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IERSE BAND THE FUREYS
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GEMEENSCHAPSHUIS

EERSTE KLIMAATBURGEMEESTERS
VAN BEEKDAELEN : NICO
EURELINGS EN VERA HOEKSMA

pagina 11

pagina 13

Nationale
Klimaatweek
van start

Een van bekendste
Ierse folkgroepen
komt naar Hulsberg

ACTUEEL

Waardig afscheid van
harmonie St. Servatius
Vaesrade Het was voor veel van de ruim 100 aanwezigen zaterdagavond in Dorpshuis Vaesrade even slikken, toen het afscheidsconcert van
harmonie St. Servatius uit Vaesrade werd afgesloten met ‘Voasje Allein’. Het waren de laatste klanken van de harmonie uit Vaesrade, die na
bijna 100 jaar ophoudt te bestaan. Foto de Beekdaeler

ACTUEEL

FINANCIEEL WETHOUDER PETER JANSSEN: ‘VOORZICHTIGHEID IS GEBODEN’

Begroting Beekdaelen op orde
Ondanks corona en de
daaropvolgende oorlog in
Oekraïne, met de daarmee
gepaard gaande vluchtelingenopvang, energiecrisis
en een torenhoge inflatie,
heeft Beekdaelen haar
huishoudboekje op orde.
Hierin is een overschot begroot van 493.000 euro.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Hoe wethouder Peter Janssen
dat verklaart? “Welnu, ‘door weloverwogen keuzes te maken’. Dat
heeft positief effect op deze be-

groting. Maar dat betekent niet
dat er niets mogelijk is. De insteek van deze begroting is vooral ‘wat kan er wél?’ Voorzichtigheid is echter geboden.”
Kopzorgen
Hogere prijzen voor energie en
torenhoge inflatie. Ze zorgen
voor kopzorgen bij de gemeente
Beekdaelen, ook al is het huishoudboekje keurig op orde. Zo
wordt voor 2023 een plus van
bijna een half miljoen euro verwacht. Een jaar later is dat bijna
1 miljoen en in 2025 zelfs 2,2 miljoen.“Maar dat neemt niet weg
dat er veel onzekerheden zijn op

het moment”, aldus wethouder
financiën Peter Janssen. “De
enorm gestegen energieprijzen
en de alsmaar oplopende inflatie
brengen veel onzekerheid met
zich mee. Want hoe ziet de toekomst eruit? En welke gevolgen
hebben deze ontwikkelingen op
de structurele financiële speelruimte voor onze gemeente?”
Ravijnjaar
En dan is er het jaar 2026, dat
in gemeenteland inmiddels een
ravijnjaar wordt genoemd. Vanaf 2026 wil het Rijk overstappen
op een andere financiering van
provincies en gemeenten. Maar

hoe dat eruit gaat zien, weet nog
niemand. Er is al wel eenmalig
geld in het vooruitzicht gesteld
voor de gemeenten. Maar daarna
is totaal onzeker op welke basis
de gemeenten hun geld krijgen.
Lokale lasten iets omhoog
De impact op het huishoudboekje van de inwoners is beperkt, zo
blijkt uit de begroting voor 2023.
De OZB en afvalstoffenheffing
stijgen alleen met de inflatiecorrectie van 2,4 procent. De rioolheffing gaat met 5,3% omhoog.
De gemeenteraad moet dat alles
nog wel goedkeuren, net als de
rest van de begroting.
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NIEUW POSTKANTOOR IN STATIONSTRAAT

Toch weer
servicepunt
PostNL
in Nuth
Het dorp Nuth heeft
toch weer een plek waar
alle posthandelingen
kunnen worden verricht. Sinds vorige week
kan het weer bij Dogita
hondenwinkel aan de
Stationstraat 137. Men
kan er terecht voor postzegels, pakketten en
zelfs het overschrijven
van kentekens.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Sinds de sluiting van kantoorartikelengroothandel Office Centre op bedrijventerrein de Horsel
in Nuth waarin PostNL ook een
servicepunt had, moesten de inwoners van Nuth hun PostNLzaken regelen in andere dorpen
Verre van een ideale situatie, die

• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN
(VOOR ALLE VERZEKERINGEN,
ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP AUTO’S

nog wel eens tot onbegrip leidde.
Dat is nu, dankzij Dogita hondenwinkel, verleden tijd. Het
afleveren, ophalen of retourneren van pakketten kan voortaan
weer gewoon in eigen dorp.
Volwaardig postkantoor
Volgens mede-eigenaar Sylvia
Mans gaat het om een volwaardig postkantoor. Dat betekent
dat klanten, naast het versturen van post en pakketten, er
ook terecht kunnen voor het
aanbieden van grote hoeveelheden post, spoedpost, rouwpost, aangetekende stukken, het
frankeren van een buitenlands
pakket en zelfs het overschrijven
van een kenteken. Het nieuwe
postkantoor aan de Stationstraat is van maandag tot en met
vrijdag geopend van 09.00-17.00
uur, op zaterdag van 10.00 tot
14.00 uur.

--

• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
• APK (ZONDER AFSPRAAK)
• BANDEN EN UITLIJNEN
• LASWERKZAAMHEDEN

APK € 35,- | 4-GASMETING € 7,- | ROETMETING € 25,PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

SCHUTTERSSTRAAT 2 BEEK-ELSLOO
(T) 046 - 435 23 35
WWW.AUTOSERVICEBEEK.NL

Najaarsmode!

Gezellige
pullovers
voor
dames
en heren
U bent van harte welkom!
Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl
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Repaircafé Oirsbeek
in teken van fietsen

Hoera! Omrijden hoeft straks niet
meer want de doorgaande weg in
Aalbeek gaat weer open
Aalbeek Eindelijk goed nieuws voor de mensen in Aalbeek en omgeving: de provinciale weg N298 in
Aalbeek is vanaf 9 november weer helemaal geopend voor het doorgaande verkeer. De openstelling van
de weg stond oorspronkelijk gepland voor eind september, schoof door naar eind oktober, maar werd
vrijdag opnieuw uitgesteld. Toch zagen sommige automobilisten afgelopen weekend hun kans schoon
om het wegdek alvast te testen. De komende dagen worden de laatste werkzaamheden afgerond. Dan zit
het karwei er toch echt op: de doorgaande weg in Aalbeek is klaar en gaat woensdagmiddag 9 november
weer open. Foto de Beekdaeler

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorgers in
Schimmert,
Schinnen, Puth
en Schinveld

I don’t bite when
the postman comes!
Voor een brief of een pakketje kunt u ons
nieuwe postkantoor in Nuth bezoeken.
Onze openingstijden zijn
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Dogita hondenwinkel
Stationstraat 137, 6361 BH Nuth

BEEKDAELEN De Beekdaeler is met spoed op zoek
naar nieuwe bezorgers voor
een krantenwijk in Schimmert, Puth, Schinnen en
Schinveld. In Schimmert
gaat om een wijk in de omgeving van de Hoofdstraat/
Oranjeplein, in Schinnen in
de omgeving van Breyenrode/Vonderstraat, in Schinveld in de omgeving van
de Kloosterlaan/Pastoor
Brounsstraat en in Puth in
de omgeving van de Geleenstraat/Bovenste Puth.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of info@
beekdaeler.nl.

Oirsbeek Het Repair Café in
Oirsbeek staat zaterdag 5 november in het teken van fietsen.
Ook voor andere klusjes staan
diverse vaklieden klaar, maar het
accent ligt deze keer op de fietsen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het maken van een kapotte
fietsenlamp of het vervangen van
een fietsenketting. Bezoekers
wordt gevraagd het onderdeel
dat kapot is mee te brengen. De
reparaties zijn gratis, al wordt
een vrijwillige bijdrage op
prijs gesteld. Het Repair Café is
tussen 10.00 en 13.00 uur in de
Schepenbank aan de Oirsbekerweg 2a.

Wandeltocht
Keescheknup
Bingelrade
Bingelrade Wandelcomité De
Keescheknup uit Bingelrade
houdt zondag 13 november haar
jaarlijkse herfstwandeltocht. Inschrijven en starten kan bij het
Ontmoetingscentrum aan de
Dorpsstraat. Deelnemers kunnen 6, 14, 20 of 26 kilometer
wandelen. De langste afstand
start tussen 08.00 en 11.00 uur,
de kortste tussen 08.00 en 14.00
uur. De wandelroutes leidt de
deelnemers deels over Duits
grondgebied. Onderweg is er een
rustpunt ingericht. Meer info via
heinzvanmegen@ziggo.nl.

Drie blaaskapellen
spelen in Puth
Puth De Puther Senioren Kapel
houdt zaterdagavond 5 november in Brasserie Oud Limburg
aan de Kerkweg in Puth een
gezellige avond met kapellenmuziek. Naast de Puther Senioren Kapel treden de Nuther
Amusements Kapel op en het
Senioren Orkest Landgraaf. Peter Otermans praat de avond aan
elkaar. Het programma begint
om 20.00 uur; de zaal is open
vanaf 19.00 uur. De toegang is
gratis.
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Vogelexpositie in
Wijnandsrade
Wijnandsrade Vogelvereniging
Kleur & Zang in Wijnandsrade
houdt in het weekend van 4, 5
en 6 november haar jaarlijkse
vogeltentoonstelling in het gemeenschapshuis aan de Oudenboschstraat in Wijnandsrade. In
totaal worden ruim 200 vogels
ingebracht. Bezoekers van de
tentoonstelling zien bijvoorbeeld kanaries, Europese vogels
parkieten en tropische vogels.
Een vogel van de show kopen
kan ook. Daarvoor heeft Kleur &
Zang een aparte verkoopklasse
samengesteld. Het publiek kan
de vogels vrijdag van 19.00 tot
21.30 uur bewonderen. Op zaterdag is de show geopend van
13.00 tot 20.00 uur en op zondag
van 11.00 tot 16.00 uur.

Sint Maartenoptocht
In Schinveld
Schinveld
Het Hoej-HoejComité in Schinveld houdt vrijdag 11 november weer de Sint
Maartenoptocht. Kinderen kunnen om 18.30 uur verzamelen bij
de ingang van BMV De Sjinskoel.
Daar worden de lampionnen uitgedeeld voor de optocht die om
19.00 van start gaat. De route
loopt via de Beatrixstraat richting Groesweg, waar het verhaal
van Sint Maarten wordt voorgedragen. Vervolgens wordt bij de
oude vogelstang aan de rand van
de Schinveldse bossen het Sint
Maartensvuur ontstoken en is er
voor iedereen een versnapering.

Harmonie St. Bavo
op podium met
Lentekrans Linne
Nuth De Koninklijke Harmonie
St. Bavo en harmonie Lentekrans
uit Linne geven zondagmiddag
13 november een najaarsconcert in het Trefcentrum aan de
Wilhelminastraat.
Harmonie
St. Bavo bijt het spits af. Daarna treedt Lentekrans op. Het
concert begint om 14.30 uur;
zaal open vanaf 14.00 uur. De
toegang is gratis.

JEAN-KE

Wit se woa
ligk WIENESROA ?
Ei sjtökske weg va GEWEUSTEROA.
Mós se dan ouch nog noa AUSTEROA ?
sjnap dich de fiets
doe bès zoë doa....!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

Bijeenkomst
De Sjoelplaats
in Schinveld
SCHINVELD De Sjoelplaats houdt zondagochtend 6 november weer
een bijeenkomst waar
mensen kunnen bezinnen
op levensvragen, ditmaal
met als thema ‘Verlangen
naar rust’. De ontmoeting vindt plaats bij Biej
de Tant aan de Jabeekerstraat in Schinveld en
begint om 11.00 uur.
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Schinnense Caroline
Duisings presenteert
tweede dichtbundel:
‘Taaltovertuimelingen’

GRAFSTUKJES
voor ALLERHEILIGEN

Diverse soorten en prijzen

Bolchrysanten

Caroline Duisings uit
Schinnen presenteert
zondag 13 november in de
St. Dionysiuskerk haar
tweede gedichtenbundel.
Met ‘Taaltovertuimelingen’
gaat ze in tientallen gedichten in op thema’s als liefde,
vriendschap, rouw, gemis,
loslaten en herinneren.

2 stuks

per stuk

6.98

Viooltjes

12.98

tray 12 stuks

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Van de hand van Duisings verscheen eerder de dichtbundel
‘Taaltoveren’ (2017). Die eerste
bundel werd zeer goed ontvangen. “Het is fijn om te merken
dat wat mij raakt, via woorden
ook weer iets met anderen doet.
Dat doet me goed”, laat ze optekenen in een persbericht. Inmiddels heeft Duisings al heel
wat gedichten op haar naam
staan. Ook schreef ze drie gedichten voor de gedichtenroute
in Schinnen. De 145 pagina’s tel-

De omslag van de dichtbundel.
© Caroline Duisings

lende bundel kost 15,95 euro. De
presentatie start om 14.00 uur,
de toegang is gratis De Schinnense schrijfster leest zelf ook
voor uit haar werk. Daarnaast is
er muziek: toetsenist Bart Reijmers-Willems treedt er samen
met zangeres Nadine Maes op.
Voor wie alvast een exemplaar
van de nieuwe bundel wil reserveren: kaatje16@icloud.com.

Advertentie

Boekstart: Kom naar de
zing- en voorleesworkshop
in het thema van Sinterklaas!
Voor kinderen van 2 en 3 jaar en
hun ouders/verzorgers, door Esther
Sluijsmans, logopediste, babycoach
en babygebarendocent van ”Babycoaching” op vrijdag 18 november
van 10.30-11.30u.

gebruiken. Wil je deze gebaren
leren? In deze speciale workshop
wordt er een sinterklaasverhaal
voorgelezen en de Sinterklaasliedjes worden ondersteund met
gebaren.

Hoor jij ook weer overal Sinterklaasliedjes? Vinden jouw papa en
mama het leuk om voor te lezen
over het paard van Sinterklaas? En
dansen jullie in de klas weer de Pietendans? Sinterklaasliedjes en de
verhalen over Sinterklaas worden
nog levendiger en grappiger als jij,
je papa, mama en juf er gebaren bij

Activiteit Voorleesworkshop in het
thema van Sinterklaas
Waar Bibliotheek Nuth
Wanneer Vrijdag 18 nov. van
10.30-11.30u
Deelname gratis
Aanmelden vóór 11 nov. via
contact@bibliotheeknuth.nl,
tel. 045-5244000 of aan de balie.

St. Catharinastraat 4		
6235 BE Ulestraten		
Tel: 043-3642202

5.98

Openingstijden:
ma-vrij: 08.00 - 17.30
zaterdag: 08.00 - 16.00

www.boerenbondulestraten.nl
Tankstation 24 uur per dag geopend

ADVERTORIAL

Wereldwinkel Nuth viert
Fair Trade Week met nieuw
duurzaam product: Happy soaps
In het kader van de landelijke
Fair Trade Week (29 oktober
tot 6 november) presenteert
Wereldwinkel Nuth een nieuw
duurzaam product: happy
soaps.
Wij hebben gekozen voor dit
product omdat dit te maken
heeft met duurzaamheid. Het
zijn allemaal verzorgingsproducten die verpakt zijn in kartonnen
doosjes en blikjes. Dit om de berg
plastic te verminderen. We hebben een groot assortiment producten: de winkel ruikt er heerlijk naar.
Ontwerpwedstrijd Tony
Chocolonely
In samenwerking met de werkgroep Fair Trade Beekdaelen organiseren wij nog een activiteit

in Beekdaelen. Het thema dit
jaar is duurzaamheid in combinatie met eerlijk loon voor de
producent. Daardoor krijgt Tony
Chocolonely dit jaar ook extra
aandacht en iedereen kan meedoen aan een tekenwedstrijd.
De formulieren kun je in de wereldwinkel en alle bibliotheken
van Beekdaelen op halen. Wij
hebben de wedstrijd een week
verlengd. De ontwerpen kunnen
t/m 12 november worden ingeleverd bij de bibliotheken in Beekdaelen en in de Wereldwinkel in
Nuth. Kinderen en volwassenen
kunnen meedoen. En wie weet
word jij de landelijke winnaar.
Maar ook in Beekdaelen zullen
er winnaars zijn. Doe mee! Maar
steun ook de mensen in ontwikkelingslanden door Fair Trade
en duurzaam te kopen.
=
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KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Donderdag 3 november. 10.00
uur: H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 4
november. 10.30 uur: Communie aan de zieken. 16.00 uur: H.
Mis in zorgcentrum Panhuys.
Zaterdag 5 november. 19.00
uur: H. Mis m.m.v. fanfare St.
Clemens. Intenties: zielendienst
Tiny Brouns; overleden en levende leden Buurtvereniging De
Vriendenkring Arensgenhout;
Huub Sijstermans (verjaardag);
8e jaardienst Math Vliegen, tevens voor Tilla en Wiel Merx; ouders Mommers-Crutzen, dochter Els en nichtje Ria; levende
en overleden leden fanfare St.
Clemens; Els en Harry Pluijmakers. Zondag 6 november. 11.00
uur: Hoogmis m.m.v. GKC.
Intenties: Jules Ritzen (verjaardag); jaardienst overleden
ouders Jacques Keulen en Tiny
Keulen-Meertens; zielendienst
Finy Kikken-Hoeben. Woensdag 9 november. 19.00 uur: H.
Mis in het klooster. Intenties:
Tiny en Thei Meijers-Veldman.
Donderdag 10 november: 10.00
uur: H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 11
november:. 16.00 uur: H. Mis in
zorgcentrum Panhuys.

Zondag 6 november. 11.00 uur:
H. Mis met medewerking van
GKZ. Intenties: Johannes Hubertus Meessen; jaardienst
Willem Meessen en Josephina
Bex; Lies Bemelmans en ouders
Bemelmans-Erens; Wiel Hupperichs en familie; Fien Bemelmans; uit dankbaarheid; levende
en overleden leden van GKZ, tevens voor Frits Vennix. Dinsdag
8 november. 09.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Bavo
Nuth
Donderdag 3 november. 09.30
uur: Hubertusmis. Intenties:
Bertie Crijns (naamdag); Hub
Sijben. Vrijdag 4 november.
09.00 uur: H. Mis. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste. Zondag 6
november. 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Intenties: jaardienst Eugène Geurts; 3e jaardienst Louis Smeets. Maandag
7 november. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 11 november. 09.00 uur:
H. Mis. Intenties: ouders FrijnsEichhorst. 15.00 uur: uitstelling
en aanbidding van het Allerheiligste. 19.00 uur: St. Maartensviering in de kerk, aansluitend
lampionnentocht en St. Maartensvuur.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 3 november. 09.00
uur: H. Mis bij de Sint Hubertuskapel in Groot Haasdal. Intenties: Jo Vankan; Hub Baltus; Piet
Heuts (buren); overleden ouders
Pruppers-Neven en overleden
familieleden; Piet Cruts en overleden ouders Cruts-Ramaekers;
overledenen familie Niessen-Lucassen, Wim Ernes, Pieter de
Lange en Annie Kuypers-Niessen; overleden ouders Provaas-Mobers (jaardienst), Maria
Goltstein-Provaas, Hub Provaas,
Odiel Schneiders-Provaas; Mathilda
Cordeweners-Alberts;
Leo en Mia Lemmens-Goossens
en Ben Lemmens; Math en Annie Lucassen-Timmers en Ger
Heijnen; Wiel Laheye, ouders
Laheye-Speetjens, Ben Heiligers en René Heiligers; Pierre

en Tru Lucassen-Niessen, Olga,
Diana en Lex; Hub Boosten; Jeu
Limpens, Bèr en Lily Lemmens,
They Lemmens; Noël Stassen;
Maria en Lies Leunissen en
overleden familieleden familie Leunissen-Ubachs; leden en
overleden leden van buurtvereniging Groot Haasdal, in het
bijzonder Piet Heuts en de heer
Lodewick; overledenen familie
Cordeweners-Van Oppen, Maria
van Oppen, Mathilda Cordeweners-Alberts; overledenen familie Lucassen-Heijnen en Door
Lucassen; overleden ouders
Voncken-Lucassen, Jan en Tilly
Voncken-Pieters, Jan Creemers;
overleden ouders Lemmens-Van
Oppen en overleden kinderen,
Annie Lemmens-Eijssen, overleden ouders Kuypers-Meijs,
Leo en Jo Kuypers en Maurice Kerkhofs; Hub Kicken, Wil
Demandt, Jan van Ophoven;
Frans en Nicole Sieben; leden
en overleden leden Jagersvereniging Schimmert. Zaterdag
5 november: 11.00 uur: H. Mis
voor de Montfortaanse familie,
opgeluisterd door Dameskoor
Schimmert. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: Maria Sieben-Meertens (zeswekendienst). Zondag
6 november. 11.00 uur: Hoogmis (Allerheiligen), opgeluisterd
door GKZ. Intenties: Heins Bisschoff (jaardienst) en overleden familieleden; Hein Janssen
en familie Janssen-Bogman Sef
Zeegers (gestichte jaardienst);

Willy Wijermans; Philomena
Frijns; pastoor G. Op ’t Veld en
overleden familieleden; overleden ouders Gelissen-Janssen,
Jo, Jack, Lie en Melanie Eurelings; Eugène Kerkhofs (gestichte jaardienst); Harry Horsten;
Wil en Beppie Kersten-Op den
Camp (jaardienst); Jean Ritzen (bewoners Mareweg); Louis
Soons; Leon Snellings; Nettie
Slakhorst-Eijssen (verjaardag en
jaardienst); Pierre Stassen, Caroline Stassen-Frissen, hun kinderen en schoonkinderen: Sef, Jo
en Margot, René en Thea, Ernest
en Scheila, Paul en Virginie, Mia
en Jan, Eugène, Jozef, Noël, Luciën, Eduard; overleden ouders
Soons-Pijls; Eugène Hermans
(jaardienst) en overleden ouders
Hermans-Wierts; Jo Laumen;
Annie Hochstenbag; overleden
ouders Vleugels-Vankan; Leo
Eijssen, overleden ouders Eijssen-Janssen en overleden ouders
Petit-Aerts; Ton Kerkhofs; overleden ouders Zeegers-Kerkhoffs;
Bertien
Houtvast-Eurelings;
Theo Eijssen. 15.00 uur: Allerzielenviering, opgeluisterd door
GKZ, aansluitend de zegening
van de graven.
Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zaterdag 5 november. 18.30 uur
H. Mis. Intenties: voor alle overledenen van de parochie

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Hiervoor kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak
bij u thuis of in ons uitvaartcentrum.

24 uur per dag bereikbaar
Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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FAMILIEBERICHTEN

Als iets liefs ons verlaat blijft de liefde bestaan
Stil van verdriet, maar dankbaar voor alle liefde
die wij van haar mochten ontvangen, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Lies Coenen – Hollanders

*Nuth, 21 juni 1947

ⴕ Nuth, 27 oktober 2022

echtgenote van

Jan Coenen
In liefdevolle herinnering
Nuth: Jan Coenen
Aiko
Heerlerheide: William en Monique
Kaylee en Soner
Nuth: Petra en Roger
Delano en Daisy
Kyara en Radwan
Hemelrijk 7, 6361 WB Nuth
Op vrijdag 4 november om 14.00 uur nemen wij
afscheid van Lies in de aula van crematorium
Nedermaas te Geleen. In de ontvangsthal is
gelegenheid tot schriftelijk te condoleren.
Wilt u nog persoonlijk afscheid nemen van Lies
dan bent u welkom op dinsdag 1 of woensdag 2
november tussen 16.30 en 17.30 uur in afscheidshuis
de Hoeskamer te Buchten, Dorpstraat 53.

praten
over
afscheid
geeft
rust

U bent altijd welkom
voor een open gesprek.

GRIEPSPUIT

(mensen vanaf 60 jaar, mensen met longziekten,
hart- en vaatziekten en suikerziekte)

Medisch Centrum Nuth
Markt 25
6361 CB Nuth

N.C.W.M. Egelie
Mevr. M.T. Van Reisen
Mevr. L.T.E. Vogels
Mevr. J.W.M. Brouns

Wanneer: 5 november 2022
Tijd: zie uitnodiging

Waar: Medisch Centrum Nuth
Neemt u uw uitnodiging mee!

Advertentie

Bel 045 - 521 29 26
of ga naar monuta.nl/
hoensbroek.

Filmcafé in de Bieb: The Father

Dennis Houkes

Maandag weer
Hoeskamertref in
Arensgenhout
ARENSGENHOUT De
volgende editie van de
Hoeskamertref in Arensgenhout staat weer voor
de deur. Wie een kaartje
wil leggen of gewoon een
praatje wil maken met een
kopje koffie is welkom op
maandag 7 november van

14.00 tot 16.00 uur in de
Hoeskamer in Arensgenhout. Aanmelden is niet
nodig. Wie vervoer nodig
heeft moet voor 4
november bellen met
Bertie Peeters, tel 0644990885. Mailen kan ook:
hoeskamertref@gmail.com.

The Father is een van de mooiste,
sterkste en origineelste films over
dementie, waarin Anthony Hopkins
en Olivia Colman de sterren van
de hemel spelen. Niemand wil
het slachtoffer worden van deze
trage aftakeling of er een geliefde aan ten onder zien gaan. De
Oscarwinnende film gaat over deze
verwoestende hersenaandoening.
De Franse schrijver en regisseur
Florian Zeller gaat een fascinerende en beklijvende stap verder dan
eerdere films over dit thema.
De hoofdpersoon is Anthony,
inwonend bij zijn dochter liefhebbende dochter Anne in
Londen. Zij zoekt een nieuwe verzorgster voor haar vader vanwege
haar verhuizing naar Parijs. Anthony

raakt steeds meer in de war en
Anne staat voor een groot dilemma
want ze is niet langer in staat haar
vader de nodige hulp te bieden.
Maar hoe laat je je eigen vader los
als hij zich in paniek steeds meer
aan je vastklampt?
Speelduur 97 minuten
Activiteit Film The Father (2020)
Waar Bibliotheek Nuth
Wanneer Do 17 nov., 19.30u
Deelname € 5,00 voor leden (op
vertoon van je biebpas), € 7,50
voor niet leden (incl. koffie/thee).
Contante betaling (liefst gepast)
op 17 nov.
Aanmelden vóór 10 nov. via
contact@bibliotheeknuth.nl, tel.
045-5244000 of aan de balie.
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen 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 bekendmakingen verkort in de lokale media
die huisaanhuis verspreid worden.

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
Diverse wegen/ paden
door gem. Beekdaelen,
start en finish Thull 15 te
Schinnen
Op het perceel kadastraal
bekend gem. Schinnen
sectie A nr. 4960,
nabij Bergstraat 2 te
Sweikhuizen

OMSCHRIJVING
Evenement “Alfa
Bear Trail” (run) op 13
november 2022

DATUM VERLEEND
27-10-2022

Evenement “BCL
Treffe 2022” in het
weekend van 18 t/m
20 november 2022

31-10-2022

Verkeersbesluiten
LOCATIE
Bosscherweg, Hulsberg

OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Instellen
26-10-2022
geslotenverklaring
voor gemotoriseerd
verkeer m.u.v.
landbouwvoertuigen

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties
op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Voor het inzien van bovengenoemde verleende c.q. geweigerde
vergunningen kunt u een afspraak maken via het algemene
telefoonnummer van de gemeente 088 - 450 20 00.

E-mailservice met berichten over uw buurt
Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email
ontvangen? Meld u dan aan voor de emailservice:
https://www.overheid.nl/berichtenoveruwbuurt.
U ontvangt bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen
en andere lokale overheden dan automatisch.
U kunt hierbij 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.

Bestemmingsplannen

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Deze kunt u digitaal
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met behulp van het adres of
met het planidentificatienummer.

Deweverplein 1, Nuth
Scalahof 1, Schinnen (infopunt)
A ge Water 20, Schinveld
(infopunt)

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Broekweg/A ge Water
te Schinveld, perceel
Schinveld, sectie D,
nummer 61
Warblingstraat 23,
6439 AX Doenrade
Stationsstraat 56,
6365 CK Schinnen
Stationsstraat 56,
6365 CK Schinnen
Nieuwe Markt 44,
6365 BG Schinnen

OMSCHRIJVING
Het plaatsen van een
paardenstal

DATUM VERLEEND
18-10-2022

Het bouwen van een
garage
Het bouwen van een
woning
Beschikking
huisnummerbesluit
Het plaatsen van kozijnen
en het verbouwen
van een voormalig
winkelpand tot
appartement

18-10-2022
26-10-2022
26-10-2022
20-10-2022

Volledige afsluiting werkvak op
Provincialeweg in Oirsbeek
Kurvers BV voert momenteel, in opdracht van de gemeente
Beekdaelen, het project “Herinrichting Provincialeweg en
omstreken te Oirsbeek, Blauwe Ader fase 1” uit. Op 31 oktober
2022 is het laatste deel van deze fase van start gegaan.
Deze werkzaamheden in dit laatste deel duren ongeveer 8
weken. Ook tijdens dit deel zal het volledige werkvak op de
Provincialeweg afgesloten zijn. Het werkvak betreft het deel
van de Provincialeweg tussen Restaurant & kookstudio Oasis en
de sportschool GO 24/7 Health & Wellness (Any Time Fitness),
inclusief de ventweg tegenover de bushalte en de kruising met
de Altaarstraat.
Omleidingen
Zoals bekend is de rijbaan in beide richtingen afgesloten voor
alle doorgaand verkeer. Uitsluitend lijnbussen en nooddiensten
mogen het werkvak passeren. Helaas blijkt dat de afsluiting
van de Provincialeweg en de bijbehorende bebording door
met name veel automobilisten wordt genegeerd. Te pas en te
onpas rijden automobilisten langs de werkzaamheden over
het afgesloten weggedeelte, vaak ook nog met hoge snelheid.
Dat zorgt voor overlast, maar vooral ook voor zeer onveilige
situaties. Niet alleen voor de mensen die er aan het werk zijn,
maar ook voor de voetgangers.
Wij verzoeken alle automobilisten daarom met klem gebruik
te maken van de omleiding via de buitenring! Ook de fietsers
worden om het werkvak heen geleid, via de Molenweg. Deze
route is speciaal ingesteld zodat ook deze weggebruikers op een
veilige manier om het werkvak heen worden geleid.
Uitgebreide informatie
Via www.beekdaelen.nl/blauweader
vindt u uitgebreide informatie over
de werkzaamheden aan en rond de
Provincialeweg en de omleidingen.
Klik in het schema op de webpagina op
“Fase 1: Altaarstraat Provincialeweg”.
Of gebruik bijgaande qr code.

Gemeente Beekdaelen verwelkomt twee klimaatburgemeesters
Kom kennis maken op 3 en 5 november
Beekdaelen kent sinds kort twee klimaatburgemeesters: Vera Hoeksma en Nico Eurelings. Twee inwoners
van onze gemeente, die zich actief inzetten voor een beter klimaat en graag hun verhaal met u delen
tijdens de Nationale Klimaatweek (31 oktober t/m 6 november).
Wethouder Jan Hermans: “Dit jaar hebben we voor de eerste keer ook klimaatburgemeesters in Beekdaelen
en daar ben ik oprecht trots op. Vera en Nico zijn beide actief bezig met het verbeteren van ons klimaat
en daarmee ook onze eigen leefomgeving. Dat doen zij trouwens elk op geheel eigen wijze. Hoe zijn dat
doen, delen zij graag met u. Zij hebben beide een heel interessant en inspirerend verhaal. Graag nodig ik u,
namens de gemeente Beekdaelen en de beide klimaatburgemeesters, dan ook van harte uit om naar hun
verhaal te komen luisteren!”
Een steentje bijdragen aan een beter klimaat kan iedereen. Dat kan via grote initiatieven, maar ook met kleine,
persoonlijke veranderingen kunnen we samen veel impact hebben. Laat u zich dus inspireren door Vera en
Nico. Hun uitnodigingen leest u hieronder.

(Plastic)afvalvrij leven?
Klimaatburgemeester Vera Hoeksma
vertelt hoe het kan!
In deze moderne tijden lijkt een lege afvalbak haast
onhaalbaar. Vera Hoeksma, een van de klimaatburgemeesters
van Beekdaelen, laat zien dat het wél kan en dat iedereen
zijn steentje kan bijdragen. Zo kunnen we afstappen van de
wegwerpcultuur en leren onze (plastic)footprint drastisch te
verkleinen.
Vera organiseert in samenwerking met de gemeente Beekdaelen
een Zero Waste presentatie in het gemeentehuis in Schinnen. Ook
kunt u deelnemen aan haar Zero Waste wandeltour in Sittard.
“Er zijn heel veel manieren om plastic te verminderen/vermijden
als je ervoor openstaat en weet hoe je het kunt aanpakken. Door
te lezen over de plasticsoep en over de invloed van alle plastic
vervuiling op onze aarde, in de lucht en water, en uiteindelijk ook
in ons lichaam (onlangs zelfs aangetoond in ons bloed!), werd de
noodzaak duidelijk. Door minder plastic afval thuis te gebruiken
kan ik zelf een steentje bijdragen”, aldus Vera Hoeksma.
“Daarnaast ontmoet u tijdens de tour leuke mensen die ook
geïnteresseerd zijn in een schonere wereld.”
Presentatie Zero Waste in Schinnen op 3 november
• Datum: donderdag 3 november
• Inloop: vanaf 19.15 uur
• Locatie: Gemeentehuis Schinnen, Scalahof 1, 6365 BK Schinnen
• Starttijd presentatie: 19.30 uur tot 20.30 uur
Er geldt een vrije inloop bij deze presentatie; aanmelden vooraf is
niet nodig.
Wandeltour Zero Waste op 5 november
• Datum: zaterdag 5 november
• Locatie: Sittard
• Tijd: van 10.00 uur tot ca. 12.00 uur
U kunt zich aanmelden voor de Zero Waste
wandeltour in Sittard via vwghoeksma@gmail.com.

Ook aan de slag
met een beter
klimaat?

De gemeente Beekdaelen
faciliteert initiatieven
van enthousiaste
inwoners, zoals de
initiatieven van onze twee
klimaatburgemeesters.
Waar we kunnen proberen
we als gemeente te
helpen. Zo maken we
samen Beekdaelen.

Klimaatburgemeester Nico Eurelings
vertelt het geheim van De Reusch
Op donderdag 3 november organiseert de andere klimaatburgemeester van Beekdaelen, Nico Eurelings, in samenwerking
met de gemeente Beekdaelen een informatieavond over het
duurzaamste monument van Nederland
2022: De Reusch in Schimmert. Tijdens
deze avond presenteert Nico de
geheimen achter één van de eerste
energieneutrale monumenten van
Nederland. Hij zal ingaan op alle
maatregelen die zijn genomen om de
indrukwekkende watertoren Energie “0
op de meter” te maken.
Op 9 september jl. is watertoren De
Reusch uitgeroepen tot het duurzaamste
monument van Nederland en hebben
Nico en Roger Eurelings de Groene
Sleutel in ontvangst mogen nemen.
Tijdens de presentatie op 3 november
wordt toegelicht hoe De Reusch is
verduurzaamd en welke mogelijkheden
en onmogelijkheden zij daarbij zijn
tegengekomen en hoe daar mee
omgegaan is.
De gemeente Beekdaelen is bijzonder trots op De Reusch en de
behaalde nationale prijs. Wethouder Hermans zal dan ook aanwezig
zijn bij de informatieavond.
Informatieavond ‘Het geheim van de Reusch’
De presentatie is vooral gericht op het verduurzamen van
monumenten. Deze uitnodiging is daarom voornamelijk gericht aan
eigenaren van monumenten.
• Datum: donderdag 3 november
• Inloop: vanaf 18.45 uur
• Locatie: De Reusch, De Bockhofweg 1, 6333 AZ Schimmert
• Starttijd presentatie: 19.00 uur
• Start netwerkborrel: 20.00 uur i.s.m. de gemeente Beekdaelen.
Deelname is gratis, maar gezien de beperkte ruimte vragen wij u om u
aan te melden via www.dereusch.nl\reserveren.

Bescherm jezelf en elkaar met een
herhaalprik tegen corona
Nu voor iedereen vanaf 12 jaar

De afgelopen tijd nam het aantal coronabesmettingen toe. Dit maakt het extra belangrijk om je bescherming weer op peil
te brengen. Iedereen vanaf 12 jaar kan nu een herhaalprik krijgen met vernieuwde vaccins. Hoe meer mensen de herhaalprik
halen, hoe beter we een verdere opleving van het coronavirus kunnen afremmen.
Goed om te weten
• De herhaalprik beschermt je tegen meer varianten
van het virus.
• Als je toch corona krijgt, word je er minder ziek van.
• Met de herhaalprik is de kans dat je corona krijgt naar
verwachting kleiner, waardoor je ook een kleinere kans hebt
op langdurige klachten door het virus.
• Met de herhaalprik bescherm je ook de mensen om je heen.
Want als je zelf minder snel corona krijgt, geef je het virus
ook minder snel aan anderen door. Dit is extra belangrijk
voor ouderen en mensen met een
kwetsbare gezondheid.
• Met de herhaalprik worden minder mensen ziek en
hoeven minder mensen thuis te blijven door corona. Dit
helpt om scholen, zorgvoorzieningen, openbaar vervoer,
sportverenigingen, winkels, horeca en bedrijven zoveel
mogelijk open te houden.

Zo maak je een afspraak
Je kunt de herhaalprik halen als je minstens drie maanden
geleden je laatste prik kreeg of corona had. Als je jonger bent
dan 60 jaar en geen hoger risico hebt om ziek te worden, krijg
je geen uitnodiging thuisgestuurd. Je kunt zelf een afspraak
maken op planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070.
Ben je nog niet gevaccineerd tegen corona? Om de herhaalprik
te halen, heb je eerst de basisprik(ken) nodig. Die kun je nog
steeds krijgen. Maak hiervoor een afspraak door te bellen
naar 0800-7070.

Meer weten? Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik of bel 0800-1351.

beekdaeler.nl
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ACTUEEL

IERSE BAND THE FUREYS SPEELT OP 18 NOVEMBER IN GEMEENSCHAPSHUIS DE LANGE BERG

Een van de oudste
en bekendste Ierse
folkgroepen komt
naar Hulsberg

De Ierse band The Fureys (vlnr): Tony Murray, George Furey, Eddie Furey, Daniel Boland en Camillus Hiney. Foto Rob Dijksman

The Fureys, een van de
oudste en bekendste
Ierse folkgroepen, tourt
deze maand door Nederland en België. Van
de vijftien concerten
die ze geven is er één
in Hulsberg. Op vrijdag
18 november staan ze
in gemeenschapshuis
De Lange Berg aan de
Schoolstraat. De ticketverkoop is begonnen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De band, die bij oprichting bestond uit de broers Eddie, Paul,
George en Finbar Furey, aange-

vuld met Davey Arthur, timmert
al 44 jaar aan de weg. Alleen
Eddie en George zitten nu nog
in The Fureys. Zij zingen beiden, spelen gitaar, mandoline,
banjo, bodran, en laten zich bijstaan door de doorgewinterde
kroegmuzikant Camillus Hiney
(accordeon, fluit), Tony Murray
(bas) en Daniel Boland (banjo,
viool). Ze zijn niet alleen bekend
door de snelle Ierse jigs en reels
die ze spelen maar vooral ook
hun emotioneel geladen love en
sad songs spreken hun publiek
zeer aan.
Meer dan 50 albums
Een beetje folkliefhebber heeft
wel enkele cd's (of elpees) van
The Fureys in de ‘platenkast’
staan. De groep heeft meer dan

vijftig albums gemaakt, met hits
als When you are sweet sixteen,
The Green Fields of France,
Goodnight Irene en The Red
Rose Café. Dat laatste is een bewerking van ‘Het kleine café aan
de haven’ van Vader Abraham.
Heel Ierland denkt dat het een
Ierse folksong is.
Voor de tweede keer in Hulsberg
De Ierse groep stond overigens
al eerder op het Hulsbergse podium. Het is Hulsbergenaar Rob
Dijksman die de band, net als
in 2017, opnieuw naar Hulsberg
haalt. “The Fureys behoren tot
de absolute wereldtop”, aldus
Dijksman. “Het zijn muzikanten
zonder kapsones. Vaak drinken
ze met de bezoekers na afloop
gezellig een potje biertje mee.

Met zijn accordeon zorgt Camillus Hiney dan dat het snel
een gezellige sing-song wordt.”
Dijksman twijfelt er niet aan dat
het op 18 november in het Hulsbergse gemeenschapshuis weer
als een Dublinse pub zal klinken.
“Een concert van The Fureys is
er eentje om nooit te vergeten.
Wie na afloop niet vrolijk naar
huis gaat moet de volgende dag
echt hulp gaan zoeken.”
Tickets
Het concert op 18 november begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 24,50 euro (exclusief 2,38
euro reserveringskosten) en zijn
verkrijgbaar via www.thefureys.
com of door te mailen naar
kuipers-j@home.nl.

EST 1874

l’adventure
musicale
Anneke
van
Giersbergen
met

9 & 10 december 2022
PAROCHIEKERK PUTH

kaartverkoop VIA www.fanfareputh.nl
en bij frans diederen, kerkweg 165 puth

beekdaeler.nl

13

dinsdag 1 november 2022

ACTUEEL

NICO EURELINGS EN VERA HOEKSMA ZIJN DE KLIMAATBURGEMEESTERS VAN BEEKDAELEN

Nationale
Klimaatweek
van start

De eerste Klimaatburgermeesters van Beekdaelen: Nico Eurelings en Vera Hoeksma (inzet). © Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Nico Eurelings (53) en
Vera Hoeksma (54) mogen
zich de Klimaatburgemeesters van Beekdaelen
noemen, zoals deze krant
vorige week al meldde. In
het kader van de Nationale Klimaatweek (van
31 oktober tot en met 6
november) gaan zij de
inwoners van Beekdaelen
inspireren ook te verduurzamen en maatregelen te
nemen om CO2-uitstoot te
verminderen. Dat is hard
nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) zocht
ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een
Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om
de CO2-uitstoot te verminderen.
Dat kan een groot initiatief zijn,
zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk,
maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters
in 158 gemeenten, waaronder
Nico Eurelings en Vera Hoeksma

uit Beekdaelen. Met hun eervolle
benoeming hopen zij tijdens de
Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te
inspireren om ook iets te doen
voor een beter klimaat. Nico en
Vera zijn veel met het klimaat bezig en hopen met hun duurzame
voorbeeld veel mensen in directe
omgeving aan te zetten tot actie.
Congres, lezing en wandeltour
Nico Eurelings werkt met volle
passie aan duurzame energie die
kosteloos en oneindig beschikbaar is. Dit vergt een andere
manier van denken. Daarom organiseert hij op 3 november een

congres over duurzaamheid in de
Reusch in Schimmert. Aanvang
19.00 uur, aanmelden op www.
dereusch.nl/reserveren. Op diezelfde avond organiseert Vera
Hoeksma in samenwerking met
de gemeente Beekdaelen een
Zero Waste presentatie in het
gemeentehuis in Schinnen. Het
begint om 19.30 uur, aanmelden is niet nodig. Daarnaast
verzorgt ze zaterdagochtend
5 november
een Zero-waste
wandeltour in Sittard. Die begint om 10.00 uur en duurt 2
uur. Aanmelden voor de wandeling is noodzakelijk en kan bij
vwghoeksma@gmail.com.
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PRIJS-PUZZEL

Puzzel mee en maak
kans op een cadeaubon
Wie deze puzzel goed weet
in te vullen maakt kans op een
cadeaubon t.w.v. € 10,te besteden bij een
Beekdaelense onderneming.

€10,-d met

Gefeliciteer
n!
jouw cadeaubo

groente

namiddag

houtrot

werkschuw

Stuur het juiste antwoord voor
maandag a.s. naar de Beekdaeler
Valkenburgerweg 3 | 6361 EA
Nuth. Vergeet je naam, adres en
woonplaats niet te vermelden. De
naam van de winaar wordt in de
volgende uitgave gepubliceerd. De
cadeaubon wordt per post naar je
toegestuurd.

Oplossing van de vorige puzzel:
49575
De winnaar is:
Joseph Janssen (Hulsberg)

6

faam
fijn

groente

namiddag
weefsel

houtrot

werkschuw

bedorven

ouderloos
kind

fijn
weefsel

vertakte
horens

bedorven

decimeter

vernis

4

grote zee
vertakte
horens
decimeter

tijdelijk
gebruik

kleine
ruimte

vers

4

contant
(Engels)

vernis

insect

boerenwerktuig

boomvrucht

naderhand

roem

tot en met

terdege

ouderloos
kind

boerderij
grote zee

roem
terdege

telegraaf
tijdelijk
gebruik
restant

lijdzaam

naderhand

1

1

drinkbak

telegraaf
restant

lijdzaam oefen-

meester
compagnon

roofdier
voegwoord

contant
(Engels)

kleine
ruimte

wedren

insect

tot en met

faam

melkklier

wrang

6

scheepstouw

onderlegger

vragend
vnw.

vogelnaam

boerenbewijs
v.
onschuld
werktuig

melkklier
onderOpen Unilegger
versiteit boomkeur- vrucht

vermaak

betaalwijze

pasvorm

troepen

vers

wrang

scheepstouw

2

vermaak

vragend
vnw.

vogelnaam

bewijs v.
onschuld

2
Open Universiteit
keurtroepen

betaalwijze

pasvorm

voegwoord

boerderij

roofdier

3

drinkbak
oefenmeester
compagnon

wedren

3

sierplant

5

schaakstuk

hoofddeksel

sierplant

5

schaakstuk

1

2

Oplossing:

1

3
2

hoofddeksel

4
3

5
4

6
5

6

15
COLUMN

JACQUES

Koppig
Met zijn kop tegen het kopje van Vermeer. Dat was, wat er op donderdag 27 oktober jongstleden in het Mauritshuis gebeurde. Drie Belgen
hadden een entreekaart gekocht en deden zich voor als bezoekers
van het museum, maar in werkelijkheid waren het actievoerders met
snode bedoelingen. Zij begaven zich zo onopvallend mogelijk naar het
zaaltje waar beroemde schilderijen van de 17e eeuwse schilder Johannes
Vermeer hangen, zoals het “Gezicht op Delft” en “Het kopje”. Dat
laatste schilderij wordt ten onrechte ook wel “Het meisje met de parel”
genoemd, omdat de oorbel geen parel is. De grootte en de metalige
weerkaatsing in plaats van lichtverstrooiing zoals bij een parel, wijzen
erop dat het eerder een glazen, gelakte 'druppeloorbel' voorstelt en geen
natuurlijke parel. Maar dat terzijde.
De mannen deden hun jas uit en onthulden daarmee een T-shirt van
de organisatie “Just Stop Oil” dat er duidelijk op stond. Sinds Shell
geen Nederlandse maatschappij meer is, wordt er alleen in het Engels
gedemonstreerd, ook al waren het Belgische klimaatactivisten. De
meest beruchte van het drietal, in wie wij de 45-jarige Wouter Mouton herkenden, was een lijmrecidivist. Op 19 juli lijmde hij zich in het
Groeninge-museum van Brugge vast aan het 15e-eeuwse schilderij ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ van Jan van Eyck en deed dat
een maand later nog eens over bij Manneken Pis in Brussel. Aan welk
lichaamsdeel dat was, heb ik niet kunnen vinden. Nu in Den Haag kopte
hij naar het lieflijke meisjeskopje, gelukkig door een glasplaat beschermd, zodat de verf niet beschadigd werd door de lijm waarmee hij zich
aan het schilderij vastplakte. Het bleek twee componentenlijm te zijn.
Een compagnon goot nog wat tomatensoep over de beide koppen heen,
zodat het een smeerboel van jewelste was. De soep was van het merk
Heinz, getuige het etiket van het blik, waarmee de actie een nog internationaler karakter kreeg. De gieter plakte zijn hand daarna vast aan de
muur naast het kunstwerk. Hoewel sommige bezoekers luidkeels gewag
maakten van hun afschuw over deze actie, grepen ze niet in, evenmin als
de suppoost die blijkens het filmpje dat al snel op internet circuleerde,
wat lullig stond te kijken (zoals veel suppoosten dat in soortgelijke
situaties plegen te doen). De Haagse politie die meteen was opgetrommeld, rekende het drietal in, maar het was nog een hele toer om de kop
naadloos van het kopje te scheiden. Twee componenten.
Aan het schilderij ontstond gelukkig geen schade, wel aan de lijst en
de achterplaat. De schade in het hoofd van Mouton wordt binnenkort
forensisch in het Pieter Baancentrum onderzocht. Hij had tijdens het
besmeuren nog in het Engels geroepen “Hoe voelt het om iets moois
voor je ogen verwoest te zien worden?” en het is straks aan de rechter
om uit te maken of hij daarmee het schilderij of iets anders bedoelde. In
elk geval bleef het drietal achter slot en grendel en dat is voor de musea
goed nieuws. Ze zijn inmiddels beschuldigd van vernieling en openlijk
geweld tegen goederen.

PICCOLO'S
Een particuliere piccolo plaatsen kost 15 euro. Voor bedrijven of commerciële
diensten of de (ver)koop, (ver)huur van een (vakantie)huis kan een
commerciële piccolo geplaatst worden voor € 25,-.

In en om het huis
UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie
Nuth - 0610340607
PVC, LAMINAAT, PARKET,
ECO-KURK
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth - 045-5113469
AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

Zakelijk en financieel
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.

Sloop en schadeauto's
JOCA PARTS BV BETAALT
DE HOOGSTE PRIJS VOOR
SCHADE- EN SLOOPAUTO'S.
Sportstraat 14, 6466 AW Kerkrade.
045-5411480/06-54750898.

Onderhoud en reparatie
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT?
Deze kunnen wij opnieuw
voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
06-82944793.
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

Diversen
PIET EN SINT BESTELLEN?
DAN KUNT U HEM OP DE
STOOMBOOT BELLEN.
045-5274241 / 06-51749057.
NIEUWS
WERELDWINKEL NUTH
Fair Trade Weken dat moet
gevierd worden. Wij vieren dat
met een nieuw duurzaam
product HAPPY SOAPS en
met een CHOCOLONELY
ontwerpwedstrijd (zie artikel
in dit blad) . Ook voor
kerstpakketten en attenties
hebben wij mooie producten,
die altijd mooi verpakt worden.
Loop gerust eens binnen of maak
een afspraak 06 27215614.
Wereldwinkel Nuth is geopend op:
vrijdag en zaterdag van 13.00u. 15.30u. en natuurlijk altijd op
afspraak. WELKOM!!!!

COLOFON

Claessens
media

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave
van Claessens Media. Wij zijn bewust

Al eerder waren beroemde schilderijen het doelwit van klimaatdrammers. De “Zonnebloemen” van Vincent van Gogh werden in de National
Gallery te Londen op soep getrakteerd en “Les Meules” van Claude
Monet kreeg in het Barberini-museum in Potsdam aardappelpuree over
zich heen. Dat schilderij was in 2019 verworven voor 110 miljoen dollar
en een zakje aardappelpuree kost bij de Aldi € 1,69.
Tenslotte ging er in het wassenbeeldenmuseum
Madame Tussauds in Londen een taart tegen de kop
van koning Charles, waarmee hij een piece of cake
in ontvangst nam. De acties hebben een koppig
karakter en roepen reacties van afschuw op.
Kunst is weerloos en mag niet worden opgeofferd
voor welk doel dan ook. Nu maar snel de koppen
bij elkaar steken hoe ons gezamenlijk erfgoed
beter beveiligd kan worden tegen dit soort
domkoppen.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook

Adverteren?

bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan

Wil je adverteren? Dan kun je

na het lezen bij het oud papier, zodat

bellen met 06-42677006 of stuur een

de krant wordt recycled. Samen

mail naar info@beekdaeler.nl

zorgen we voor een schoner milieu.
Website
De Beekdaeler

www.beekdaeler.nl

De huis-aan-huis-krant
voor Beekdaelen, ook online.

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 3 t/m zondag 6 november 2022

Kruisbessen
schuim vlaai

Kippenragout
Lochtman
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Brand pils

krat 24 flesjes à 300 ml

18.
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99

Alle
Douwe Egberts
oploskoffie

Pepsi, Royal Club,
Rivella of 7UP

2 flessen à 1000 ml
combineren mogelijk
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* De actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Alle Vivera
vleesvervangers
per pak
m.u.v. grootverpakkingen

1.67
3.77

0.

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

