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Schutterij St. Martinus Vaesrade ‘Cultuurclub van het Jaar’ in Limburg
meet
the
locals
OP DE
BEEKDAELENROUTE

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

Grensoverschrijdend

Genieten ...
Om dat het ka n!

Oud-Merkelbeek|Brunssum De geur van boenwas dreef zaterdagochtend vanuit het kerkje van het Clemensdomein naar buiten. Binnen waren Kitty uit Brunssum, Mia uit Schinveld en Annemie uit Merkelbeek druk bezig met de grote voorjaarsschoonmaak. De drie dames maken
deel uit van een groep vrijwilligers die deze nationale NLDoet-dag aangreep om hun geluksplekje op de grens van Beekdaelen en Brunssum
weer tiptop te maken voor het nieuwe seizoen. ‘Die schoonmaak doen we elk jaar, maar door het jaar heen zijn we hier vaker te vinden voor
allerlei hand- en spandiensten. Voordat we beginnen gaan we altijd eerst even op het bankje voor de grot zitten. Hier kom je echt tot rust.’
Tekst & Beeld: Katja Waltmans

VVD VERWIJT GEMEENTE BESLUITELOOSHEID, ‘VERENIGINGEN GEDUPEERD’

Uw robotmaaier specialist!
RMACHINE

Klusdag afgezegd
uit angst voor boa PUZZEL
Op de Bies 6
6333 BX Schimmert
045 - 404 12 24
www.jhermans.nl

DE ‘LEKKER TUINIEREN’-

‘NLDoet’ van het Oranje Fonds, zoals de grootste en jaarlijkse vrijwilligersactie van ons land
heet, is in Beekdaelen slechts op bescheiden
schaal doorgegaan. Veel verenigingen zagen
geheel of gedeeltelijk af van deelname omdat
de gemeente helaas geen helderheid verschafte
in coronatijd. Dat zegt VVD-raadslid Bart Suèrs.
“Onze verenigingen zijn daardoor benadeeld.”
De woordvoerder van een vereniging uit Nuth
die bij nader inzien afzag van de klusdag, zegt:
“Het laatste wat je wilt is een boa aan de deur.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

VVD-raadslid Bart Suèrs is des
duivels op de gemeente Beekdaelen. Hij vraagt zich af waarom de
onlangs gehouden buitenluchtac-

tiviteit Houd Beekdaelen Schoon
wél door mocht gaan, terwijl diezelfde gemeente het locale verenigingsleven in het ongewisse
liet omtrent de toestemming voor
‘NLdoet-klussen’, afgelopen vrijdag en zaterdag. Suèrs schat in dat

‘daardoor in Beekdaelen niets is
doorgegaan’ - wat overigens niet
klopt.

Negentien aanmeldingen
Vele duizenden vrijwilligers in heel
Nederland hielpen verleden week
vrijdag en zaterdag op duizenden
locaties bij kluswerkzaamheden.
Uit een steekproef van weekblad
De Beekdaeler blijkt dat slechts
een beperkt aantal verenigingen in
Beekdaelen aan ‘NLdoet-klussen’
heeft meegedaan. Terwijl zich, zo
benadrukt Suèrs, maar liefst 19
verenigingen uit Nuth, Schinnen,
Oirsbeek, Wijnandsrade, Hulsberg
en Schimmert hadden aangemeld.
“Onze gemeente heeft de kop in
het zand gestoken.” Volgens het liberale raadslid hadden de meeste
activiteiten wel degelijk kunnen
doorgaan, ook met de geldende
coronamaatregelen. “Ik heb contact gehad met de gemeente Ber-

kelland in de provincie Utrecht en
met het Oranje Fonds. Beide gaven aan dat de activiteiten elders
in het land wél doorgaan, zij het
beperkt.”
Scouting Nuth
Scouting Nuth is een van de verenigingen die de klusdag heeft
afgeblazen, zegt Marcel Huynen.
Waarom? “Volgens de gemeente
mag er slechts met twee personen
worden geklust, terwijl wij werkzaamheden hebben voor minstens
twaalf vrijwilligers.” Huynen. aan
de telefoon hoorbaar ‘not-amused’, wil er verder het zwijgen toe
doen. De afdeling Communicatie
van de gemeente Beekdaelen was
onbereikbaar voor een reactie. Op
de door dit weekblad ingesproken
voicemail op woensdag 26 mei
werd niet gereageerd.
Zie verder pagina 2

Doe mee met de ‘Lekker Tuinieren’-puzzel en
maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 25,00
te besteden bĳ Boerenbond Ulestraten.

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!
WORD BEZORGER
IN SCHINNEN
Interesse? Neem dan contact met
ons op via info@beekdaeler.nl
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Als gemeenschapsmens wist hij steeds de juiste toon te treffen en dat
is voor een Hollander in Limburg een niet te onderschatten prestatie.
Jacques

”

BIJ DE TENNISCLUB EN SPEELTUIN IN OIRSBEEK WERD WÉL VOLOP GEKLUST

Column Jacques

F.J.B. in herinnering

H

ij is al weer vele jaren niet meer onder ons, maar velen
zullen zich Frans Beemsterboer herinneren. Franciscus
Johannes Beemsterboer werd geboren op 13 februari 1923
te Warmenhuizen in Noord-Holland. Met vijf broers deden ze
in aardappelen en zaden, maar Frans was geen koopman en na
gezondheidsproblemen vestigde hij zich in 1965 met zijn vrouw
Guurtje Pronk en hun gezin in Hulsberg. Hij vond zijn roeping
in de kleine journalistiek, eerst voor het Land van Valkenburg
en vervolgens voor Nuth & Omstreken. Onder het pseudoniem
F.J.B. schreef hij wekelijks in heerlijk proza stukjes over de
actualiteit en over wat hem toevallig was opgevallen achter een
stevige borrel in stamcafé “Op de Trepkes”. Hij schuwde het niet
om iemand uit de politiek met kritiek te beladen, iets waar je
in Zuid-Limburg altijd erg voor moet oppassen, maar de week
daarop kreeg die persoon weer een zachte aai over zijn bol. Als
gemeenschapsmens wist hij steeds de juiste toon te treffen en
dat is voor een Hollander in Limburg een niet te onderschatten
prestatie. Zo hield hij vooral veel vrienden over en weinig vijanden. Dat bleek ook uit de lovende woorden die hij in 1990 bij zijn
afscheid als journalist in de Smeijstershoek kreeg van oud-burgemeesters, pastoors en vooral van veel gewone lezers. Daarna
werd het rustig om hem heen en zo nu en dan kwam er nog een
boekje uit, zoals “Herinneringen van de rommelzolder” met een
selectie uit honderden pennenvruchten. Wij schrokken erg, toen
we vernamen dat hij op zondagavond 31 juli 2005 in zorgcentrum
Lemborgh te Sittard op 82-jarige leeftijd was overleden.

Ik kwam deze week zijn rode boekje “Met de Kurie naar het
Kremlin” in mijn boekenkast tegen. Frans had er een opdracht
in geschreven: “Het is met schroom dat ik me tot schrijven zet
om een woord van vriendschap te richten tot een man wiens
vriendschap nooit genoeg kan worden onderstreept. Ik stop dus
maar. Dec. ’84.”, gevolgd door zijn handtekening. Het boekje was
het verslag van een avontuurlijke reis naar Leningrad en Moskou
die hij maakte in gezelschap van 28 reisgenoten, waaronder de
pastoors Ad van Heijst (Nuth) en Arnold Borghans (Schaesberg)
en beeldend kunstenaar Raph de Haas (zoon van Aad de Haas),
die ook 18 fraaie tekeningen in het boekje verzorgde. Ik heb de
80 pagina’s nog eens met smaak herlezen. Zo in de nadagen
van het Sovjetregime moet het een heel bijzondere belevenis
zijn geweest, die op de deelnemers een onuitwisbare indruk
heeft achtergelaten. Wat de titel betreft, in een recensie van het
boekje door pastoor van Heijst, had deze het over een plagerij
(die de schrijver vergeven werd), “want als collega Borghans en
ondergetekende zich ergens niet mee verwant voelen, dan is het
wel met wat als Kurie wordt aangeduid.”
Ik herinner mij Frans Beemsterboer nog goed uit de tijd, dat de
gemeenteraad van Nuth maandelijks bij toerbeurt vergaderde in
een van de vijf gemeenschapshuizen die de gemeente rijk was.
Hij zat altijd op de publieke tribune, maar kreeg een apart tafeltje voor zich alleen. Soms duurde de vergadering hem te lang,
dat was dan aan zijn houding te merken. Je vroeg je oprecht af
wat hij nog meekreeg van het verhandelde, zeker ook omdat hij
na de vergadering soms nog uren bleef hangen en daarbij menig
borreltje achterover sloeg. Aan het eind vroeg hij dan met een
zware tong wie hem naar huis wilde brengen en dan waggelde
hij naar de uitgang. Ik heb hem vaker een lift gegeven ofschoon
er altijd wel iemand was die dit op zich wilde nemen. In Hulsberg
aangekomen, dacht ik dan, hoe krijg ik hem zonder problemen
uit de auto, maar dan zei hij: “Zet me maar bij de Trepkes af”
en dan stond ik verstomd van zijn herstelvermogen. Achteraf
dacht je dan, zou hij nog wel wat hebben meegekregen van de
vergadering, maar een week later stond in het weekblad een
uitstekende tekst, waaruit bleek dat hij heel precies de kern van
wat was besproken had begrepen en dat hij ook nog het nodige
van de nazit had onthouden. Hij sloeg maar zelden de plank mis
en de grootste blunder waarop ik hem ooit betrapt heb, was in
een interview met Hans Toonen in oktober 1988. Hij schreef
toen: “Wethouder Kerkhofs is een hele fijne man, die echter
nooit wethouder had moeten worden, omdat hij te beleefd en te
zacht is voor het politieker steekspel. Maar zijn partij GrootNuth gaat toch verdwijnen.” Welnu, Maurice Kerkhofs bleef nog
tot medio 1993 politiek actief en ik was zijn opvolger als raadslid.
Groot-Nuth bleef bestaan tot het einde van de gemeente Nuth in
december 2018. Dus nog 30 jaar na de gewraakte opmerking.
Beemsterboer heeft een belangrijke bijdrage op zijn conto staan.
De gemeente Nuth met op kop burgemeester Chris Rutten
verraste in 1982 de hele natie door in de finale van het NCRV
Stedenspel de gemeente Menaldumadeel te verslaan. Frans
Beemsterboer wist als enige het antwoord op de burgemeestersvraag en daardoor wonnen wij met 29 tegen 27 punten. Dankzij
F.J.B.
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

‘Van het Oranje
Fonds mág het’
Na een jaar van minimale sociale contacten heeft
men bij Tennisclub Oirsbeek afgelopen zaterdag
gezamenlijk gewerkt aan de vergroening van
het sportcomplex in het kader van de landelijke
klusdag. Want bij ons is er genoeg te klussen,
zegt Gerard Worms van de tennisclub. “Dat
doen we met pakweg tien à twaalf personen,
in de buitenlucht, en op 1,5 meter afstand van
elkaar.” Of hij de discussie kent over wat-wélen-wat-níét-mag? “Bij ons gaat het in ieder geval
door”, zegt hij twee dagen voordat er ondermeer
geverfd en geschoffeld gaat worden. Daar wil
Worms het graag bij laten.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Gerard Extra, voorzitter van
speeltuin ’t Wipke in Oirsbeek, heeft de indruk dat

Toneelgroep
uit Schimmert
rouwt in nieuwe
voorstelling
Schimmert
Toneelgroep
‘Dames & Heren Een ànder theatergezelschap’ uit
Schimmert voert zondag 13
juni de voorstelling ‘Gif’ op
in zaal ’t Weverke. Het bekende toneelstuk, geschreven door Lot Vekemans,
draait tachtig minuten lang
om rouw en wordt opgeluisterd met live vioolspel De
voorstelling is geregisseerd
door Marlies Harings-Damoiseaux. Aanvang 16.00
uur. Kaarten kosten 12,50
euro. Tickets zijn te reserveren via: tg.damesenheren@
gmail.com.

Groepsexpositie
in Valkenburg
Valkenburg De Valkenburgse
kunstschilder Jos
Schols opent zaterdag 5 en
zondag 6 juni zijn atelier
in Valkenburg voor publiek.
Schols geeft in zijn atelier
in Broekhem cursussen.
Zowel zijn cursisten als hijzelf exposeren het weekend
van 5 en 6 juni hun werk en
bezoekers kunnen zich inschrijven voor cursussen. De
tentoonstelling is op beide
dagen geopend van 14.00 tot
17.00 uur. Thuisgalerie en
Kunstatelier Jos Schols bevindt zich aan Prof. Michael
Eschlaan 9 in Valkenburg
aan de Geul.

de animo voor de landelijke
klusdag niet al te groot is.
Ja, ook hij is bekend met de
welles-nietes discussie. “Het
Oranje Fonds heeft gezegd:
het mag. En ja, dan doen we

het ook.” Wat opvalt: diverse verenigingen hebben er
geen behoefte aan om zich in
deze kwestie publiekelijk uit
te spreken over de ‘houding’
van de gemeente of over het
standpunt van een politieke
partij. ‘Want dat is niet slim’,
zegt een van hen.
‘Beekdaelen maken
we samen’
Volgens Suèrs zouden er hoe
dan ook veel méér Beekdaelense verenigingen hebben
meegedaan ‘als de gemeente
zich helder had uitgesproken’.
“Als argument wordt (ambtelijk) aangegeven dat de regelgeving vaag is. Juist dan denk
ik: Beekdaelen maken we
samen; we doen dat op basis van ‘ja, mits’ en niet ‘nee,

tenzij. Wat in Beekdaelen dus
gebeurt is: nee, tenzij.” Wat
hem nog meer verbaast is de
activiteit in de buitenlucht,
doelend op de recente activiteit Houd Beekdaelen
Schoon. “Dat noem ik meten met twee maten. In de
gemeente Berkelland is de
wethouder zelfs persoonlijk
bij de verenigingen langs gegaan om aandacht te vragen
voor de klusdag. Ik heb het
Oranje Fonds gevraagd of zij
signalen hebben gekregen
over gemeenten waar niets
mag. Nee, die hadden ze niet.
Ik concludeer dat er gemeenten zijn waar iets mag, er zijn
géén gemeenten waar niets
mag en je hebt de gemeente Beekdaelen die het niet
weet…”
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SCHUTTERIJ VAESRADE ‘CULTUURCLUB VAN
HET JAAR’ IN LIMBURG

And the winner
is... St. Martinus!
Beekdaelen In Vaesrade kan de
vlag in top! De plaatselijke schutterij St. Martinus is namelijk uitgeroepen tot ‘Cultuurclub van het
Jaar 2021’ in de provincie Limburg.
De schutters uit Vaesrade kregen
maar liefst 534 stemmen, 62 méér
dan de nummer 2, de alom bekende
Koninklijke Harmonie Sainte
Cécile uit Eijsden (472 stemmen).
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De schutterij in Vaesrade kIn
totaal streden 45 Limburgse clubs om de provinciale
titel ‘Cultuurclub van het
jaar 2021’. Uit de top 5 van
clubs met de meeste stemmen per provincie, koos de
jury vervolgens de provinciewinnaar, met St. Martinus als superieure winnaar.
St. Martinus behaalde niet
alleen de meeste stemmen,

maar wist ook de jury, beter
dan alle concurrenten, afgelopen maandag als beste te
overtuigen bij het onderdeel
Motivatieonderbouwing.
Dat laatste was van groot belang, zo bleek in de categorie
‘Sportclub van het Jaar 2021’.
FCV-Venlo behaalde weliswaar de meeste stemmen
(991), maar voetbalvereniging WDZ uit Bocholtz (844
stemmen) ging uiteindelijk
toch met de hoogste eer strijken vanwege een betere Motivatieonderbouwing.

Landelijke finale op 9 juni
Op basis van de verkiezingsuitslag mag Schutterij St. Martinus uit Vaesrade zich dit jaar niet alleen
‘Cultuurclub van Limburg’
noemen maar, als afgeleide daarvan, officieus ook
‘Cultuurclub van gemeente
Beekdaelen’. Op woensdag
9 juni worden de landelijke
winnaars ‘Cultuurclub van
het Jaar’ en ‘Sportclub van
het Jaar’ bekend gemaakt in
muziektheater Tivoli Vredenburg in Utrecht. De presentatie is in handen van Erben Wennemars en Typhoon,
zij zijn de ambassadeurs van
deze landelijke verenigingsverkiezing. Tot slot nog de
einduitslag (top 5) van de
verkiezing ‘Cultuurclub van
het Jaar 2021’ voor wat betreft
de provincie Limburg: Schutterij St. Martinus Vaesrade
(534 stemmen), Koninklijke Harmonie Sainte Cécile
Eijsden (472), Vocalgroup
Mes Amie Maastricht (291),
Harmonie Geleen St. Cecilia
1866 - Sittard-Geleen (271)
en Fanfare St. Cecilia Herten
Roermond (64).

Marcia Luyten
signeert in
Wijnandsrade

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

Onderscheidend door de beste service!!

LENTEACTIE!!

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

10% KORTING

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

Acties zijn
t/mt/m
20-06-2021
Acties
zijngeldig
geldig
31-01-2021

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

Wijnandsrade Marcia Luyten
signeert komende zaterdag
haar pas verschenen boek
‘Máxima Zorreguieta Moederland‘ bij kasteel Wijnandsrade. Ze is daar van 16.00 tot
18.00 uur. Luyten, geboren en
getogen in Wijnandsrade, beschrijft in het boek Maxima’s
jeugd en afkomst. Op basis
van talloze interviews met
familieleden, vrienden en collega’s van de koningin kruipt
zij in de huid van een fascinerende vrouw, resulterend in
een meeslepend en indrukwekkend verhaal. Uiteraard is
het boek ter plaatse te koop én
kun je het door Marcia laten
signeren.

DE BEEKDAELER
JUICHT!

Alles over
het EK
Voetbal

SAMEN
IN ACTIE
TEGEN
CORONA
GIRO555.NL
NL08 INGB 0000 0005 55

Beekdaelen Volgende
week komt De Beekdaeler met een EKspecial met (lokale)
verhalen over het EK
Voetbal.
We zijn op zoek naar
mensen in de gemeente
die een leuk, mooi, grappig of bijzonder EK-verhaal te vertellen hebben.
Volg jij het EK op een bijzondere plek, doet jouw
voetbalvereniging
iets
bijzonders, heb je een ludieke actie bedacht, gaan
jullie de straat uitbundig
versieren of denk je een
ander leuk onderwerp
te hebben voor onze
EK-special? Laat het ons
weten! Stuur een mailtje
naar info@beekdaeler.nl.
Vergeet niet je naam en
telefoonnummer te vermelden.

meet
the
locals

en karweitjes te doen.
Hij is vier jaar jonger
dan ik en deed niets aan
sport. Ik ging als tiener
ook graag eens voetballen
en jatsen! Ron lacht: ‘Pap
waardeerde echter alle hulp en
door de jaren heen hebben we
samen toch veel bereikt. Het was een prachtig project om als
gezin mee bezig te zijn. We kregen op deze manier van huis
uit mee om op een ambachtelijke manier te bouwen en te
ondernemen. Daar plukken we nog steeds de vruchten van.’

OP DE
BEEKDAELENROUTE
In totaal hebben tien
inwoners van Beekdaelen
een eigen informatiebord
op de Beekdaelenroute.
Op dit bord laten ze via
een video aan de fietsers
weten waarom Beekdaelen
zo bijzonder is. Deze tien
inwoners stellen zich de
komende weken aan u
voor in de Beekdaeler.
Scan de QR-code en
bekijk de video van
Ron en Fer Goessens.

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

Met liefde voor het ambacht
werd het Fabritiushuis weer
opgebouwd
Wolfhagen – Het Fabritiushuis in Wolfhagen, een buurtschap dat bestaat uit één lange
verbindingsweg tussen Schinnen en Oirsbeek, is een van de oudste monumenten in dat
deel van Beekdaelen. Dit renaissancehuis uit de tijd van de Bokkenrijders, stond na de
oorlog vele jaren leeg en verpauperde tot een ‘spookhuis’. Aannemer Piet Goessens trok
zich het lot van het monument aan en kocht het in 1986. Samen met zijn zonen Ron en
Fer blies hij het oude pand nieuw leven in en vestigde er zijn bedrijf. Later namen beide
broers hun intrek in de woningen aan de voorkant en verhuisde de werkplaats naar de
schuur achterin de carré-boerderij. ‘Ik vind het leuk als local iets over deze plek te mogen
vertellen, maar ik zou graag mijn broer erbij betrekken,’ reageert local Ron Goessens op het
verzoek om mee te werken aan de promotie van de Beekdaelen Fietsroute. ‘Uiteindelijk
heeft hij hier meer uren dan ik gesjoesterd!’
Ambacht
Door de weeks naar school of werk, in het weekend samen klussen. Het trio hield zich
vele jaren bezig met het project. ‘Fer ging altijd met pap mee om te helpen opruimen

Voor onze winkel en tankstation in Ulestraten zijn wij op zoek naar een

Bedrijfsleider

De functie:
Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de exploitatie van de winkel en het tankstation in de breedste zin van het woord. Je hebt ondernemersbloed en een sterke
binding met ons assortiment. Je laat het team optimaal functioneren en geeft op een
effectieve en coachende manier leiding. Het contact met klanten gaat je gemakkelijk af
en kunt snel schakelen tussen de verschillende werkzaamheden zowel op de winkelvloer als op kantoor. Het verzorgen van de volledige administratie behoort eveneens
tot je takenpakket, hiervoor staat een modern systeem tot je beschikking. Je legt verantwoording af aan het bestuur.
De functie-eisen:
Je functioneert op MBO/HBO niveau. Ervaring in de detailhandel is een must, bij voorkeur in onze branche, en je hebt een binding met de agrarische sector. Vanzelfsprekend ben je service- en klantgericht, stressbestendig en communiceer je open en helder. Je bent in staat zelfstandig leiding te geven aan ons bedrijf.
Wij bieden:
Deze uitdagende functie betreft een full-time dienstverband binnen een open en collegiale werkomgeving met veel ruimte voor je eigen inbreng. Uiteraard staat er een
marktconform salaris met prima arbeidsvoorwaarden tegenover, afhankelijk van opleiding en werkervaring.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met dhr. P. Kuipers,
telefoon 043-3642202 of via info@boerenbondulestraten.nl
Sollicitaties kunt u tot 14 juni 2021 sturen naar voornoemd mailadres of
naar: Boerenbond Ulestraten, St Catharinastraat 4, 6235 BE Ulestraten.
Vanzelfsprekend zal uw reactie vertrouwelijk behandeld worden.
St. Catharinastraat 4, 6235 BE Ulestraten. Tel: 043-3642202
www.boerenbondulestraten.nl
Openingstijden: ma-vrij: 8.00 - 17.30 uur. zaterdag: 8.00 - 16.00 uur.

Vakantiewoning
Deze bijzondere afstap-plek op de Beekdaelen Fietsroute
krijgt de komende jaren waarschijnlijk een geheel nieuwe
functie. ‘Ons bedrijf groeide uit zijn jasje en verhuisde naar
bedrijventerrein de Breinder in Schinnen. De schuur kwam
daardoor leeg te staan. We beseffen echter steeds meer hoe
prachtig en uniek dit pand en deze plek is. Daarom hebben
we het idee opgevat er een vakantiewoning voor zestien
personen van te maken.’ Het onderhoud van een dergelijk
monument kost handen vol geld, maar de exploitatie als
vakantiewoning kan bijdragen aan het in stand houden van dit
historisch belangrijke pand.
Ron heeft de Beekdaelen Route nog niet gefietst. ‘Ik wist
eerlijk gezegd niet eens van het bestaan, voordat ik werd
gevraagd om een van de locals te zijn. Het blijkt echter een
mooi initiatief dat professioneel is opgezet. Beekdaelen
wordt als gemeente goed op de kaart gezet. De route brengt
mijns inziens een verbinding tot stand tussen de dorpen en
buurtschappen die allemaal eenzelfde identiteit hebben. Ze
vormen een groene buffer tussen de meer stedelijke gebieden
van Sittard/Geleen en Heerlen/Kerkrade.’
Hardlopen
Zal Ron de route alsnog gaan fietsen? ‘Fietsen waarschijnlijk
niet, maar hardlopen doe ik graag en veel, dus wellicht ren ik
de route een keer. Ineens of in delen dat moet ik nog even
bekijken, 54 kilometer is wel wat veel voor een kéér!’
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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).

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Langstraat 86
Het verbouwen van de woning
in Schimmert

DATUM VERLEEND
25-05-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Dorpsstraat 162
Stookontheffing
in Bingelrade
Pleintje voor de kerk
Standplaatsvergunning voor de veraan de Grachtstraat
koop van warme dranken, wafels,
in Oirsbeek
tosti’s, e.d.
Kerkdorp Wijnandsrade Een loterijvergunning voor fanfare
Wijnandsrade
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Langstraat 64
Het verbouwen van een woning
in Schimmert
Platsbeekweg 9
Het realiseren van een zwembad
in Nuth
Hoofdstraat 89
Het bouwen van een garage
in Amstenrade
Hagensweg 1
Het verbouwen van een woning
in Schimmert
Jhr. v.d. Maesenstraat
Het realiseren van een slaapkamer op
35 in Hulsberg
de bestaande aanbouw

DATUM VERLEEND
25-05-2021
26-05-2021
25-05-2021

DATUM INDIENING
14-05-2021
18-05-2021
18-05-2021
20-05-2021
20-05-2021

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.

Bestemmingsplannen

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

‘Mensen die eenzaam zijn,
worden hier gelukkig’
Zorgtuin in Thull laat mensen opbloeien
Annelies Wijts-Verbocht brengt mensen samen in de ecologische zorgtuin
achter haar huis in Thull. Samen tuinieren en eten is vaste prik, maar ook
mensen die behoefte hebben aan sociaal contact zijn welkom.
Vorig jaar meldde Annelies zich aan voor de nieuwe werkgroep ‘Eenzaamheid’
van de gemeente Beekdaelen. “Ik heb me opgegeven omdat ik van mening ben
dat ik daar iets in kan betekenen”, legt ze uit. “Persoonlijk vanuit het werk dat
ik doe, maar ook met de zorgtuin. Ik kan geen wonderen verrichten, mensen
zullen ook zelf stappen moeten zetten. Maar ik heb de afgelopen jaren wel
gezien dat mensen die eenzaam waren, in de tuin een plek hebben gevonden
met andere mensen.”
Annelies heeft zelf ook de andere kant van de medaille meegemaakt. “Door
verschillende gebeurtenissen in het leven zijn wij ook wel eens teruggefloten.
Wij wonen in een buurtschap en we hebben toen gemerkt hoe belangrijk het is
om je geborgen te voelen. Het is dan heel fijn als mensen eens bellen of vragen
of ze je ergens mee kunnen helpen.” Datzelfde wil Annelies nu graag voor
anderen doen, met de tuin als hulpmiddel.
Eenzaamheid tijdens pandemie
Inmiddels is er weer wat bedrijvigheid in de tuin. Leden van de vereniging
komen weer en Annelies verzorgt er voor haar werk als paramedisch
natuurgeneeskundig therapeut dagbesteding. Tijdens de lockdowns was dat
uiteraard minder en moest zij het anders doen. Vaste cliënten konden ineens
niet meer komen. “Dat vond ik verschrikkelijk”, vertelt ze. “Een cliënt stond toch
aan de deur en ik moest hem vertellen dat hij niet mocht komen. Toen ik zag
wat het met hem deed, ben ik met hem gaan wandelen. Hij aan de ene kant van
de straat en ik aan de andere.”

In de zorgtuin wordt inmiddels weer gewerkt, met inachtneming van
de coronamaatregelen. Iedereen die behoefte heeft aan aanspraak mag
langskomen. Annelies’ partner Mathieu, die zich eveneens inzet voor de
tuin, legt uit: “Als je eenzaam bent ga je je isoleren, hier komen mensen
tot bloei. Je bent samen en in de buitenlucht, dat werkt heilzaam. En wij
gaan echt niet vragen waarom je komt; iedereen mag komen.” Annelies
vindt het belangrijk dat er niet in hokjes gedacht wordt. Ook zijn er geen
verwachtingen of verplichtingen. Ze wil dat zowel cliënten als bezoekers
van de tuin een mooie dag hebben.
Voor een ieder die twijfelt om eens een kijkje te komen nemen, zegt
Annelies: “Je mag best de kat uit de boom kijken, er is geen enkele
verplichting. Koffie en thee is er altijd. Mensen mogen mij altijd bellen.
Ook als ze denken dat dit iets is voor iemand uit hun omgeving.”

Het hele verhaal van Annelies leest u op
https://www.beekdaelensociaal.nl/is/verhalen.
Of maak gebruik van de QR Code.

Wilt u zelf een kijkje nemen in de Zorgtuin in Thull?
Op dinsdag, donderdag en zaterdag tussen 10.00-14.00 uur is er altijd
iemand aanwezig.
Adres: Thull 33, 6365 AC Schinnen
E-mail: info@thandabeekdaelen.nl
Website: www.thanda-ecologischcentrum.nl/
Facebook: www.facebook.com/Thandaecologischcentrum

Aanvragen Koninklijke onderscheiding
Lintjesregen 2022? Doe dit vóór 1 juli 2021
Wie verdient er volgens u een lintje?
De gemeente Beekdaelen vindt het belangrijk dat mensen die zich jarenlang
belangeloos inzetten binnen het verenigingsleven en de samenleving in het
zonnetje worden gezet. We horen daarom graag van onze inwoners wie een lintje
verdient. U weet immers het beste wie in uw omgeving zich bijzonder verdienstelijk
maakt voor de gemeenschap.
Koninklijke onderscheiding aanvragen
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding voor 26 april 2022
(de traditionele lintjesregen de dag vóór Koningsdag)? Stuur dan een mail naar
bestuurssecretariaat@beekdaelen.nl voor meer informatie en het opvragen van
het voorstelformulier. Dit formulier dient als Word-document digitaal (dus per
e-mail) te worden ingediend.
Bent u digitaal goed onderlegd dan kunt u als burger ook een Koninklijke
onderscheiding aanvragen via het volgende online formulier:
https://aanvraag.koninklijkeonderscheidingen.nl/
Uiterlijke datum van indiening van de aanvragen voor de lintjesregen 2022
is 1 juli 2021.
Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen leest u op de
website www.lintjes.nl.

De gemeenten Brunssum en Beekdaelen
werken samen in de algehele
ontwikkeling van het gebied rondom
het huidige Clemensdomein en het
toekomstig Clemenspark. Op 27
mei 2021 tekenden wethouder Jos
Timmermans van Beekdaelen en
wethouder Jo Mertens van Brunssum
de samenwerkingsovereenkomst
hiertoe.
De beide gemeenten werken ook
samen met IBA Parkstad, de Provincie
Limburg, LEADER Zuid-Limburg en de
Stichting Clemenspark. De inrichting van het
Clemenspark zelf verkeert in de ontwerpfase.
Het ontwerp van de reconstructie van het
openbare gebied rondom het domein is
definitief en wordt op korte termijn uitgevoerd. Hiervoor ondertekenden beide
wethouders onlangs een samenwerkingsovereenkomst.
Wethouder Timmermans: ”We zijn erg blij met deze mooie samenwerking. Deze
overeenkomst zorgt ervoor dat we samen nu eindelijk concreet met de openbare
ruimte aan de slag kunnen. De plannen voor de tweede fase op het oude
kloosterperceel zelf zijn fantastisch. Hier komt de oude kloosterhistorie weer tot
leven en het terrein wordt prachtig ontsloten door de Beekdaelenroute.”

Lancering website
energiecoöperatie
Beekdaelen!
Doet u ook mee met ImpulZ?
Hij is online, de gloednieuwe website van ImpulZ, de Beekdaelense
energiecoöperatie. Op onze site stellen we onszelf aan u voor en leest
u meer over onze doelen en plannen. Ook nodigen we u van harte uit
om als lid met ons mee te doen. Immers, bij een coöperatie gaat het om
participatie en zijn het de leden die samen de koers bepalen!
Sinds 27 november 2020 heeft Beekdaelen een eigen energiecoöperatie:
ImpulZ. Die dag werd de oprichtingsakte bij de notaris ondertekend. Daarmee
werd de kroon op het werk gezet dat de vrijwilligers, die aan de wieg van
ImpulZ stonden, tot dan toe hadden verzet. Maar er was nog genoeg te doen,
zoals het opzetten van een organisatie en het uitwerken van concrete plannen.
Ook de ontwikkeling van een logo en website voor ImpulZ was een belangrijke
taak. Met de hulp van professionals zijn we met dat laatste aan de slag gegaan
en het resultaat kunt u bekijken op www.impulz-beekdaelen.nl.
Denk mee, beslis mee en profiteer mee!
ImpulZ wil inwoners, verenigingen en bedrijven in Beekdaelen uitnodigen
om lid te worden en op die manier mee te denken hoe de energietransitie in
de gemeente Beekdaelen vorm moet krijgen. Als lid hebt u een stem in de
algemene ledenvergadering (ALV) en bepaalt u dus samen met de andere leden
de koers van ImpulZ. Zo denkt en beslist u mee over welke acties en projecten
ImpulZ opzet. Acties en projecten die de verduurzaming in Beekdaelen ten
goede komen, maar waar de leden van ImpulZ ook direct van profiteren.
Penningmeester en werkgroepleden gezocht
Voor de komende maanden staat de voorbereiding van de eerste ALV op
de agenda. Dan wordt onder andere het eerste bestuur van ImpulZ gekozen.
Wie zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie kan ons contacteren
via info@impulz-beekdaelen.nl. We kijken vooral uit naar kandidaten voor de
belangrijke rol van penningmeester.
Ook onze werkgroepen kunnen extra helpende handen goed gebruiken. Bij de
werkgroep Projecten kunt u meehelpen met het voorbereiden van acties en
projecten ten voordele van de leden. Bij de werkgroep Communicatie kunt u
meewerken aan de PR en zichtbaarheid van ImpulZ. Op onze site vindt u meer
informatie over deze vacatures.
We horen graag van u
Bent u enthousiast over onze eigen Beekdaelense energiecoöperatie en wilt
u lid worden? Meld u dan aan via onze website. Heeft u een idee voor een
project? Of heeft u een vraag? Kijk op onze site voor meer informatie, volg ons
op Facebook (binnenkort ook online) of neem direct contact met ons op via
info@impulz-beekdaelen.nl. Wij vertellen u graag over onze plannen en hoe u
mee kunt doen.
Met hartelijke groet,
De vrijwilligers van ImpulZ

Reconstructie omgeving
Clemensdomein

Meer weten?
Kijk op www.impulz-beekdaelen.nl

Ontwikkeling openbaar gebied Clemensdomein
Het Clemensdomein met het omringende voormalige kloosterterrein is een
gebied met een rijke historie. Deze historie wordt weer zichtbaar gemaakt. Dit
gebeurt zowel in het definitieve ontwerp voor het openbaar gebied als in de
plannen voor het nieuwe Clemenspark op het oude kloosterperceel.
Wethouder Jo Mertens van Brunssum: “De historie van het Clemensdomein is zo
rijk, daar kun je niet omheen. Ik vind het belangrijk dat dit ook in het straatbeeld
weer voelbaar wordt. Het terugbrengen van de oude historische dorpspomp
in het straatbeeld bijvoorbeeld en het gebruik van authentieke, natuurlijke
materialen zoals natuursteen en gebakken klinkers brengen je een beetje terug in
de tijd. Een ander voorbeeld is de straatverlichting. Deze wordt vervangen door
afwijkende en bij de historie passende masten en armaturen. Het doet recht
aan de historische waarde van de plek, terwijl we tegelijkertijd werken aan de
noodzakelijke hedendaagse verbeterpunten.”
Ook komt er aan de Merkelbeekerstraat een kunstwerk dat refereert aan de
rijke geschiedenis van het gebied. Het kunstwerk krijgt de vorm van een ijzeren
hekwerk waarin de contouren van het voormalige klooster en de afgebroken
kloosterkerk zijn verwerkt. De inrichting van het Clemenspark wordt deels
door de Stichting Clemenspark opgepakt. Daarbij wordt de stichting financieel
ondersteund met een bijdrage uit het Europese LEADER-fonds. In het park
worden de contouren van de oude kloosterkerk, het klooster en de voormalige
kloostertuin teruggebracht en aangevuld met een amfibieënpoel en een
boomgaard met onder andere hoogstamfruitbomen. Een impressie van hoe het
park eruit gaat zien is te vinden op leaderzuidlimburg.nl/clemenspark.
Verbeteren verkeersveiligheid
Bij de reconstructie van het openbare gebied wordt ook de functionaliteit
van de openbare ruimte aangepakt. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan
het verbeteren van de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers. Ook het
voorkomen van beschadigingen aan geparkeerde auto’s en onveilige situaties in de
Groeneweg maakt deel uit van de plannen.
De betere verkeersveiligheid voor voetgangers en bewoners wordt bereikt
door onder andere het trottoir aan de Groeneweg te verbreden. Drempels en
versmalling van het wegprofiel remmen de snelheid van verkeer. Door extra
dwarsparkeerplaatsen en de aanliggende grote parkeerplaats wordt straks niet
meer op de weg geparkeerd. Het instellen van eenrichtingsverkeer is onderzocht,
maar dat bleek eerder een nadelig effect te hebben op de verkeersveiligheid.
Naast de verkeersveiligheid is ook gekeken naar oplossingen voor wateroverlast.
De overlast kan worden voorkomen door afkoppeling en geleiding van
hemelwater. Dit schone hemelwater wordt van het vuilwaterriool afgekoppeld en
naar een nieuwe buffer naast de Merkelbeekerbeek geleid.
Planning
Strukton Civiel start nog dit voorjaar met de werkzaamheden aan het openbare
gebied. De werkzaamheden op het kloosterperceel zelf worden op dit moment
nog verder uitgewerkt. In het eerste kwartaal van 2022 zullen alle werkzaamheden
zijn afgerond.
De totale aanpak maakt deel uit van het IBA-uitvoeringsprogramma. Na afronding
van alle werkzaamheden laten alle partners het eindresultaat graag zien tijdens
het Expojaar.

Veranderingen
verkeersbesluiten
Instellen parkeerverbod t.h.v. De Bockhofweg tussen nummer 1
tot en met 12, Schimmert
Waarom:
• Parkerende auto’s zijn in deze straat door beperkte wegbreedte niet gewenst.
• De straat dient toegankelijk te zijn voor calamiteitenvoertuigen.
• Bezoekers van De Reusch parkeren regelmatig in de straat.
• Er is voldoende parkeergelegenheid in nabije omgeving.
• Vanuit bewoners is vraag gekomen om parkeerverbod in te voeren.
Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen
van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het
waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, is het gewenst om in Schimmert in de
Bockhofweg t.h.v. nummers 1 tot en met 12 een parkeerverbod aan beide kanten
van deze straat in te stellen.

Instellen parkeerverbod t.h.v. Burgemeester Pijlsstraat nummers
2 tot en met 16, Schinnen
Waarom:
• Parkerende auto’s zijn in deze straat door beperkte wegbreedte niet gewenst.
• De straat dient toegankelijk te zijn voor calamiteitenvoertuigen.
• Bezoekers van gezondheidscentrum ’t Good parkeren regelmatig in de straat.
• Er is voldoende parkeerplaatsen aanwezig voor gezondheidscentrum ’t Good.
Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen
van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het
waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, is het gewenst om in Schinnen in de
Burgemeester Pijlsstraat t.h.v. nummers 2 tot en met 16 een parkeerverbod aan de
zuidkant van deze straat in te stellen.

Digitale P&Cportaal Beekdaelen maakt
gemeentefinanciën toegankelijker
Elke gemeente moet jaarlijks inzicht geven in de gemeentelijke financiën.
Dit doet de gemeente Beekdaelen met behulp van een jaarlijkse planningen controlcyclus (P&C-cyclus), met als bekendste onderdelen de jaarlijkse
begroting en jaarrekening. Deze kunt u vanaf eind juli gemakkelijk online
bekijken.
De begroting bevat een raming van opbrengsten en kosten, gespecificeerd
naar verschillende beleidsterreinen, voor een komend jaar. In de jaarrekening
legt de gemeente verantwoording af over wat zij heeft bereikt en hoeveel
geld hiervoor nodig is geweest ten opzichte van de begroting.
“De gemeentelijke begroting en jaarrekening is geen alledaagse kost voor veel
mensen. Maar hoe de gemeente aan haar geld komt en op welke manier dit
geld wordt uitgegeven, moet zo inzichtelijk mogelijk zijn. Een transparante
gemeentelijke begroting is dan ook een voorwaarde”, aldus verantwoordelijk
portefeuillehouder Peter Janssen.
Beekdaelen is daarom op zoek gegaan naar een moderne en toegankelijke
manier om de gemeentelijke financiën eenvoudig en begrijpelijk te
presenteren. De jaarrekening 2021 wordt het eerste document dat u vanaf
juli 2022 heel eenvoudig via de gemeentelijke website kunt bekijken. In het
zogenaamde P&C-portaal kunt u overzichtelijk alle relevante onderdelen van
de financiële planning- en controlcyclus bekijken.
Het digitale portaal maakt het niet alleen gemakkelijk aan de voorkant,
maar ook aan de achterkant. Medewerkers van de gemeente kunnen veel
eenvoudiger relevante informatie delen en verwerken. Dit komt ten goede
aan de kwaliteit en maak de P&C-cyclus transparanter en efficiënter.

De tekeningen van de verkeersbesluiten kunnen worden opgevraagd via
gemeente@beekdaelen.nl.

Plekken voor
laadpalen
aangewezen
Eerder vroegen wij u naar uw suggesties en
behoefter voor laadpalen in Beekdaelen. Mede
op basis van deze input, heeft het college de
volgende locaties aangewezen:
• Laadpaal ID 1954-27: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van de A Ge Water 4, 6451 CD
Schinveld
• Laadpaal ID 1954-31: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van de Raadhuisplein 29, 6436
BW Amsterrade
• Laadpaal ID 1954-38: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van de Markt 1, 6438 HB
Oirsbeek
• Laadpaal ID 1954-41: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van Oranjeplein 7B, 6333 BD
Schimmert
• Laadpaal ID 1954-46: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van de Geerstraat 2, 6456 AK
Bingelrade
• Laadpaal ID 1954-75: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van de Dorpsstraat 29, 6365 BH
Schinnen
• Laadpaal ID 1954-105: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van Vaesrade 58, 6361 HH Nuth
• Laadpaal ID 1954-119: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van de Opfergeltstraat 10, 6363
BW Wijnandsrade
• Laadpaal ID 1954-126: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van de Markt 4, 6361 CB Nuth
• Laadpaal ID 1954-128: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van de Kloosterlaan 13, 6336 BD
Hulsberg
• Laadpaal ID 1954-133: Twee parkeerplaatsen
ter hoogte van de Eenheidsstraat 19, 6155 LN
Puth
Op www.overheid.nl leest u het volledige
besluit en meer over de mogelijkheden om
bezwaar te maken.
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Puzzel: kruiswoord,
woordzoeker en sudoku
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VOLGENDE WEEK:

DE BEEKDAELER

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

JUICHT!

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

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

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

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

ELECTRO

Wilt u adverteren
in deze EK special
en uw klanten
ook laten juichen!

•
•
•
•
•

Voordelig APK in Schinveld

ADVERTENTIEFORMATEN
Volgende
week
komt De Beekdaeler
met een EK-special bomvol
(lokale) verhalen over het EK, maar
SPECIALE
EK-BIJLAGE
DE BEEKDAELER
ook een prijsvraag en natuurlijk het speelschema. Kortom; een
voor(mm)
onzeTarief
lezers. Wilt u
Vak ‘must read’
Formaat
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week 23 komtinDe
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met een
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uw klanten
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1/1 pag.
260 x 385 (bxh) € 950,(lokale) interviews
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ook
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Uw advertentie reserveren en aanleveren kan tot
2021.€ 500.1/2donderdag
pag.
2603xjuni
185 (bxh)
x 185
(bxh)
• 045 - 524 30261/4 •pag.06 -12842
67
70€ 280,06
1/8 pag.

128 x 90 (bxh)

Doe mee! Vul de antwoorden in bĳ het
oplossingsveld en stuur dit naar:
De Beekdaeler, Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth. Meedoen kan tot 10 juni a.s.
De winnaar ontvangt een cadeaubon
t.w.v. € 25,00 te besteden bĳ Boerenbond
Ulestraten.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

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

€ 170,-

Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

info@beekdaeler.nl
• 045 - 524 3026 • 06 - 42 67 70 06
EVEN ONTSPANNEN
MET DE BEEKDAELER...

PUZZEL

Meterkast aanpassen of veranderen
Vervangen electrisch netwerk
Plaatsen van stopcontact-schakelaars
Installatie afzuiginstallatie/
mechanische installatie
Noodverlichting
Brand-/Inbraakbeveiliging
Rookmelders
Domotica
Oplaadpunt Hybride auto

Bent u op zoek naar een betrouwbare en
vooral erkende installateur? Neem dan
gerust contact met ons op of kijk op onze
website www.electroknols.nl

SPECIALE EK-BIJLAGE DE BEEKDAELER

info@beekdaeler.nl

HULSBERG
06 224 76 916
06 134 99 445

045 405 90 88

•
•
•
•

Neem dan contact met ons op.

en natuurlijk het speelschema. Kortom; een ‘must read’ voor onze
lezers. Wilt u adverteren in deze EK special en uw klanten ook laten
juichen. Neem dan contact met ons op. Uw advertentie reserveren
en aanleveren kan tot donderdag 3 juni 2021.

INSTALLATIES

1

HORIZONTAAL:
2. Hiermee maak je de bodem
vruchtbaar
5. Onmisbare waterplant
met bloemen
6. Heerlĳk geurende plant met
paarse bloemen
7. Iemand die beroepsmatig
tuinen aanlegt en verzorgt
VERTICAAL:
1. Tuingereedschap om onkruid
van zĳn wortel los te snĳden
3. In een moestuin kweek je onder
andere
4. Een mengsel van water en zeep
helpt bĳ rozen tegen

2

3

5

Lekker tuinieren!

6

7

4

De Beekdaeler week 22 1 juni - 7 juni 2021

9

Boek Marcia Luyten
over Máxima wordt
verfilmd tot televisieserie
Wijnandsrade Het boek
‘Máxima Zorreguieta
Moederland’ van de uit
Wijnandsrade afkomstige
Marcia Luyten wordt zeer
waarschijnlijk verfilmd tot
een televisieserie.
Millstreet Films maakt onlangs bekend de filmrechten
te hebben gekocht van uitgeverij De Bezige Bij. Anne
de Clercq, die eerder films

als ‘Jack bestelt een broertje’ en ‘Soof 3’ regisseerde, is de beoogde regisseur.
Later dit jaar verschijnt ook
een Argentijnse uitgave van
het boek. In ‘Máxima Zorreguieta Moederland’ worden
de jeugd en afkomst van koningin Máxima besproken.
Vaderland, het tweede deel,
komt eind volgend jaar uit.
Dat gaat over de Nederlandse
jaren van Máxima.

Primeur voor Hockeyclub Nuth:
clubkampioenschappen shoot-out

Vriendjes- en vriendinnetjesfeestje
bij Scouting Nuth
Nuth Scouting Nuth houdt
zaterdag 5 juni een vriendjesen vriendinnetjesfeestje. Alle
kinderen in de leeftijd van
(bijna) 5 tot en met 10 jaar zijn
hiervoor uitgenodigd. Er zijn
tal van activiteiten te doen;
van spelletjes tot knutselen
en avonturen beleven. Vooraf

Nuth Hockeyclub Nuth (HCN) heeft vorige week zaterdag de clubkampioenschappen shoot-out gehouden. Het was
de eerste keer dat de club dit kampioenschap organiseerde voor de leden. Bij een shoot-out heeft een speler na het
fluitsignaal van de scheidsrechter 8 seconden de tijd om vanaf de 23 meterlijn naar het doel te dribbelen en de bal langs
de keeper te schieten. Danny Franssen, Tirza Koolen, Bram Bovendorp en Luc van Os werden clubkampioen in hun categorie. Bij de keepers gingen Morris Harst, Britt Beijnsberger, Rianne Evers en Julia Hulsewé als clubkampioen naar huis.
Zij wisten in hun categorie de meeste shoot-outs uit het doel te houden. Clubvoorzitter Jean-Paul Harst kijkt terug op
een succesvolle eerste editie. ‘Voor mij is het wel duidelijk, dit is een blijvertje”, jubelt hij. “Ik denk zelfs dat we dit twee
keer per seizoen moeten doen, zo groot was het enthousiasme.” Eigen foto

aanmelden is gewenst en kan
via bevers@scoutingnuth.nl
(voor kinderen tussen de 5 en
7 jaar) of welpen@scouting
nuth.nl (voor kinderen tussen
de 7 en 10 jaar). Het feestje
begint om 10 uur. Scouting
Nuth is te vinden aan de
Spoorstraat 72.

WINACTIE

Lillian de Wilde uit Oirsbeek
en Bianca Wiertz uit Nuth
winnen 538 Hitzone-CD
Beekdaelen Lillian de
Wilde uit Oirsbeek en
Bianca Wiertz uit Nuth
zijn de winnaars van
de CD ‘538 Hitzone 97’,
waarvoor De Beekdaeler
vorige week een winactie
had uitgeschreven.

Jonge sporters Olympia
mogen weer trainen in de zaal
Schinveld Er kan weer volop getraind worden door de jeugdleden van gymnastiekvereniging Olympia KFC uit Schinveld. Niet buiten, maar binnen, zoals ze gewend zijn. Ook de
pilateslessen en bewegingslessen voor 55-plussers zijn inmiddels opgestart. “Alles volgens
de RIVM-richtlijnen”, meldt de club. Door de maatregelen rondom Covid-19 lagen de
traingen in BMV De Sjinskoel lange tijd stil. Ondanks het vreemde jaar heeft Olympia niet
compleet stilgezeten. Zo werd noodgedwongen buiten gegymd en hield de vereniging voor
de leden een escaperoom-tocht door het dorp (foto). “En dat was gezien de grote opkomst
zeker geslaagd”, zegt een woordvoerder van Olympia. “Dit blijven we doen, ook na corona.”

Lezers van De Beekdaeler
konden meedingen naar
het schijfje door een mail
te sturen. Precies achtenvijftig inzendingen rolden
vorige week in onze mailbox. “Vroeger haha, draai-

de ik altijd de hitzone’s in
m’n auto. Nu al lang niet
méér, mis hem eigenlijk
ook wel”, schreef iemand
er bij. “Te gekke muziek en
leuk deze winactie van De
Beekdaeler”, schreef een
ander. “Ik ben nog iemand
die dagelijks cd’s draait”,
schreef weer een ander.
Loting vrijdagmiddag wees
Lillian de Wilde uit Oirsbeek en Bianca Wiertz uit
Nuth aan als de winnaars.
Zij hebben zaterdag de CD
ontvangen.

Koor New
Generation
collecteert
digitaal voor
Cultuurfonds
Merkelbeek Deze week (van
28 mei tot en met 5 juni) is de
jaarlijkse Anjeractie voor het
Prins Bernhard Cultuurfonds.
Ook koor New Generation uit
Merkelbeek collecteert, vanwege de coronacrisis niet met
een collectebus maar digitaal.
Doneren kan via de QR-code
op www.koornewgeneration.
nl. Het bedrag staat standaard
op 7,50 euro maar kan handmatig worden aangepast. De
opbrengst van de collecte is
onder meer bestemd voor de
(uitgestelde) jubileumshow
van het koor uit Merkelbeek.
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Puzzel

JOURNAALTJES

1

woordzoeker

2

3

4

7

5

8

9

10

11

13

16
19

ACUUT
DIERENDOKTER
DOSERING
FOLDER
GROEIMARKT
HEIDE
IBIZA
IDEEEL
KAART

12

15

14

18

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.

6

17

20

21
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24
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25
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27
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29
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31

33
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34

36

T
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R
EI
B
S
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T
M
S
A
E
G
D
E
E
M
P
O

35

37

38

39

40

41

42

43

44

45

HORIZONTAAL: 1 carrièrejager 7 naarling 8
salonheld 10 id est 11 de onbekende 13 vlaskam 15
soort slang 16 vreemde munt 18 anno christi 20
pl. in Italië 22 per dag 23 koren 24 land in Azië 25
tennisterm 27 dik 29 per expresse 30 woudrund
32 telegraaf restant 34 politieke partij 36 kleintje
38 Europese hoofdstad 40 voorzetsel 41 laagfrequent 42 ontvangstbewijs 44 telwoord 45 Amerikaanse veeboer..
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HOOGSTE DAGPRIJS
Goud ophalen aan huis mogelijk.
Mariet Stijfs Oirsbeek.
046-4425037.
Horloge batterijen 5 euro.
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KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

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

TRAPPEN

GELDZAKEN

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

REGIOBANK
OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 09.30-17.30 uur
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.

KLOKKENMAKER

TE HUUR
VAKANTIEHUIS TE HUUR,
ook voor langere termijn.
045-5244299.
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KEUKENS
WULLENWEBER KEUKENS
Betaalbaar keukendesign!
Demokeuken aanwezig.
06-46121095
Ook op facebook.

Vernieuwingsgroep Beekdaelen vindt het van
belang dat alle inwoners mee kunnen doen,
mee-participeren, meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan dat
de Vernieuwingsgroep al 50 jaar lang de
inbreng en participatie van burgers in hun
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PVC VLOEREN

Beekdaelen 2021 De lokale politieke partij

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

Samen maken
we Beekdaelen!
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AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN,
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

BEZORGER GEZOCHT
IN AMSTENRADE
Interesse? Meld je aan via
info@beekdaeler.nl
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RAMEN & DEUREN

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

BIJBAANTJE

oplossingen week 21
2
4
3
1
7
8
9
5
6

AI
I
D
E
O
EI
K
R
K
H
E
H
Y
F
N
R
L
L

LAMINAAT/PARKET

GOUD

sudoku

VERTICAAL: 1 accuraat 2 deel v.e. trap 3 zangnoot
4 bladzijde 5 afloop 6 wielerwedstrijd 9 gaarne 12
pl. in Noord-Brabant 14 pl. in Frankrijk 15 tegen
17 boom 19 kwelling 20 pl. in Gelderland 21 wijnmaat 22 houten paaltje 25 speeksel 26 bezit 27
leidsman 28 oogvocht 31 proces-verbaal 33 sportman 35 gewijde gave 37 oorspronkelijk bewoner
van Peru 39 brandstof 43 United Nations 44 van
het.

sudoku-vijfling
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REEDS
SCHEUREN
STAAL
TIPSY
TIRAN
TUNESIE
TWEED
VIOOL
ZEILEN

€ 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.
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eigen KERN en in hun gemeenschap van groot
belang vindt. Hiermee geven we samen invulling aan het motto “Beekdaelen maken we
samen”.
Indien u wilt opkomen voor de belangen van
uw KERN of buurt, stuur dan gerust eens een
mailtje naar (hugoschaffrath@home.nl) of bel
mij even op (06-27821174). Wij gaan graag
met u in gesprek.
NUTH

kruiswoord

”
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Het is aan mij om zo’n leerling duidelijk te
maken dat het een mooi vak is, de horeca.
Heléné

Kerkdiensten

Familieberichten
Dankbaar, dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben, is na een leven, dat getekend werd door
eenvoud, goedheid, bezorgdheid en eerlijkheid, van
ons heengegaan voorzien van de H. Sacramenten der
Zieken, in de leeftijd van 97 jaar

Frits Vankan
echtgenoot van

Gerda Vankan-Senden
In dankbare herinnering
Gerda Vankan-Senden
Jacq en Marlies
Natascha en Chuck, Rylee, Ryen, Lily
Huub en Marie-Louise
Maurice en Wendy, Brian, Mike
Patrick en Desiree, Jelco
Maria en Frank
Rob en Sanne, Em
Renee en Cars
Annemie en Wiel
Paula en Maxime, ♥
Roel en Claudia
Amstenrade, 28 mei 2021
Keelkampstraat 82, 6361 HG Nuth
Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan het verplegend personeel, afd. Klaver, van verzorgingshuis Elvira-Leontine.

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Remigius
Schimmert

Zaterdag 5 juni. 19.00
uur: Dankviering communicantjes. Intenties: jaardienst Jules en Marianne
Dortu-Hoefnagels;
jaardienst ouders Habets-Dentener; zielendienst Tiny
Meijers- Veldman. Zondag
6 juni. 11.00 uur: Hoogmis. Intenties; zeswekendienst Jef Ramaekers; Hans
Laheij (verjaardag). 13.00
uur: Doopviering Rosie
Joosten. Woensdag 9 juni.
19.00 uur: H. Mis. Intenties: Hannie Gales-Benden
(verjaardag) en jaardienst
Antoon Gales. Donderdag 10 juni. 18.30 uur:
Aanbidding. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Jan Hamers
(trouwdag).

Woensdag 2 juni. 08.00
uur: H. Mis. Intenties: familie
Kooloos-Verhaeg.
Donderdag 3 juni. 08.00
uur: H. Mis. Zaterdag 5
juni. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: Lei Goossens
verjaardag). Zondag 6
juni. 09.30 uur: H. Mis.
Uitreiking van de Eerste
Heilige Communie aan
twee communicanten (onder voorbehoud). Intenties: oma Melanie Eurelings-Gelissen. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: Annie
Luijten-Meisen (gestichte jaardienst); overleden
ouders
Boosten-Ramakers (gestichte jaardienst);
Nelly Herijgers- Vercoulen (gestichte jaardienst);
overleden ouders Starmans- Dormans (gest.
jaardienst);
overleden
ouders Lucassen-Hamers
(jaardienst); Bertien Houtvast-Eurelings (zeswekendienst).

Parochie St. Bavo
Nuth

Zondag 6 juni. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Maandag 7 juni. 09.00 uur: H.
Mis. Vrijdag 11 juni. 09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste.

Tot het laatst toe zelfstandig en op een mooie leeftijd van 94 jaar hebben wij afscheid
moeten nemen van onze mam, oma, zus en tante

Maria Gerarda Houben-Wouters
“Marieke”

Geboren 17 juli 1926

Overleden op 30 mei 2021

weduwe sinds 1979 van

Hein Houben

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Zondag 6 juni. 11.00 uur:
H. Mis opgeluisterd door
Steven van Kempen. Intenties: jaardienst Paula
Huntjens; ouders Joseph
Snijders en Clara Keybets (vanwege huwelijk);
ouders Steins-Barth en
schoonzoon Hub Fabus.
Dinsdag 8 juni. 09.00
uur: H. Mis. Intenties:
voor alle eenzame en zieke
parochianen.

Column Hélène

Afwas

D

e horeca is open. De
terrassen stromen vol,
want de ziekenhuizen stromen leeg. Voor mijn
leerlingen betekent dat dat
ze – een half jaar later dan
gebruikelijk - eindelijk aan de
bak mogen. In de afgelopen
weken hebben ze gemerkt wat
het betekent om minstens 8
uur achter elkaar op de benen
te staan, druk te ervaren in de
keuken en in sommige gevallen, een leermeester te hebben
die van zijn hart geen moordkuil maakt. Ik kreeg de afgelopen weken aanvankelijk hele
enthousiaste berichten van de
nieuwbakken stagiaires, maar
na drie weken vielen de eerste
slachtoffers. De een verscheen
op school met een bleek bekkie
omdat hij 12 uur achter elkaar
geacht wordt te werken onder
het motto: “Dat is de horeca,
jong. Dat moesten wij ook.” De
ander stuurde me een mail of
een appje met de boodschap:
“Ik ga stoppen met stage, want
ik leer daar niks” of woorden
van gelijke strekking. Er waren
er ook twee die weigerden de
stage voort te zetten omdat ze
‘geen zin hadden om als een
hond behandeld te worden.’
Ook ouders begonnen zich
te roeren en stelden – soms
geheel terecht - de vraag of
wij als school het normaal
vinden zoals het volgens hun
kroost in bepaalde horecagelegenheden aan toe gaat. Mijn
insteek bij dit soort situaties
is altijd die van de dubbele
diplomatie. Ik ga in gesprek
met beide partijen, pleeg hoor-

Parochie St. Servatius
Vaesrade

Marie-José en Frits Göbbels-Houben
Xervin en Silena
Rene en Isolde Houben-Doelen
Izzy en Nuna
Correspondentieadres: Schmeddingstraat 5, 6361 AZ Nuth
Mede door de coronamaatregelen zal het afscheid plaatsvinden in besloten familiekring.

Zaterdag 5 juni. 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: overleden ouders Kuipers-Slenter
en zoon Jo. Wij gedenken:
Maria
Vankan-Franssen
1994; Jo Otten 2000; Wiel
Kerens 2006; René Bruls
2012.

en wederhoor en kom dan
meestal tot de conclusie dat
de soep niet zo heet gegeten
wordt als hij wordt opgediend.
Daar waar een puber die in
een normaal studiepatroon zit,
naar school gaat, stage loopt
en een bijbaantje heeft, het al
moeilijk genoeg heeft om alles
onder één hoedje te krijgen, is
dat nu nog een graadje erger.
In de huidige omstandigheden
waarin er al ruim een jaar niet
‘normaal’ lesgegeven wordt,
de sociale interactie behoorlijk
geminimaliseerd is en leerlingen letterlijk en figuurlijk
afstand moesten nemen van
elkaar en van school, is het
heel moeilijk om de structuur er weer in te krijgen.
Het valt mij op dat leerlingen
enorm nerveus worden bij
het woordje ‘stage’ en al rode
vlekken in hun nek krijgen bij
het idee dat ze met onbekende
mensen moeten communiceren. Ze gaan van 0 naar 100 in
6 seconden momenteel en dat
levert stress op. En dus is het
gemakkelijker om te zeggen:
“ik leer daar alleen afwassen”,
dan toe te geven dat je het
tempo niet kan bijbenen en dat
je baas na je derde mislukte
croque monsieur een geïrriteerde opmerking niet kon
onderdrukken. Het is aan mij
om zo’n leerling duidelijk te
maken dat het een mooi vak is,
de horeca. En dat iedere chef
ooit begon waar iedere dienst
eindigt: bij de afwas.
Reageren?
helene.knops@home.nl

COLOFON
De Beekdaeler/
Beekdaelen Journaal
is een gratis uitgave van
Claessens Grafimedia/
Gendarme Multimedia
en verschijnt wekelijks
huis-aan-huis in de
gemeente Beekdaelen.
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.

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

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004

www.smeijstershoek.nl

24 uur per dag bereikbaar

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

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

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

Alles draait om de bal!
Spaar voor echte
Soufiane Touzani voetballen

VOLOP EN GRATIS PARKEREN

PINKSTERZONDAG & MAANDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 10:00 T/M 18:00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 3 t/m zondag 6 juni 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

2 STUKS

Hagedoren kruisbessen
schuim vlaai
middelgroot

7.

99

10.99

3.98
5.12

Alle Molenbrood
volkoren broden
2 broden
combineren mogelijk

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

5.99

Preuf goulash

Verse Zalmfilet op
of zonder huid

bakje à 500 gram

combineren mogelijk

3.

99

2.00
2.62

Alle Magnum

2 bakken à 500/900 ml of 450-490 gram
combineren mogelijkogelijk

2 STUKS

2 STUKS

5.-

5.78
11.98

4.58
8.20

bak 1 kilo

49

1.

1+1

*

2 multipacks à 6 flessen à 300 ml
combineren mogelijk

Trots van Coop Authentieke grillham,
landham, ovengebakken kipfilet,
ovengebakken spek of gegrilde fricandeau
2 pakjes à 100-125 gram, combineren mogelijk

4.88 _ 6.00
3.66 _ 4.50

Wijntje van de week

MAX. 6
PER
KLANT

Grimbergen
speciaalbier

3.

99

*
S
J
I
e HALVE PR
2

Nectarines
of perziken

99

1.

69

g’woon roomijs of
biologisch schepijs

2 pakken à 3-10 stuks of
bekers à 330-440 ml
combineren mogelijk

3.

3.-

Alle rosé wijnen
2 flessen à 250-1000 ml
combineren mogelijk

EN
=1 BETAL
2 HALEN

14. 15.
7.19 _ 7.89
38 _

MAX. 4
PER
KLANT

78

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

*
S
J
I
R
P
2e HALVE 3.78 _ 19.98
83 _

2.

14.

98

Hertog Jan
pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

17.

49

10.

99

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

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

