per
week kwam hij er om zijn dagelijkse ronde
te maken. Zijn respectabele leeftijd - 87
jaar – dwong hem echter om op 1 januari
2021 afscheid te nemen. Na 28 jaar krijgt
hij hulp van Schra Rijkx (67) die de voornaamste werkzaamheden van hem overneemt. Het kerkbestuur heeft besloten dat
Herman voor zijn jarenlange werk voor de
parochie voortaan zijn eigen plaats krijgt.
Die is gemarkeerd met een koperen plaatje met daarin gegraveerd zijn naam. Het is
geschroefd op de plek in de kerkbank die
voor hem is gereserveerd.

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

Reageren?
doorakkersbram@gmail.com

• 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

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!
#Dinsdag of
woensdag
#Altijd bij jou
in de buurt
#Wordt bij je thuis
afgeleverd
#Tijd over? Verdien
eenvoudig bij met
extra wijken.

Word bezorger in Amstenrade
Interesse?
Meld je aan via info@beekdaeler.nl

NUTH
DOOR HUB BERTRAND

Herman van den Berg was 28
jaar lang de man die voor de
St. Bavokerk zorgde, inclusief
alle daarbij behorende taken. Bijvoorbeeld de voorbereiding van de eredienst, de
kaarsen aansteken en doven,
het verzorgen van de kleding
voor de geestelijken of het
klaarmaken en opruimen van
het altaar voor aanvang van
de mis en na afloop. Ook het
op tijd luiden van de klokken, het schoonhouden van
het gebouw, de reparatie van
kleine defecten, koperpoetsen
en andere werkzaamheden
heeft hij zorgvuldig vele jaren
op zich genomen. Daarnaast
zorgde hij voor het kapelletje
in de Bavostraat, de gedenkstenen van de overledenen, de
opbouw van de kerststal, het
rondbrengen van de kerkbijdrage- en vastenzakjes en zette hij zich in voor de processie.
Kortom hij zorgde ervoor dat
in de Sint Bavo alles op rolletjes liep. Zelfs als er al eens
geen pastoor was.
Onderscheiding
Herman van den Berg is in
Stein geboren, na de oorlog
verhuisde hij naar Nuth waar
hij in 1963 trouwde met zijn
Lies die in 2006 overleed. Ze
kregen twee kinderen. Hij
werkte in die tijd als ondergronds mijnwerker op de
Staatsmijn Emma. Naast een
koninklijke onderscheiding
ontving hij in 2016 de pauselijke orde van verdienste “Benemerenti”. Door de bisschop

is hij benoemd tot ‘buitengewoon bedienaar van de H.
Communie’. “Officieel ben ik
begonnen op 1 januari 1992”,
blikt hij terug. “Daarvoor heb
ik een tijdje mijn voorganger
Hub van den Heuvel vervangen. Toen al deelde ik de zakjes van de kerkbijdrage en de
vastenactie uit. Pastoor Van
Heijst heeft me in 1984 al gevraagd acoliet te worden evenals Lies. Zij zorgde later tevens
voor de was. Sinds haar dood
was ik zelf de alben en de kelkdoekjes. Ik maak ‘s morgens
de deur open, ‘s avonds sluit ik
weer. Ik was aanwezig tijdens
alle missen, begrafenissen en
huwelijken en voer alle noodzakelijke werkzaamheden uit.
Sommigen vinden zelfs dat ik
helemaal niet moet stoppen.
Ik heb evenwel een leeftijd
waarop ik minder energie heb.
Ik ben daarom blij dat Schra
Rijkx mijn taken overneemt.
Dat zorgt er meteen voor dat ik
me niet meer hoef af te vragen
of ik iets vergeten ben.”
Vroeger drukker
De generatie van Herman van
den Berg weet wat het is om
zuinig te zijn, vertelt hij. “Zo
ben ik grootgebracht, dat zit
er nu eenmaal in en dat leer ik
niet meer af. Daarom laat ik de
lampen niet onnodig branden
of de verwarming draaien. En
de kaarsstompjes van de zondag brand ik op in de doordeweekse missen.” De drukste
tijd voor hem was altijd Pinksteren met de communiemissen en de kersttijd, kerstavond in het bijzonder. “Het is
dan een heel karwei om alles
tiptop in orde te maken vóór,

”

week 6 9 februari - 15 februari 2021

11

Vakantie heb ik
nooit gehad.
Koster Herman van den Berg

neemt na 28 jaar afscheid van ‘zijn’ Sint bavokerk

koster stopt ermee

”

De kaarsstompjes
van de zondag
brand ik op in
de doordeweekse
missen.
Herman van den Berg

tussen en na alle erediensten.
Zeker toen ik pas begon. Nu
zijn er minder missen en dus
minder werk. De rustigste tijd
is de vakantieperiode. Ook dan
kunnen er echter zomaar drie
begrafenissen in één week zijn
of is er wel eens een huwelijkssluiting. Vakantie heb ik nooit
gehad. Ik heb wel altijd zangvogels gehad, een aquarium en
mijn tuin. ”
Schra Rijkx
Schra Rijkx is begin dit jaar
gestart als koster. Hij kon het
niet over zijn hart verkrijgen
om nee te zeggen toen pastoor
Geilen hem benaderde om in
de voetsporen van Herman
van den Berg te treden. “Ik
waardeer pastoor om het vele
werk dat hij doet - hij steekt
waar nodig zelf de handen uit
de mouwen - en om wie hij als
mens is. Ik kan het goed met
hem vinden. De belangrijkste
reden is echter dat Herman
van den Berg een leeftijd heeft
waarop hij moet kunnen stoppen. Hij is de langst zittende
koster van de Bavoparochie en
verdient echt alle waardering
en respect voor het werk dat
hij bijna dertig jaar consciëntieus heeft gedaan. Ik neem de
meeste werkzaamheden van
hem over en betrek hem waar
dat kan zoveel mogelijk erbij.
Ik doe dit werk allereerst vanuit
geloofsovertuiging, daarnaast
omdat ik als koster een bijdrage kan leveren aan de parochiegemeenschap hier. Ik ben
gepensioneerd en nog volop
actief in het verenigingsleven.
Daarnaast ben ik mantelzorger.
Dat ik als koster aan de slag ga,
dat is overigens vrijwilligerswerk, betekent natuurlijk dat
er minder tijd is voor andere
zaken zoals bijvoorbeeld vakanties. Voor mij maakt dat in
feite niet uit, ik ben en was toch
al niet zo’n fervente toerist.”

INGEZONDEN
BRIEVEN
Grip op gedrag
‘God zegene de greep’
(column Hélène 26-01)
Er is niets mooier dan in een
taal stoeien met woorden en
begrippen. Toen ik de column
‘God zegene de greep’ van
Hélène las, dacht ik, dit laat
ik niet aan mij voorbijgaan.
Immers naast het gebruik
van handgebaren is en blijft
de taal het instrument van
communicatie. Aldus kunnen de uitdrukkingen ‘iets
kunnen bevatten’, ‘begrijpen hoe iets in elkaar zit’
en ‘onder controle krijgen’
veelzijdig uitgelegd worden.
Zo maak ik een onderscheid
tussen de woorden techniek (τέχνη) en beschaving.
Dermate is techniek (verrichting) een vaardigheid
om iets te kunnen creëren.
(constructie-samenstelling
van). Echter wanneer ik praat
over beschaving, dan spreek
ik over het aannemen en inrichten (zienswijze) van een
levensinstelling c.q. levensbeschouwing getoetst aan
ordonnanties. Wat zegt de
Talmud de mondelinge leer
op de Pentateuch (de schriftelijke Leer): ‘de Pentateuch
is het boek van de Lering’.
Dat houdt in, hoe krijgt de
mens grip op zijn gedrag.
Ruben Royen Nuth

Reageren op een artikel in
De Beekdaeler/ Beekdaelen
Journaal? U kunt uw reactie
kwijt (max. 150 woorden)
via info@beekdaeler.nl .
Reacties moeten voorzien
zijn van naam, adres en
telefoon. Zonder naamsvermelding worden geen
brieven van lezers geplaatst.
Enkel de naam en woonplaats worden gepubliceerd.
Lezersbrieven geven niet de
mening van de redactie,
maar van de inzender weer.

Beweegdaelen
houdt kinderen
bezig in
carnavalsweek

Koster Herman van den Berg (87) neemt na 28 jaar trouwe dienst afscheid van de Sint Bavokerk in Nuth.
Foto Katja Waltmans

Beekdaelen Kinderen uit
Beekdaelen kunnen in de
carnavalsweek
meedoen
met allerlei (digitale) activiteiten van Beweegdaelen.
Zij kunnen het multimediale mysteriespel Spyctive
spelen en meedoen aan
een kenniskwis, een escaperoom en een huisnummer-fototocht. Op woensdag staat een schaatsmiddag
op de ijsbaan in Geleen op
het programma. Deelname
hieraan kost 3 euro, de overige activiteiten zijn gratis.
Meer informatie of aanmelden via de site www.
beweegdaelen.net.

PUZZEL-SPECIAL

Puzzelen is weer helemaal hip. Mede dankzij de coronacrisis hebben veel lezers van De Beekdaeler
ontdekt hoe fijn en ontspannen het kan zijn om weg te kruipen in een lekkere stoel met een stevige
hersenraker. Je kunt alle sores van de wereld even vergeten als je op zoek bent naar een Frans rivier
met vier letters. Dat puzzels populair zijn merkte de redactie de afgelopen maanden zeker. Deze
week weer extra veel puzzels om de carnavalsdagen door te komen. Veel puzzelplezier!

woordzoeker

kruiswoord
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62

21

36

44
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

25
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38

52
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14
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28
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37
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13

16

26

7

42
48

51
55

59

56
60

57
61

63

HORIZONTAAL: 1 beweeglijk 6 verborgen 12 koppel 13 treuzel 15
putemmer 17 slee 19 stoomschip 20 hoon 22 strafwerktuig 23 optreden
25 wilde haver 26 verlangen 28 deel v.e. fiets 30 Franse kaassoort 31
kunstzin 33 stuk 35 profeet 36 poos 38 ondergrondse 40 kweken 43
voldoende gekookt 45 hengselvat 47 kreupel 49 sterke drank 50 pl. in
Gelderland 51 waterkering 52 lof bewijzen 54 voorzetsel 55 namelijk 57
smekend verzoek 58 echtgenoot 60 loopvogel 62 doktersvoorschrift 63
leest.
VERTICAAL: 2 plotseling 3 drinkgelegenheid 4 dierengeluid 5 jaartelling 7 wandversiering 8 hectare 9 priem 10 invoer 11 graansoort 14
wondvocht 16 herkauwer 18 getroffen 19 loot 21 vrouwelijk dier 24
muziekschijfje 27 vet 28 land in Afrika 29 naderhand 30 grond 32
zangstem 34 schicht 37 landbewerking 38 rijschool 39 voorteken 40
deel v.d. voet 41 verlies 42 bouwland 44 houding 46 Militaire Politie
48 afgunst 53 Ned. voetbalclub 54 olm 56 bijbelse figuur 57 dik en rond
59 lidwoord 61 mijns inziens.
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De winnaar ontvangt een
cadeaubon ter waarde van
25 euro, te besteden bij
bakkerij Voncken. Happy
Valentine! De prijs wordt
toegestuurd.
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Liefjes, Elke dag
houden we meer van
jullie, vandaag nog
meer dan gisteren.
Altijd! Zonder jullie
was het nooit zo fijn
geweest.
Liefs
papa en mama

37

40

41

42

44

HORIZONTAAL: 1 leidsman 4 brandstof 7 public relations 8 gelukje 9 domina 11 cum tempore 13 cowboyfeest 15
gewicht 16 heilig boek 17 halfbloed 18 anno domini 19 aan
zee 20 dun papier 21 legereenheid 23 United Nations 24
reeds 25 gespierd 28 stoombad 30 zangnoot 31 bijbelse stad
32 waardepapier 33 dwarsligger 35 boom 36 brede sjaal 37
annexus 38 knokploeg 40 deel v.d. buik 42 langspeelplaat
43 Europeaan 44 insect.

.

WINNAAR

VERTICAAL: 1 gewicht 2 deo volente 3 tel 4 ongerief 5
Frans lidwoord 6 en dergelijke 7 ijshockeyschijf 10 kroonappel 12 vleesgerecht 13 veldvrucht 14 Griekse drank 15 klokjesbloem 20 sporttrofee 22 bladgroente 26 bloem 27 aanhoudend 28 formidabel 29 zangstuk 32 bloembed 34 vogel
39 lood 40 namelijk 41 Chinese munt 42 lage rivierstand.

Onze liefde word dit jaar
bekroond; wij gaan als man
en vrouw het leven door.
Zo trots op jou.
Xxx
je knuffelbeertje

Lieve Joëlle,
Zoals Grogu
gek is op blauwe
macarons, zo gek
ben ik op jou.
May love be with
you!
Liefs, Ivo

sudoku vijfling

sudoku

9
8
7
6
2
4
5
3
1

3
6
1
7
8
5
4
2
9

4
5
2
3
9
1
7
6
8

7
2
3
5
6
8
9
1
4

6
9
5
1
4
7
3
8
2

1
4
8
2
3
9
6
5
7

8
1
6
9
7
3
2
4
5

5
3
9
4
1
2
8
7
6

2
7
4
8
5
6
1
9
3

Al 40 jaar bij elkaar.
Een prachtig paar.
Steeds met een nieuw gebaar.
Wil ik je laten weten.
Deze tijd samen met jou kan
en wil ik niet vergeten.
Love you. Je Bulke

Lieve Ivo, ik ben zó blij met
jou. En zoals dat groene
wezentje zou zeggen: Baby
Yoda one for me.
X Joëlle

Lieve ouders en
begeleiders van alle
thuislerende kindjes van
basisschool Wijnandsrade.
Wat zijn wij trots op jullie!
Jullie hebben een
topprestatie geleverd de
afgelopen weken
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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.

Familieberichten
Degenen die ik lief heb laat ik los,
om degenen die ik lief had terug te vinden.
We hebben afscheid moeten nemen van onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

TRAPPEN

Mia Suvrijn-Heunen

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

* Bingelrade, 26 december 1930
† Sittard, 31 januari 2021

echtgenote van

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.

5

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

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

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

HUISHOUDELIJKE HULP
Nette, zelfstandig
werkende Huishoudelijke
hulp aangeboden.
Graag mailen naar:
sennaatje6@hotmail.com

INTERIEURVERZORGSTER
Hallo! Bent u op zoek naar
een interieurverzorgster?
Heb naast mijn vaste baan
als huishoudelijke hulp wat
uurtjes over, bel gerust en dan
kom ik graag uithelpen!
Groetjes, Veronique 0683698327

Leo Suvrijn †
Mam overleed op 90-jarige leeftijd.
		
		
		
		

Sylvia Suvrijn
Kevin en Patty, Connor, Chloë
Ralf en Michel
Haico en Simone, Jesse, Saar

		
		
		

Marjo en Fred Fanselow-Suvrijn
Robin en Roy
Stefan en Tamara

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Benedictastraat 16-II 6137 AL Sittard

Onverwacht
hebben wij
wij afscheid
moeten
Onverwacht
Onverwachthebben
hebben wijafscheid
afscheidmoeten
moeten
nemen
van
mijn
lieve
echtgenoot,
pap,
Onverwacht
hebben wij
afscheid moeten
nemen
nemenvan
vanmijn
mijnlieve
lieveechtgenoot,
echtgenoot,pap,
pap,
nemen van mijn
lieve
echtgenoot, pap,
schoonvader
en
schoonvader
en
opa
schoonvader
enopa
opa.. .
schoonvader en opa.

Chris
Nap
ChrisNap
Nap
Chris
Nap
Chris
* Groningen,
* Groningen,
* Groningen,

10 augustus 1937
* 10
Groningen,
10 augustus 1937
augustus 1937
10 augustus 1937

† Geleen,
† Geleen,
† Geleen,
, 27
januari, 2021
† Geleen,
, 27 januari,
2021
, 27 januari, 2021

, 27 januari, 2021

Inge
Inge
Inge

en Heleen
IngeRon
Ronen
enHeleen
Heleen
Ron

Arthur en Evelyne
Dennis en Marleen
Arthur
Evelyne Dennis
Dennis
Marleen
Arthur
enen
Evelyne
enen
Marleen
Alex en Lina
Bobbie
Alex
en
Lina
Bobbie
Alex
en Lina
Bobbie
Ron en
Heleen
Dennis en Marleen
Ana
en Tjeerd Arthur en Evelyne
Anaen
enTjeerd
Tjeerd
Ana
Pam
Pam
Alex Pam
en
Lina
Bobbie

Ana en Tjeerd
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
Decrematieplechtigheid
crematieplechtigheid
heeft
besloten
kring
De
heeft
in in
besloten
kring
Pamplaatsgevonden.
plaatsgevonden.
plaatsgevonden.

Kerkdiensten
Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Bavo
Nuth

Parochie St. Remigius
Schimmert

Zaterdag 13 februari.
19.00 uur: H. Mis m.m.v.
CV De Beumerwalders.
Intenties: Jan Schiffelers
en Tineke Offermans;
jaardienst Frans Hagemans. Zondag 14 februari. Carnaval. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: voor
de parochie en tot intentie
van de zieken; zielendienst
Jef Houbiers Woensdag
17 februari. Aswoensdag. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: jaardienst Guus
Huntjens en Philomena
Huntjens-Lemmerling;
Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus
en ouders Meijers-Heunen; ouders Frissen-Haagmans en familie. Donderdag 18 februari. 18.30
uur: Aanbidding. 19.00
uur: H. Mis. Zaterdag 20
februari. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Zondag
21 februari. 09.30 uur:
Extra viering. Intenties:
zeswekendienst Helena
Ritzen-Munnix. 11.00
uur: Hoogmis. Intenties:
voor de parochie en tot
intentie van de zieken;
ouders van het echtpaar
Huntjens-Lemmerling.
Woensdag 24 februari.
19.00 uur: H. Mis. Intenties: Huub Sijstermans
(namens Zwemvereniging
Hulsberg); Thei Meijers.
Donderdag 25 februari.
18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis.

Zondag 14 februari.
09.30 uur: H. Mis
(livestream). 12.00 uur:
Poolse mis. Maandag 15
februari. 09.00 uur: H.
Mis. Intenties: voor alle
vluchtelingen. Woensdag
17 februari. Aswoensdag.
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag
19 februari. 09.00 uur:
H. Mis. Intenties: voor alle
vrijwilligers. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.
Zondag 21 februari. 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: 1e jaardienst
John Pakbier; jaardienst
ouders Rijkx-Muitjens en
kinderen. 12.00 uur: Poolse mis. Maandag 22 februari. 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: voor alle corona
slachtoffers. Vrijdag 26 februari. 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: om kracht voor
de eenzamen. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.

Donderdag 11 februari.
08.00 uur: H. Mis. Zaterdag 13 februari. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Math en
Annie Lucassen-Timmers
(gestichte jaardienst); zeswekendienst Harry Bonekamp; Astrid Verbruggen
(jaardienst). Zondag 14
februari 11.00 uur: Carnavalmis (livestream. Intenties: Nicolette en Antoon
van Geffen (jaardienst);
Maria Frijns-Creusen
(zeswekendienst); Bella
Timmers- Keulers (jaardienst).

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 14 februari. 11.00
uur: H. Mis opgeluisterd
door Steven van Kempen.
Dinsdag 16 februari.
09.00 uur: H. Mis. Intenties: voor alle eenzame
en zieke parochianen.
Woensdag 17 februari.
Aswoensdag. 19.00 uur:
H. Mis.

Dank jullie wel
lieve mensen
voor de warme felicitaties, cadeautjes
en bloemen die wij ontvingen met ons
65 jarig huwelijk.
Ton en Rieka van den Anker

Correspondentieadres:
Correspondentieadres:
Correspondentieadres: heeft in besloten kring
De crematieplechtigheid
Familie
Nap
Familie
plaatsgevonden.
FamilieNap
Nap
Op
de graaf
graaf 32
Op
Opde
de graaf3232
6438JB
Oirsbeek
6438JB
6438JBOirsbeek
Oirsbeek
Correspondentieadres:

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

www.smeijstershoek.nl

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

Zaterdag 13 februari. 18.30
uur: H. Mis Intenties:
voor alle overleden parochianen. Wij gedenken:
Thea Franssen-Schuivens 1996; Corrie Dijkmans-Marks 2000; Thei
Boss 2003; Wilma Mos
2014. Zondag 21 februari. 11.00 uur: H. Mis.
Intenties: Wiel Smeets. Wij
gedenken: Jeanny CobbenDelahaye 2003; Bertien
Bindels-Nelissen 2004;
Paul Beuker 2005; Karel
Poels 2014; Piet Curfs 2017.

COLOFON
De Beekdaeler/
Beekdaelen Journaal
is een gratis uitgave van
Claessens Grafimedia/
Gendarme Multimedia en
verschijnt wekelijks huisaan-huis in de gemeente
Beekdaelen.
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 045-5243026

Familie Nap
Op de graaf 32
6438JB Oirsbeek

Wilfred en Patricia van den Hout

Parochie St. Servatius
Vaesrade

Oplage
16.250 ex.
Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg, Jabeek,
Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek,
Puth, Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.
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info@beekdaeler.nl
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Tel: 045-5243026
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www.beekdaeler.nl
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info@beekdaeler.nl
© Copyright
Niets uit deze uitgave
mag worden overgenomen
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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Zelf vind ik dat we het, in vergelijking met andere landen,
niet zo slecht getroffen hebben met onze koninklijke familie.
Hélène

Schinnense EINZELGäNGER Piet Wilms Al 130 keer in carnavalsstoet

Piet (79) krijgt geen
genoeg van optochten

De bijna 80-jarige Piet Wilms uit Schinnen deed al ruim 130 keer mee als einzelgänger in optochten. Foto Katja Waltmans

In Schinnen kent iedereen hem, terwijl vastelaovesvierders in Puth,
Sweikhuizen en Doenrade inmiddels eveneens
weten wie Piet Wilms
(79) is. Met ruim 130 deelnames aan carnavalsoptochten is deze enthousiaste einzelgänger met
grote waarschijnlijkheid
recordhouder in Beekdaelen. Slechts éénmaal
was hij er niet bij, vertelt hij. “In 1991, het jaar
dat carnavalsoptochten
werden afgelast als gevolg
van de Golfoorlog. En het
ziet ernaar uit dat dit jaar
opnieuw geen optocht is.”
SCHINNEN
DOOR HUB BERTRAND
Piet Wilms grossiert in grote getallen. Naast veelvuldig meetrekken
in rood, geel en groen gekleurde
optochten heeft hij in ruim veertig
landen tijdens tientallen sportieve
prestatietochten vele duizenden
kilometers op de fiets gezeten. De

talloze bekers, medailles en trofeeën in zijn woning getuigen daarvan.
Daarnaast heeft hij de nodige keren
als Sinterklaas gefungeerd en werkte hij bijna vijftig jaar bij Philips in
Sittard. Hij kreeg er zelfs een lintje
voor. “Als einzelgänger nam ik 39
keer aan carnavalsoptochten deel
in Puth. In Schinnen 57 keer, in
Sweikhuizen 25 keer en 3 keer in
Doenrade. Verder in Rimburg, Mechelen, Kessel-Eik en Geijsteren.
Mijn eerste deelname was in 1962
in Schinnen. Mijn vader liep daarvoor al jaren als enkeling mee. Hij
was mijn grote voorbeeld. Als lid
van de drumband van de harmonie
ging dat echter niet en daarom besloot ik daarmee te stoppen en als
einzelgänger in te schrijven. Met
een bromfiets zonder demper en
met een bord ‘Ich wil auch opvalle’.“
Thema’s
Aan ideeën heeft het Piet nooit
ontbroken, vertelt hij. “Zoals in
1986 toen in februari een flink pak
sneeuw lag. Ik heb toen een mobiele miniskischans in elkaar geknutseld en daarmee deelgenomen. Of
die keer dat ik meeliep met een heel
stel fietswielen. Mijn motto was
‘Zoe gek wie e raad’. Of die keer dat
iemand ‘de kat uit de boom wilde
kijken’. Zo heb ik eens deelgenomen
met een ‘Loopoor’, als ‘Kettingrau-

ker’ of met een spijkerpak waarin
tientallen spijkers verwerkt zaten.
Het maken daarvan was een hoop
werk, maar ik had het er graag voor
over. En toen ik nog lange tochten
fietste, heb ik ooit als wielrenner
meegelopen: ‘Ich bin auch gesjponsord’.” Andere thema’s waren bijvoorbeeld ‘Ich hub hie de leiding,
Ich hup ein plank veur de kop, Hie
hub ich de naas vol van of Ich hub
de kop los’. In Sweikhuizen liep Piet
in 2018 vooraan in de optocht mee
als ‘Wat stelt dit veur?’ met op zijn
rug het antwoord: ‘Niks’. “Nadat ik
de jury was gepasseerd ben ik met
de auto teruggereden en heb ik voor
de prinsenwagen weer ingevoegd.
Ondertussen had ik de bordjes verwisseld met ‘Hiej ben ich weer’ en
op mijn rug ‘Ich krieg er neet genog
van’. Daarvoor kreeg ik niet alleen
applaus van het publiek, zelfs de
jury moest erom lachen.”
5 x 11 jaar
Dat grote aantal deelnames dankt
hij aan het feit dat de optochten
in Beekdaelen op verschillende
dagen plaatsvinden. Piet Wilms:
“Waarom zou ik alleen in Schinnen meedoen? Het publiek vindt
het hartstikke leuk. Ze lachen en
reageren positief, geregeld stop ik
om een praatje te maken of iets te
drinken. De meesten hier kennen

me ondertussen wel en vragen me
al weken tevoren wat ik er deze keer
van maak. Dat verklap ik natuurlijk
niet, dan is de aardigheid eraf. Na
afloop ga ik er altijd eentje drinken in ’t Schöpke bij het station. En
carnavalsvereniging de Schinöster
heeft me met een persoonlijke medaille gehuldigd toen ik er 55 keer
bij was. ”
Hersenschudding
Dat het niet altijd goed ging bewijst
het verhaal over zijn 22ste deelname. “Ik was voor het vertrek eerst
gaan trainen op de fiets en onderweg hard op mijn hoofd gevallen.
Toch wilde ik dit optochtjubileum
niet voorbij laten gaan en heb ik
meegelopen. De dagen erna hield
ik last van een stekende hoofdpijn. Wat bleek? Ik had een stevige hersenschudding aan die val
overgehouden. Zo lang ik gezond
ben en de energie heb om mee te
trekken, blijf ik echter meedoen.
Ik word in maart dan wel tachtig,
maar prakkezeer er niet over om te
stoppen. Ik heb nog steeds volop inspiratie en vind het veel te leuk. Zodanig zelfs dat ik ook dit jaar iets in
voorbereiding heb. Wat precies, dat
is een verrassing. Carnaval zonder
optocht gaat er bij mij nu eenmaal
niet in.”

Column Hélène

Bed-and-breakfast

M

et mijn gevoel voor drama
kon ik deze week mijn lol op.
Alle pijlen zijn nog steeds
gericht op Hugo de Jonge, die we nu
overal de schuld van mogen geven.
Waarschijnlijk zit hij ook achter
het telefoontje dat 13 jaar geleden
naar het parket werd gepleegd met
de vraag waarom de zaak tegen
Julio Poch niet geseponeerd kon
worden. Het was namelijk best
sneu voor Maxima. Met een beetje
compassie is niks mis natuurlijk en
ik begrijp alle loftuitingen die in de
richting van onze koningin gaan,
want ze is gewoon leuk en volgens
mijn wederhelft ook nog een lekker
wijf. Maar om nou een strafzaak te
proberen te verhinderen omdat het
niet goed uitkomt voor de koningin,
dat zijn wat mij betreft praktijken
die beter bij de Thaise monarchie
passen dan bij de onze. Wij houden
niet van poppenkast. Of ja, een
béétje poppenkast is natuurlijk best
vermakelijk. Zoals het gedoe rond
de Griekenland vakantie; de ophef,
de live rapportage van de terugkeer,
de prinsessen die nog een paar
dagen langer bleven, we smullen er
massaal van. Ons koningshuis is niet
vrij van schandalen, om maar eens
een understatement te gebruiken.
Prins Bernard maakte het regelmatig
zó bont dat hij menige premier tot
wanhoop dreef. Echt grote prestaties
kan niemand hem nawijzen, behalve
dan dat hij heel goed zorgde voor de
BV Bernard. Pas aan het eind van zijn
leven bemoeide hij zich met zaken
van groot maatschappelijk belang: hij
schreef op hoge poten een brief naar
de toenmalige minister van Cultuur
om het programma Lingo op de buis
te houden omdat hij groot bewonderaar was van Nance Coolen, die het
programma destijds presenteerde.
Of het familiebedrijf Van Oranje
Nassau zijn geld waard is, weten we
eigenlijk niet. We weten tot op de
laatste cent wat ze ons kosten en we
vallen over elke euro die in onze ogen
te veel uitgegeven wordt. Of het nu
de verbouwing van het werkpaleis
is, de wifi upgrade in het regeringstoestel, de toelage van Amalia, we
hebben er allemaal een mening over.
Zelf vind ik dat we het, in vergelijking met andere landen, niet zo
slecht getroffen hebben met onze
koninklijke familie. Wat ik alleen
niet begrijp, is dat Willem-Alexander, die zelf het koning-zijn door de
strot geduwd kreeg, het zijn kinderen
niet liever bespaart om zo onder een
vergrootglas te moeten leven. Met
als dieptepunt de totaal niet-grappige imitatie van Najib Amhali van zijn
oudste dochter in het programma De
TV Kantine. Ik zou toen meteen naar
het Torentje gefietst zijn om per direct het ontslag van mijn hele familie
in te dienen. Een bed-and-breakfast
in Griekenland is véél leuker dan die
poppenkast hier. Echt waar. Hossa.

Reageren?
helene.knops@home.nl

VOLOP
VOLOP EN
EN GRATIS
GRATIS PARKEREN
PARKEREN
Aanbiedingen
Aanbiedingen
Aanbiedingen
geldig
geldig
geldig
van
vanwoensdag
van
donderdag
donderdag
donderdag
11
28
t/m
t/m
4 t/m
zondag
zondag
zondag
14
31
7februari
januari
februari
2021
2021
Aanbiedingen
geldig
van
11
t/m
zondag
15
november
2020
Pitloze witte druiven bak 500 gram
Conference peren bak 1 kilo
Citroenen net 5 stuks
Top! van Coop kiwi schaal 4 stuks
Galia meloen per stuk

VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

Half om half gehakt naturel,
gegaarde kipreepjes naturel/
pittig, boomstammetjes met
30% groente of kipsaucijzen
2 pakken à 200/500 gram of pakken à 4 stuks
combineren mogelijk

combineren mogelijk

2 STUKS

4 STUKS
5.96
11.96

5.-

6.18
7.00

5.

49

VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

Verse zalmfilet op
of zonder huid

Alle blonde
d’Aquitaine steaks
of bieflappen

per 100 gram

per 100 gram

2.00
2.62

1.

69

1.89
1.96

1.

39

Edet toiletpapier
Ultra soft

Verse jus d’orange

2 pakken à 12 rollen
combineren mogelijk

1 liter

S
I
T
A
R
G
1
1+

S
I
T
A
R
G
1
1+

6.18 3.09

13.98 6.99

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Coop
chocoladetaart of
Top! van Coop
slagroomtaart

“Hagedoren”
Kruisbessen schuim
vlaai
middel

10.

99

8.

95

6.99
7.49

Diverse
boeketten

XL rozen
XL bos

o.a. trendy
plukboeket Vera
per stuk

14.

99

9.

grootbloemig
bos 15 stelen

OP=OP

99

5.

99

VANAF

5.

per stuk

49

Tulpen XL
Valentijn
per boeket

OP=OP

5.

99

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

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

