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Vers van
de pers!
Beekdaelen Alsjeblieft! Dit
is ‘m, de Beekdaeler op compacter formaat inclusief vernieuwde opmaak. Daphne is
een van onze 60 bezorgers
die de Beekdaeler iedere
week in de brievenbussen
stopt in alle 15 dorpskernen
van de gemeente Beekdaelen. Digitaal lezen kan ook:
beekdaeler.nl. Veel leesplezier! Foto Rob Oostwegel
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ACTUEEL

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (1)
Ons Beekdaelen maken we
samen’. Die slogan ventileerden onze gemeentelijke politici
apetrots op de dag dat Beekdaelen in 2019 uit het ei kroop.
Nu we nog maar weinig samen
mogen, hoor je die slogan nog
maar zelden. Maar ook zonder
corona was ‘ie wel erg zwaar
aangezet. Want knappe jongen
die van een lappendeken met
vijftien kerkdorpen en nog
veel meer buurtschappen één
tapijt weet te maken. In zo’n
buurtschap hebben wij 27 jaar
geleden onze tenten opgeslagen. Er is het hele jaar door
geen fluit te beleven, zelfs de
buurtvereniging is opgedoekt.
Maar het is er goed wonen &
plukken, want de Hedelfingers en Elstars smaken net zo
lekker als vóór corona toen
we nog verre tochten ondernamen. Qua oppervlakte lijkt
Beekdaelen op Canada, en zeker als je de Buitenring neemt.
Als wij vanuit Oensel naar
Schinveld reizen smeert mijn
vrouw een pak boterhammen
voor onderweg. Laatst heeft
een Bingelradenaar op doorreis naar Arensgenhout in een
B&B in Oirsbeek overnacht.
Nu we in het Nieuwe Normaal nog maar weinig samen

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schimmert
SCHIMMERT De Beekdaeler is
op zoek naar een nieuwe bezorger voor een krantenwijk in
Schimmert. Het gaat om een
(kleine) wijk in de omgeving
van de St. Remigiusstraat/
Bekerbaan. Wil jij meer informatie over de verdiensten, etc.
dan kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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kunnen ondernemen hebben
we des te meer tijd om samen
over van alles en nog wat na
te denken. Bijvoorbeeld of het
nog wel van deze tijd is om
pak ‘m beet tien schutterijen
en tien voetbalclubs te hebben
in een gemeente met beperkte
financiële draagkracht. In
Schinveld hébben ze al superslim samen nagedacht, daar
smelten fanfare en harmonie
samen, in Doenrade en Merkelbeek deden ze dat al eerder
met de voetbalclubs. Kiezen is
moeilijk. Daardoor zit Beekdaelen als enige gemeente in
de Europese Unie opgescheept
met drie gemeentehuizen en
mag de nieuwe gemeenteraad
zich buigen over nummer vier.
Áls we ‘Ons Beekdaelen’ samen
willen maken, dan asjeblieft
niet met nóg meer stenen.

CLASINA DEBETS UNANIEM GEKOZEN
ALS LIJSTTREKKER GROENLINKS

Raadslid Louis
de Rijk verlaat
actieve politiek

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Clasina Debets en Louis de Rijk tijdens de verkiezingsavond in 2018. Foto archief
de Beekdaeler

Opruimactie
in Nuth
De vrijwilligers van
BuurtSchoon
Nuth
gaan
zaterdag 15 januari weer aan
de slag om het dorp Nuth
schoon te maken. Om 10.00 uur
gaat de opruimkaravaan van
start, waaraan iedereen kan
deelnemen. Start-en eindpunt is
de Markt. De opruimactie duurt
2,5 uur. Buurtschoon Nuth zorgt
voor de benodigde materialen.
Van
tevoren
aanmelden
is noodzakelijk en kan via
clasinadebets@gmail.com.

Nuth

Clasina Debets is, zoals
verwacht, unaniem gekozen als lijsttrekker voor
GroenLinks Beekdaelen.
Zij was de enige kandidaat. Tijdens de digitale
ledenvergadering werd
ook afscheid genomen van
Louis de Rijk. Niet als lid
van GroenLinks maar wel
- na 20 jaar - als commissie- en raadslid.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Lijsttrekker Debets en wethouder John Essers overhandigden
De Rijk een cadeau, live bij hem

thuis. De Rijk laat weten dat hij
de fractie en zeker de nieuwe
raadsleden wil blijven ondersteunen.
Top 6 kandidatenlijst
In het spoor van lijsttrekker
Debets bestaat de top van de
GroenLinks-kandidatenlijst uit
Dick Poelsma, Yvonne Dreessen, Susanne Voncken, Jordy
Jennen en Mark Meessen. John
Essers, twintig jaar geleden
samen met Louis de Rijk de
grondlegger van GroenLinks
(Nuth), hoopt dat hij zijn (in
2019) in gang gezette werkzaamheden als wethouder namens GroenLinks en de PvdA
in de komende raadsperiode
kan voltooien.
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VERNIEUWINGSGROEP: ‘IN DE
BUURT VAN DE MARKT IN NUTH’

Pleidooi voor
pinautomaat
Over het pinnen in Nuth,
beter gezegd over het níét
kunnen pinnen, heeft De
Beekdaeler eind verleden
jaar meermaals geschreven nadat de pinautomaat in het voormalige
Rabobankgebouw aan
de Stationstraat in Nuth
van de ene op de andere
dag was ‘verdwenen’ - in
afwachting van een gele
Geldmaat op diezelfde
locatie. Daar is het tot
op de dag van vandaag
bij gebleven. Inmiddels
staat deze kwestie op de
gemeentelijke agenda.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het gemis aan een pinautomaat
in Nuth, met ruim 4.500 inwoners het grootste kerkdorp in de
gemeente Beekdaelen, heeft nu
ook de lokale politiek bereikt.

Mensen
willen blijven
pinnen
-Hugo Schaffrath
Coalitiepartij De Vernieuwingsgroep zegt zich ‘zorgen te maken
over het feit dat een grote groep
inwoners van de kernen Nuth,
Wijnandsrade en Vaesrade geen
mogelijkheden meer heeft om
met name in de avonduren geld
te kunnen pinnen’. De gemeente
Beekdaelen heeft een belangrijke rol voor de leefbaarheid in de
kernen, stelt de Vernieuwingsgroep. Fractievoorzitter Hugo
Schaffrath: “Vanuit de samenleving krijgen wij veel signalen dat
inwoners behoefte hebben om te
kunnen blijven pinnen.” Zijn partij wil dat het college van B&W
hierover met de bancaire sector in gesprek gaat, benadrukt
Schaffrath. “De doelstelling is
het realiseren van een pinautomaat in de buurt van de Markt in
Nuth.”

OPNIEUW BEKLEDEN

30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF
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Kandidatenlijst D66 Beekdaelen

Op deze kandidaten van D66 kun je stemmen bij de komende verkiezingen. Eigen
foto

mee en
dan meteen
een passende
offerte.

30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF

ACTUEEL

Nadat al eerder Rodney Swelsen door de leden van D66
Beekdaelen was verkozen tot
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart,
heeft de partij nu ook volgorde
op de kandidatenlijst bekend
gemaakt.
Hoekbank
vanafHoekbank
2250,= vanaf

MOL & GEURTS
Industriestraat
14 613514KH
Sittard
MOL- &
GEURTS - Industriestraat
6135
KH Sittard
99 22info@molgeurts.nl
- E-mail.: info@molgeurts.nl
- Website:
molgeurts.nl
Tel.: +31 (0)46 Tel.:
451+31
99 (0)46
22 - 451
E-mail.:
- Website:
molgeurts.nl

2250,=

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Op de tweede plaats staat Aniek
Reuling (Oirsbeek), zij fungeert

in de komende verkiezingscampagne tevens als ‘running mate’
van lijsttrekker Swelsen. Plek
drie is voor Jack Stevelmans
(Merkelbeek) en op nummer vier
staat Melissa Botana-Gronek
(Schinnen). De volgorde van de
overige Beekdaelense D66-kandidaten: Ronald Jansen (Nuth),
Cliff Reijnders (Arensgenhout),
Sanne Dolstra (Amstenrade),
Harald van Hooren (Amstenrade), Roy Dassen (Merkelbeek) en
Jorn Meijers (Lemiers).

Advertentie

Wat glasvezel
voor jou kan betekenen
Een goede internetverbinding
maakt het verschil

Gigasnel glasvezelinternet van DELTA

Onbezorgd internetten zonder haperingen, dat willen we
allemaal en vinden we tegenwoordig normaal. We staan
er niet altijd bij stil, want het is zo vanzelfsprekend. In
ons leven is een snelle, stabiele internetverbinding
superbelangrijk. Voor werk of plezier verbruiken we
steeds meer data. DELTA is de eerste provider in
Nederland die internet tot 8 Gig mogelijk maakt!

Ook jij kan straks gebruik maken van gigasnel
glasvezel internet. Tenminste als 35% van de
bewoners zich aanmeldt voor een abonnement. Doe
jij ook mee? Kijk op delta.nl, doe de postcodecheck
op onze website en bekijk ons aanbod op jouw
woonadres.

Geen gedoe: iedereen tegelijk online
Gigasnel internetten zonder gezeur of gedoe. Met glasvezel internet van
DELTA kan dat. Met glasvezel heb je niet alleen een stabiele
internetverbinding, maar je hebt ook een gegarandeerde snelheid. Dat wil
zeggen: de snelheid die je afneemt krijg je ook daadwerkelijk geleverd tot aan
het modem. Dat is toch normaal? Dat vinden wij namelijk wel! Maar dat is
niet altijd het geval als je internet via de coaxkabel of DSL gebruikt.

“Geen hangend beeld meer met videobellen”
Videobellen gaat vaak beter
over glasvezel
Een hoge uploadsnelheid is handig
als je zelf vaak grote bestanden,
zoals foto’s en video’s, op internet
zet. Je merkt het ook tijdens
videobellen: je eigen videobeeld
wordt snel en met hoge kwaliteit
verstuurd. Bij een kabel- en DSLverbinding zijn de uploadsnelheden
vaak een stuk lager dan wanneer je
iets downloadt.

Online gamen met een snelle en hoge ping
Ping meet de tijd die het kost om vanaf jouw locatie een server te bereiken,
dus hoe snel data tussen jou en de server wordt uitgewisseld. Zeker als je
gamet een belangrijk punt, want als je ping-snelheid laag is, kan het
gebeuren dat jouw spel achterloopt op dat van de andere gamers met wie je
samen speelt. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Glasvezel internet staat erom
bekend dat het de snelste ping heeft.

“Game on! Met glasvezel win je elk potje”

delta.nl/zuid-limburg | 0118 - 22 55 71

beekdaeler.nl
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POLITIEK

NIEUWJAARSWENS VAN ZEVEN POLITIEKE KOPSTUKKEN IN BEEKDAELEN

‘Ein nuuj joar mit nuuj kansen’
In maart kiezen de inwoners van de gemeente
Beekdaelen een nieuwe
gemeenteraad. Op verzoek van De Beekdaeler
vertellen de fractievoorzitters van de (huidige)
zeven politieke partijen
waarop zij hopen in 2022.
In hun Nieuwjaarsboodschap wenst het zevental
alle Beekdaelenaren alle
goeds voor dit jaar, met de
nadruk op een goede gezondheid en, hoe kan het
ook anders, zo min mogelijk corona-ellende.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Hugo Schaffrath (Vernieuwingsgroep, 7 raadszetels): “Inzake
woningnood krijgen burgers uit
Beekdaelen voorrang, ook versnellen we onze woningbouwplannen. We zetten in op huisvesting voor ouderen (waardoor
er doorstroming komt voor jongeren) en op verbetering van het
groenonderhoud, met name op
zichtlocaties. Klachten en vragen worden sneller en deskundiger opgepakt zodat inwoners
weten waar ze aan toe zijn.”
Twan Schevers (CDA Beekdaelen, 6 zetels): “We hebben de
afgelopen periode echt het ‘samen’ gemist. De onderlinge ontmoetingen en de saamhorigheid
ontbrak door Covid-19. Daarbij
moesten we de afgelopen bestuursperiode nog een beetje aan
elkaar wennen, vanwege de nieuwe fusiegemeente. 2022 wordt
hopelijk het jaar dat we echt
met elkaar meer mogen bou-

Hugo Schaffrath. Eigen foto

Twan Schevers. Foto de Beekdaeler

Henk Reijnders. Foto Katja Waltmans

Ed Slangen. Foto de Beekdaeler

Clasina Debets. Eigen foto

Lars Kockelkoren. Foto Katja Waltmans

wen aan onze kernen, de mooie
initiatieven, de onderlinge ontmoetingen, de trots op de eigen
gemeenschap. We hebben veel
ambities en ideeën. Laten we
die samen waarmaken om onze
mooie gemeente nog meer te laten stralen.”

(naast de gemeenteraadsverkiezingen): het verenigingsleven
weer leven in blazen, woningen
creëren voor starters en de lokale economie weer op gang brengen.”

Henk Reijnders (Beekdaelen
Lokaal, 5 zetels): “De roerige coronatijd houdt iedereen op zijn
eigen manier bezig. ‘Niets is zeker, en zelfs dat niet’ (Multatuli,
1820-1887). Namens Beekdaelen
Lokaal wens ik alle ondernemers, verenigingen en inwoners
een voorspoedig 2022. Daarbij
spreek ik de wens uit dat we dit
jaar samen kunnen werken aan
ieders welzijn in Beekdaelen.”

Clasina Debets (GroenLinks
Beekdaelen, 2 zetels): ”Ook in
2022 werken we, samen met u,
aan een nóg groener, socialer
en eerlijker Beekdaelen. Een
gemeente waarin iedereen meedoet, of het nu om een betaalbare, duurzame woning gaat of
om deelname aan een vereniging. Iedereen heeft recht op een
groene, veilige leefomgeving met
voldoende voorzieningen waarbij onze natuur zorgt voor rust,
ontspanning en gezondheid.”

Ed Slangen (VVD Beekdaelen,
3 zetels): “Ik hoop dat we in
2022 - in een Covid-beheersbare samenleving - weer normaal
kunnen wonen en werken in ons
mooie Beekdaelen. Dat is goed
voor onze ondernemers, ons eigen sociale leven en gezondheid.
Mijn thema’s voor dit jaar zijn

Lars Kockelkoren (PvdA Beekdaelen, 1 zetel): “Veer wunsje
uch allen ‘n gezond en gelukkig
2022. Hoapelik ‘n joar woabie
veer corona achter os kinne loate. Ein nuuj joar mit nuuj kansen.
In 2022 kinne doe en ich weer ‘t
versjil maken. Kiek mer ins om
dich heen. Kiek mer ins noa de

Rodney Swelsen. Foto de Beekdaeler

luuj die hulp nuuedig hubbe. Kiek
mer ins woa detste kins helpe, bie
de buure, of bie ‘n vereiniging. Of
num zelf initiatief om get sjoens
te bereiken. Loat veer samen
2022 ein sociaal joar maken.”
Rodney Swelsen (D66 Beekdaelen, 1 zetel): “In de afgelopen jaren waren wij de progressief sociaal-liberale luis in de pels van
het gemeentebestuur. Dat was
helaas bittere noodzaak. Ook in
2022 willen wij graag met jullie
steun werken aan een duurzaam
en levendig Beekdaelen voor jullie, voor jullie kinderen en voor
jullie kleinkinderen.”
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ACTUEEL

OM LANCERING HOEJ
GEET TE BEKOSTIGEN

Hoej Wimpel
weer te koop

De nieuwe Hoej Wimpel.
Eigen foto

Zoals ieder jaar presenteert
het Schinveldse Hoej-Hoej
comité tijdens het jaarlijkse
Hoej-vrasje de nieuwe Hoej
Wimpel. Het Hoej-vrasje gaat
als gevolg van de coronamaatregelen in 2022 echter niet
door, net zomin als carnaval.
Desondanks heeft het comité besloten om dit jaar toch
een nieuwe Hoej Wimpel (zie
afbeelding) uit te geven. Deze
wimpel wordt aangeboden
aan sponsoren en andere
sympathisanten van de Hoej
Geet-traditie die dateert van
1960.

SCHINVELD
VAN ONZE REDACTIE

Het Hoej-Hoej comité is volledig
afhankelijk van sponsoring en
giften aangezien het comité geen
enkele vorm van subsidie ontvangt. Wie de wimpel aanschaft
steunt daarmee de jaarlijkse lancering van de ‘Hoej Geet mit een
gesjtrikt udder’. Geïnteresseerden in de wimpel kunnen contact opnemen met John Imming
(06-25393770) of per e-mail:
secretariaat@hoej.nl. Voor meer
informatie: www.hoej.nl

ACTUEEL

CV De Nachuule roept geen nieuwe hoogheden uit
Carnaval vieren in coronatijd
blijft lastig. Net als vorig jaar
lijken er in 2022 weinig carnavalsactiviteiten door te gaan.

wel of niet doorgaan van andere
activiteiten houdt de carnavalsvereniging uit Nuth nog een slag
om de arm.

NUTH

Ontwerpwedstrijd
Wat sowieso wél doorgaat is de
ontwerpwedstrijd voor de carnavalsposter 2022. Iedereen kan
meedoen aan de wedstrijd. Het
sjabloon van de A4 poster is te
downloaden op www.nachuule.
nl. Een ontwerp inzenden kan
tot 24 januari. Het winnende
ontwerp wordt dé carnavalsposter 2022 en is straks te downloa-

VAN ONZE REDACTIE

Zo heeft CV de Nachuule al enkele knopen doorgehakt, wat
onder meer betekent dat de nieuwe hoogheden pas volgend jaar
worden uitgeroepen. Oorspronkelijk stond dit evenement gepland voor 16 januari. Over het

den via de website van de Nuthse
carnavalsvereniging.
Vrundj
Daarnaast doet de Nachuule een
beroep op mensen die het Nuthse
carnaval een warm hart toedragen om zich te melden als Vrundj
van de Nachuule’ ‘Vrundj’ ben je
al voor 11 euro per jaar. In dat
bedrag zit onder meer de ‘Vrundj
van de Nachuule’-medaille 2022.
Daarnaast blijf je op de hoogte
van alle ‘Nachuulenieuws’. Inschrijven als ‘Vrundj’ kan op de
website van De Nachuule.
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Prestigieus certificaat
voor Transpo Nuth BV
Het ‘Klimaatakkoord van
Parijs’ gaat over de energietransitie. In dat nieuwe
systeem wordt fossiele
brandstof grotendeels
vervangen door duurzame
energiebronnen en is er veel
aandacht voor energiebesparing en energieopslag.
Via ‘Parijs’ belanden we,
jawel, bij een bedrijf in het
hart van de gemeente Beekdaelen: Transpo Nuth BV, de
onderneming die wordt aangestuurd door de eigenaars
Erik en Diana Muitjens.

BEEKDAELEN
VAN EEN ONZER MEDEWERKERS

Transpo Nuth bereikte verleden
week vrijdag een nieuwe mijlpaal
in de lange historie. Arjen Werkmeester overhandigde namens
de toonaangevende certificerende instelling ‘Normec Certification BV’ een landelijk certificaat aan Transpo Nuth BV. “Wij
hebben de afgelopen jaren veel
inspanningen gedaan, ook in financiële zin, om in aanmerking
te komen voor dit certificaat”,
zegt een stralende Erik Mui�-

Feestelijke uitreiking van het ‘CO2-Prestatieladder Certificaat’. Vlnr. Arjen Werkmeester (Normec Certification), Jerome
Meertens, Laura Meertens (More-ato), Erik Muitjens en Léon Pansters (beiden Transpo Nuth). Foto Rob Oostwegel

tjens. “Het ontvangen van het
CO2-Prestatieladder certificaat
is de kroon op ons werk. Een resultaat waar al onze chauffeurs,
monteurs en kantoormedewerkers aan bijgedragen hebben.
Daarbij zijn we bijzonder goed
begeleid door Laura Meertens
van adviesbureau More advies

Een stralende Erik Muitjens: “Dit certificaat is de kroon op ons werk.” Foto Rob
Oostwegel

training & opleiding uit Schinnen”.
151 medewerkers
Normec Certification BV, in Nederland dé kennispartner voor
bedrijven in de transport & logistiek, voert dagelijks audits uit
bij gecertificeerde transport- en
logistiekbedrijven. De succesvol
verlopen audit bij Transpo Nuth
had al eerder plaats gevonden,
vrijdag jl. was de feestelijke afsluiting van het certificaattraject. “Met gepaste trots hebben
wij ons op deze dag verheugd”,
zegt Leon Pansters, directeur
P&O van het 151 medewerkers tellende Transpo Nuth.
Naast Steenplaza voor Tuin
en Terras en het Overslagbedrijf De Horsel (ODH) beschikt
Transpo Nuth BV over een modern en uitgebreid wagenpark
dat een keur aan transport- en
logistieke diensten aanbiedt
(www.transponuthbv.nl).

Betrouwbaar
partnerschap
Ons bedrijf, zegt Erik Mui�tjens, is in staat tegen de beste
prijs-kwaliteitverhouding
alle
logistieke zorgen op ons te nemen en uit te voeren. ”Tot onze
sterke punten behoren betrouwbaar partnerschap, korte lijnen,
directe aanspreekpunten, goed
opgeleide en gemotiveerde medewerkers, een flexibele organisatie met goede bereikbaarheid
en op- en overslagmogelijkheden.” Waarbij het milieuthema
binnen Transpo Nuth blijvende
aandacht heeft, benadrukt Erik
Muitjens. “We monitoren constant de uitstoot van ons materieel. Ook zijn we permanent op
zoek naar mogelijkheden om de
klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering terug te dringen.”
Met het vrijdag jl. uitgereikte
landelijke certificaat als ultiem
bewijs!
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FAMILIEBERICHTEN

Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Dankbetuiging
Van alle kanten hebben we bloemen, kaarten en berichten
ontvangen na het overlijden van onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder

Na een leven vol liefde, hulpvaardigheid, zorgzaamheid en
bescheidenheid is kalm en vredig van ons heengegaan,
voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, onze lieve moeder,
schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder

Rika Eggen-Markgraaf

Fientje Derks-Bongers

‘oma Mausi’

Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar.
weduwe van

Het doet ons goed te ervaren dat zij bij velen zo geliefd was.

Wiel Derks

Omdat het niet mogelijk is iedereen persoonlijk te
benaderen, willen we via deze weg iedereen bedanken
voor de belangstelling en het medeleven.

Geleen: Ben en Anny Derks-van Onna
			Michel en Anniek, Kiki Leonie
Valkenswaard: Marie-José en Paul Habets-Derks
			Bonnie en Coen
Hoensbroek: Mirjam en Henk Bertrand-Derks
			Fabiënne en Thijs, Lina, Quin
			 Denise en Kjai, Ando

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Dankbetuiging

		 Familie Bongers
		 Familie Derks

Wij danken het team van huisartsenpraktijk Ravensbosch en
het team van Apotheek Hulsberg voor de hartverwarmende
en deskundige begeleiding tijdens de ziekte, bij en na het
overlijden van

Nuth, 2 januari 2022
Correspondentieadres:
Roodborststraat 2, 6432 JD Hoensbroek.
De uitvaart heeft op vrijdag 7 januari 2022
in besloten kring plaatsgevonden.

Ans de Warem-Lamberts
In het bijzonder richten wij een speciaal woord van dank
aan onze huisarts Janou Habets, voor al haar inzet, zorg
en liefdevolle aandacht voor Ans en ons hele gezin.
Leo, Ilona en Desiree

KERKDIENSTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 15 januari. 16.30 uur: H.
Mis. Intenties: jaardienst ouders
Brouns-Hoeppener; zielendienst
Harry Pluijmakers. Zondag 16
januari. 11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: 1e jaardienst Betsy
de Koning-van de Paal; 2e jaardienst Hans Laheij, tevens voor
zoon Dimitri Laheij; zeswekendienst Funs Schaepkens. Woensdag 19 januari. 16.30 uur: H. Mis
in de kerk. Intenties: Lei Koolen (verjaardag); ouders Pierre

Pluijmaekers en Mia Scheepers;
Tiny en Thei Meijers-Veldman;
ouders Heijnen-Packbiers. Donderdag 20 januari. 10.00 uur: H.
Mis in het klooster. 16.00 uur:
Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster.
Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 16 januari. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: Anna
Maria Bemelmans. Maandag 17
januari. 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 21 januari. 09.00 uur: H.

Mis. 15.00 uur: uitstelling/aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Remigius
Schimmert

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Zaterdag 15 januari. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: Clara Boshouwers-Bertrand. Zondag 16 januari. 11.00 uur: H. Mis. Intenties:
overleden ouders Louis Knols
(gestichte jaardienst); Louis
Eurelings en overleden familie;
levende en overleden leden van
schuttersgezelschap Sint Sebastiaan; overleden ouders Schrijnemaekers-Vroemen en familie.

Zondag 16 januari. 11.00 uur: H.
Mis, opgeluisterd door Steven
van Kempen Intenties: zeswekendienst Wiel Steens, tevens
voor Martha Nijsten; jaardienst
ouders van Hoven-Voncken;
Tiny Portz -L ‘Ortye. Dinsdag 18
januari. 09.00 uur: H. Mis. Intenties: voor alle zieke en eenzame parochianen.
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VOORZITTER HARRIE GEURTEN: ‘GERRIT OLIJVE PAST PERFECT BIJ ONZE VERENIGING’

VV Amstenrade op titelkoers
Voetbalvereniging VV Amstenrade in de 5e klasse
A heeft het contract met
hoofdtrainer Gerrit Olijve
uit Hoensbroek tot de
zomer van 2024 verlengd.
Best een opmerkelijk
bericht in een periode dat
de amateurvoetballerij
door de lockdown aan een
lange winterslaap bezig is
waardoor de trainers- en
spelerscarrousel zo goed
als stil ligt.

AMSTENRADE
VAN ONZE REDACTIE

Dat heeft het bestuur van VV
Amstenrade er echter niet van
weerhouden om Olijve voor een
langere periode vast te leggen.
Voorzitter Harrie Geurten: ”Gerrit past perfect bij onze vereniging. Dat zeg ik niet omdat we
in de competitie mee bovenaan
staan.” De ploeg heeft 19 punten uit 7 duels, met een doelsaldo van 24-10, maar pas op, SV
Abdissenbosch is een geduchte
concurrent. De florissante stand

op de ranglijst is beslist niet de
enige reden waarom VV Amstenrade langdurig met Olijve verder gaat, zo benadrukt Geurten.
“Gerrit heeft niet alleen oog voor
het eerste maar ook voor de andere teams inclusief de jeugdafdeling. Hij past zogezegd bij
onze vereniging, in alle opzichten. Gerrit boekt resultaat en hij
is bovenal een verdomd aardige
kerel.”
7 van 24 wedstrijden gespeeld
Olijve, die als postbesteller 45
jaar op de teller heeft staan, kan
als hoofdtrainer een fraaie erelijst overleggen: promoties met
(het toenmalige) RKDFC Merkelbeek, VV Vaesrade en RKSV Heksenberg. Met VV Amstenrade wil
Olijve, die ‘tussendoor’ twee jaar
trainer was van RKSV Minor 2,
‘zijn’ eerste kampioenschap in
de wacht te slepen. “Daar hou ik
Gerrit aan!”, zegt Geurten met
een gulle lach. De vraag is wanneer er eindelijk weer gevoetbald
kan worden. “We hebben pas 7
van de 24 wedstrijden gespeeld”,
aldus Geurten. Hij heeft niettemin goede hoop dat de bal over
een tijdje weer kan rollen. “Stel

Gerrit Olijve (l.) is ook de komende twee seizoenen hoofdtrainer van vijfdeklasser
Amstenrade. Foto Tom de Cock.

Gerrit heeft niet
alleen oog voor het
eerste maar ook
voor de andere
teams, inclusief de
jeugdafeling
- Harrie Geurten

dat we begin april de competitie kunnen hervatten, deels met
een dubbel programma, dan nóg
kunnen we vóór de zomer klaar
zijn.” Wie weet is VV Amstenrade tegen die tijd al lang en breed
kampioen. Maar dan moet het
team van hoofdtrainer Gerrit
Olijve, assistent-trainer Bob Teheux en keeperstrainer Karel de
Hoogh wel winnen op zondag 3
april. Want Abdissenbosch uit,
altijd lastig.

Geen Hoeskamertref
in Arensgenhout
door lockdown

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

ARENSGENHOUT Gedwongen door de ‘lockdown’ is
er ook een streep gezet door
de tweewekelijkse Hoeskamertref (op de maandagmiddag) in de Hoeskamer
in Arensgenhout . ”Pas als
de coronamaatregelen sterk
worden versoepeld, kan de
Hoeskamertref weer als
vanouds doorgaan”, zo meldt
de organisatie. “Wanneer
dat zal zijn wordt te zijner
tijd bekendgemaakt in de
Beekdaeler.”

Alsjeblieft, een

waardebon

9882 4250

Vanaf maandag 17 januari
ontvang je tegen inlevering
van deze waardebon bij Coop
Knols Schimmert het unieke
verzamelalbum "Sjömmert wie
't waor" HELEMAAL GRATIS!
Knols Schimmert
Weidestraat 3

Vanaf 17 januari ontvang
je ook bij elke €10,- aan
boodschappen* een gratis
zakje historische plaatjes!

Verzamel ze allemaal!
10
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Een bisschopswijding

Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.

Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.
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28

29

27

28

29

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.
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In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

* Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis af te halen met waardebon die bij de folder
zit van week 3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen ontvang je een spaarzakje met 4 spaarplaatjes (foto’s).

Knols Schimmert
Weidestraat 3
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VANAF HET NIEUWE SEIZOEN OPVOLGER VAN CHRIS BURHENNE

Gaspare Randozzo hoofdcoach RKSV Minor
RKSV Minor heeft met
ingang van het seizoen
2022-2023 een opvolger gevonden voor Chris
Burhenne wiens contract
niet werd verlengd. De
nieuwe hoofdcoach van de
hoofdklasser uit Nuth heet
Gaspare Randozzo (46),
een naam die niet zou misstaan in het illustere rijtje
met Fabio Capello, Carlo
Ancelotti, Pep Guardiola
en José Mourinho.

NUTH
VAN ONZE REDACTIE

SV Minor heeft Gaspare Randozzo allesbehalve gecontracteerd met het oog op de Champions League maar juist op een

ingrijpende koerswijziging die
de vereniging gaat inzetten met
ingang van het nieuwe seizoen.
Oftewel, zoals voorzitter Roger Odekerken in december in
De Beekdaeler zei: ‘Een selectie
samenstellen die meer regionale herkenbaarheid bezit’. Lees:
meer binding met de regio Beekdaelen.
Belgische clubs
‘Met Randozzo halen we een
coach in huis die de regio goed
kent, zeer gedreven is en oog
heeft voor de cultuur van de
club’, benadrukt SV Minor in een
persbericht. Randozzo heeft een
verleden als speler bij onder andere KRC Genk, Patro Eijsden
en CS Mechelen. Als trainer
deed hij onder meer ervaring op
bij Lommel SK, Patro Eijsden en

Roger Odekerken (links), voorzitter van hoofdklasser RKSV Minor, verwelkomt
Gaspare Randozzo in Nuth. Eigen foto

Oud Heverlee Leuven. Randozzo is in het bezit van het UEFA
A-diploma. Daarnaast is hij met

zijn bedrijf SBG (Soccer By Gaspare) bezig met de ontwikkeling
van individuele voetballers.

Ga gerust voor glasvezel van DELTA
Glasvezel van DELTA
nu ook in Gemeente Beekdaelen
Met het Glasvezel Flexpakket van DELTA kun
je met zijn allen in huis tegelijkertijd online
zonder haperingen. Je verstuurt net zo snel
bestanden als je ze binnenhaalt en je kunt
ongestoord genieten van je favoriete films en
series. Jij bepaalt zelf wat je aan of uit zet:
extra snel internet, extra veel zenders, wel
of geen vaste of mobiele telefonie? Het kan
allemaal. Zonder gedoe of extra kosten.

1 Gig
12 maanden

Mis het niet!

Bestel vóór 26 januari 2022
delta.nl/zuid-limburg | 0118-22 55 71

Wij installeren je pakket GRATIS en zorgen
overal in huis voor gigagoede wifi
zelfs tot in de nok! Jij hoeft alleen te
bedenken wat je ermee wilt gaan
doen.
Doe de postcodecheck op onze
website of bel met onze
adviseurs via het
onderstaande nummer
voor meer informatie.

tot in
de nok
geïnstalleerd

gratis t.w.v. 182,50

* Na de contractperiode van 12 maanden betaal je voor 1 Gig 50,- per maand.
De bovengenoemde prijs is exclusief vastrechtvergoeding waar inwoners van het buitengebied voor moeten betalen. Deze kosten à 1000,- kun je eenmalig aan de netwerkbeheerder betalen. Je kunt er ook
voor kiezen dit bedrag maandelijks te betalen, wat neerkomt op 7,76 per maand. Kijk op onze website om te zien of deze kosten op jouw adres van toepassing zijn.
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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
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

dinsdag 11 januari 2022

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Ravensboschstraat 64
in Hulsberg
Steenweg 6 in
Merkelbeek
Dorpstraat 102,
Oirsbeek
Berkenstraat 18,
Oirsbeek
Stegelstraat 23 Nuth

Pastorijstraat 16 Nuth
Beijlkensweg 14
Oirsbeek
Pascal Visschersstraat
9 te Sweikhuizen
Daniken 1
Sweikhuizen
President
Kennedystraat 2 in
Schinveld
Kampstraat 14 in
Hulsberg
Voorsterstraat 24 in
Nuth

Het verbouwen van de
woning.
het realiseren van 2
vakantieappartementen
Het verbouwen van de
woning
Het uitbreiden van de 1e
verdieping op de bestaande
aanbouw
Het realiseren van 2
slaapkamers op de 1e
verdieping
Bouwen van een garage
Plaatsen van een kozijn

8-12-2021
8-12-2021

29-11-2021

15-12-2021
21-12-2021
23-12-2021

Plaatsen 2 tijdelijke units

23-12-2021

Het uitbreiden van de
woning.

28-12-2021

Het uitbreiden van de
woning met dakopbouw
het realiseren van een
mantelzorgwoning

31-12-2021

Realiseren zonnescherm

03-01-2022

DATUM
BESLUIT
23-12-2021

Ingekomen aanvragen APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM AANGEVRAAGD
Vaesrade 35 a – 37,
Aanvraag
7-12-2021
Nuth
exploitatievergunning
horecabedrijf
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Brunssummerstraat
65b, Schinveld

Plein aan de
Gaatstraat Jabeek
De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms
snel. Daardoor kan het voorkomen dat een deel van de
gemeentelijke informatie in dit weekblad al is ingehaald
door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u in dat
geval de meest actuele informatie over het specifieke
onderwerp.

20-12-2021

Uitbreiden van bungalow

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Grachtstraat 5 te
Oirsbeek

DATUM
VERLEEND
20-12-2021

Hoek Dorpstraat/
kruisstraat Bingelrade

Plein bij Steenweg 2
te Merkelbeek

Incidenteel festiviteit
d.d. 27 mei 2022 in
Schinvelderhoeve te
Schinveld
Standplaatsvergunning 21
en 25 januari 2022 voor
verstrekking van info inzake
glasvezel.
Standplaatsvergunning
20en 24 januari 2022 voor
verstrekking van info inzake
glasvezel.
Standplaatsvergunning
22en 26 januari 2022 voor
verstrekking van info inzake
glasvezel.

DATUM
VERLEEND
16-12-2021

04-01-2022

04-01-2022

04-01-2022
>>

13
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Terstraten 4 in Nuth

St. Remigiusstraat 49
in Schimmert
Romenkamp 2A in
Oirsbeek
Heisterbrug 22 in
Schinnen

het wijzigen van het
gebruik (recreatief
verhuren)
Het plaatsen van een
huiszwaluwtil.
het bouwen van een
woonhuis
het renoveren van de
voorgevel

DATUM
INDIENING
05-12-2021

tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81
van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

13-12-2021

Informatie
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, tel. +31 43 389 78 12

29-12-2021
20-12-2021

Kennisgeving Wet geluidhinder
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen maken
bekend dat het volgende besluit is genomen:
Hogere waarden besluit
Voor: bestemmingsplan ‘Kern Nuth’
De maximaal vastgestelde hogere waarde ten gevolge van
verkeerslawaai A76 bedraagt 50 dB(A).
Locatie: Nuth
Datum besluit: 18 november 2021
Zaaknummer: 2021-206852
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage
van 11 januari 2022 tot en met 15 februari 2022:
- In het gemeentehuis van Beekdaelen tijdens de openingstijden;
- In het kantoor van de RUD Zuid-Limburg in het Gouvernement,
Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via
043-389 78 12.
Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door
belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht
over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben
gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die
willen opkomen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het
ontwerpbesluit zijn aangebracht.
Beroep instellen kan van 11 januari 2022 tot en met 15 februari
2022 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze
procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten
minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en
de gronden van het beroep (motivering).Het beroepschrift moet
worden gericht aan: de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage of digitaal
met DigiD via http://raadvanstate.nl. Als u een beroepschrift
heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen
wij u naar de internetpagina van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de
beroepstermijn van zes weken. Indien binnen de beroepstermijn

Kennisgevingen Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de
Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende meldingen hebben
ontvangen:
Voor: Meex Technische Installaties BV
Locatie: Daelderweg 17, 6361HK Nuth
Datum melding: 26 november 2021
Zaaknummer: 2021-208697
De volgende activiteiten zijn gemeld:
- Het plaatsen van LAR en LIN Cye tankjes. Deze 2 tankjes
vervangen de huidige argon en stikstof batterijen. De tankjes
komen op dezelfde plaats te staan van de huidige argon en
stikstofbatterijen.
Voor: Een actualisatie van een reeds ter plaatse gevestigd agrarisch
bedrijf met akkerbouw, graslandbeheer en jongvee als ook de
exploitatie van een boerderijwinkel
Locatie: Hellebroek 88, 6361AD Nuth
Datum melding: 14 december 2021
Zaaknummer: 2021-209041
De volgende activiteiten zijn gemeld:
- Opslaan van diesel in een bovengrondse opslagtank
- Opslaan van olie
De inrichtingen vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichtingen
moeten voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en
de ministeriële regeling die op de inrichtingen van toepassing zijn.
Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://
www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde meldingen en de daarbij behorende
stukken liggen vanaf 11 januari 2022 gedurende zes weken voor
iedereen ter inzage. De meldingen kunnen op afspraak worden
ingezien.
Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaarschriften of zienswijzen
indienen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12
Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op
www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.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.
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Erfgoed in de focus

dinsdag 11 januari 2022

Dit klinkt vaak makkelijker dan het in werkelijkheid is. Het
behouden, benutten, tonen, maar ook het herbestemmen en
verduurzamen van erfgoed is in de praktijk vaak maatwerk. Hier
liggen dan ook uitdagingen die de gemeente gezamenlijk met
andere partijen wil oppakken. Met name voor rijksmonumentale
kastelen, buitenplaatsen, boerderijen, hoeves en molens is
herbestemming, maar ook verduurzaming, vaak een lastige opgave.
Deze monumentale panden vormen een zodanig sterke verbinding
met de omgeving dat zij hiermee een geheel vormen; een ensemble
met hun tuin, erf, landerijen en het landschap. Verval, ongebruik
of leegstand van monumenten kan grote invloed hebben op de
kwaliteit en de uitstraling van Beekdaelen. Daarom is het belangrijk
dat monumentaal geacht erfgoed in stand gehouden blijft en voor
de toekomst behouden blijft. Bouwend op het provinciale project
rondom leegstand en herbestemming dat in 2018 uitvoering kende
in onder andere voormalige gemeente Nuth, heeft gemeente
Beekdaelen, wederom samen met het Gelders Genootschap, de
handschoen opgepakt om de aanbevelingen en instrumenten van
toen, nu uit te werken in de praktijk.

Beekdaelen wil op deze wijze eigenaren en potentiële kopers
en/of initiatiefnemers dichter bij elkaar brengen. Zo kunnen
de paspoorten ook dienen als een voorbeeld voor andere
monumenten en opgaven in de gemeente Beekdaelen.
3) Organiseren van bijeenkomsten: in het begin van 2022
worden twee interactieve bijeenkomsten georganiseerd
waarbij erfgoedeigenaren, vertegenwoordigers van diverse
erfgoedorganisaties, de vakgemeenschap en overheden
worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten is er voor
alle genodigden de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen,
te discussiëren en te brainstormen over knelpunten, opgaven
en vooral ook kansen bij verduurzaming van monumenten,
monumentale leegstand en herbestemming. De eerste
bijeenkomst staat gepland op 19 januari 2022, van 19:0020:30u. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom Covid-19
zal de bijeenkomst online plaatsvinden. Aanmelden kan via de
gemeentelijke website, hier vindt u ook meer informatie over de
bijeenkomst. Houdt daarnaast onze communicatiekanalen goed in
de gaten voor meer informatie over de tweede bijeenkomst!
4) Uitbrengen van een visie op leegstand en herbestemming:
de resultaten van de inventarisatie, bevindingen van de
bijeenkomsten en paspoorten worden vastgelegd in een
rapportage. Middels deze rapportage zal worden weergegeven
hoe de gemeente Beekdaelen nu en in de toekomst wil omgaan
met de instandhouding en ontwikkeling van haar erfgoed. Deze
visie zal ook visueel worden uitgedragen in twee korte films.

Samenwerking met het Gelders Genootschap

Meer informatie

De gemeente Beekdaelen hecht veel waarde aan haar
erfgoed. Zij wil dit blijvend in goede staat in gebruik houden
en de (nog verborgen) verhalen zichtbaar maken.

Het adviesbureau Gelders Genootschap is gespecialiseerd in
architectuur, cultureel erfgoed, landschap, stedenbouw en
infrastructuur. Zij zijn op al deze terreinen een betrokken partner
voor het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van
verschillende gebieden waarbij ingezet wordt op de individuele
identiteit en een duurzame toekomst van een gebied.
Samen met het Gelders Genootschap gaat de gemeente
Beekdaelen in de komende periode een aantal activiteiten
uitvoeren om ons erfgoed nog beter op de kaart te zetten. Hierbij
is het plan om, samen met erfgoedeigenaren, erfgoedprofessionals
en andere erfgoed vertegenwoordigers, te kijken naar erfgoedbrede
opgaven zoals monumentale leegstand, mogelijkheden voor
herbestemming, verduurzaming, restauratie en erfgoedparticipatie.
Doel hierbij is om tot een gebiedsgerichte aanpak van erfgoed
te komen waarbij instandhouding en ontwikkeling centraal staan.
Hierbij moet opgemerkt worden dat er binnen de gemeente de
afgelopen jaren reeds flink is ingezet op behoud en herbestemming
van (mogelijk) leegstaand erfgoed. Dit heeft geresulteerd in een
relatief laag aantal leegstaande (rijks-)monumentale ensembles.
Een mooi, recent voorbeeld van duurzame herbestemming is
de watertoren, de ‘Reusch’, van Schimmert waarbij mogelijke
leegstand van een rijksmonument voorkomen is en er een nieuwe,
toekomstbestendige functie is gecreëerd.

Wat we gaan doen

Concreet, zijn er vier activiteiten die binnen dit project gerealiseerd
worden:
1) Updaten database: de leegstandsdatabase van de voormalige
gemeente Nuth wordt herijkt en uitgebreid met een overzicht
van de voormalige gemeenten Onderbanken en Schinnen
zodat een geheel nieuw en uniform overzicht van leegstand in
rijksmonumentale panden in Beekdaelen ontstaat.
2) Opstellen van monumentenpaspoorten; Het in beeld brengen
van de mogelijkheden, maar ook de uitdagingen en begrenzingen
van een monumentaal pand. Voor monumenten kan het
maken van een ‘monumentenpaspoort’ positief bijdragen
in de zoektocht naar nieuw gebruik of functie. Een tiental
aantrekkelijk vormgegeven paspoorten van rijksmonumenten
worden gemaakt, sámen met de eigenaren. De gemeente

Mocht u naar aanleiding van dit bericht geïnteresseerd zijn om deel
te nemen of vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente
088-450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl Zij zullen uw vragen
doorzetten naar een van onze gemeentelijke erfgoedadviseurs.
Tot ziens op 19 januari

Kom ook kennis maken met
de dorpscoördinatoren!
Op woensdag 19 januari trekken de dorpscoördinatoren
Moon Hendrix en Sanne Heijmans verschillende kernen van
Beekdaelen in om in gesprek te gaan met de bewoners. Hoe
ervaren de bewoners van Beekdaelen hun leefomgeving,
wat is er al, maar bijvoorbeeld ook: wat wordt er gemist?
Zijn er misschien ideeën voor het opstarten van leuke
initiatieven en kunnen zij hierin iets betekenen? Onder
het genot van een hapje en een drankje kan er gesproken
worden over thema’s als bijvoorbeeld gezondheid,
eenzaamheid, armoede en corona.
Kennismaken met Moon en Sanne kan op deze dag op volgende
locaties en tijdstippen:
10.30 - 11.30
12.00 - 13.00
13.30 - 14.30
15.00 - 16.00

Schinveld, voor de Plus
Jabeek, De Maer
Bingelrade, Ontmoetingscentrum
Merkelbeek, kerk

Rol dorpscoördinator

De dorpscoördinator is de spil in het dorp. Als aanspreekpunt voor
zowel de inwoners, als verenigingen, maatschappelijke partners en
de gemeente zijn Moon en Sanne actief aanwezig in het dorp en
stimuleren en ondersteunen waar mogelijk.
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Transitievisie
Warmte 1.0
Nederland gaat van het aardgas gaf,
zo ook Beekdaelen; Gemeenteraad
Beekdaelen stelt hiervoor vertrekpunt
vast in Transitie Visie Warmte 1.0
Nederland gaat van het aardgas af, zo
ook Beekdaelen. In het klimaatakkoord
uit 2019 is afgesproken dat Nederland in
2050 volledig aardgasvrij moet zijn. In het
klimaatakkoord staat ook dat de gemeenten
in deze transitie de regie hebben. Dat
betekent dat gemeenten met alle betrokken
partijen kijken hoe deze opgave kan worden
vormgegeven. Hoe? Dat beschrijven we in de
Transitievisie Warmte (TVW).
De Transitievisie Warmte is, zoals de naam
aangeeft, een visiedocument. Er worden dus
geen ’harde’ keuzes in gemaakt.

Het is ook een dynamisch document. Om,
bijvoorbeeld, rekening te houden te met de
nieuwste ontwikkelingen op de markt, wordt
de Transitievisie Warmte uiterlijk om de vijf
jaar herijkt.
Wethouder Timmermans : In de
Transitievisie Warmte 1.0 beschrijven we
waar we nu staan en wat we de komende
jaren gaan doen in de transitie naar een
aardgasvrij Beekdaelen. We wijzen in de
Transitievisie Warmte 1.0 nog geen wijken
aan waarvan we de mogelijkheden gaan
verkennen in Wijkuitvoeringsplannen.
Daarvoor is meer technisch onderzoek
nodig. Ook willen we dat partijen kunnen
participeren, daarom stellen we een
participatieplan op.
Het is van groot belang dat de inwoners
en andere stakeholders vroegtijdig bij
het proces te betrekken spreekt de Raad
van Beekdaelen uit en die boodschap
onderstreep ik graag zegt wethouder
Timmermans.

De uitkomsten van de technische
verdieping en het participatieproces worden
aangeboden in de Transitievisie Warmte
2.0 (naar verwachting, in de tweede helft
van 2022). In die versie wijzen we wél
wijken aan die potentie hebben om als
eerste van het aardgas te gaan. Let wel:
dat betekent niet automatisch dat die
wijk ook daadwerkelijk als (een van de)
eerste van het aardgas gaat. Dat gaan we
verkennen in Wijkuitvoeringsplannen. We
starten, naar verwachting, in 2023 met deze
Wijkuitvoeringsplannen.
De Transitievisie Warmte 1.0, is op 21
december 2021 vastgesteld door de
gemeenteraad van Beekdaelen en kan
worden gezien als het vertrekpunt in deze
complexe opgave.
Zie www.beekdaelen.nl/duurzaamheid voor
het volledige document.

Stand van zaken noodopvang USAG-terrein Schinnen
Op 8 november 2021 opende de
noodopvang in Schinnen. Maximaal
450 asielzoekers kunnen hier voor de
duur van 1 jaar worden opgevangen.
De gemeente en het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA) kunnen
zich voorstellen dat hierover veel
vragen heersen bij de inwoners van
Beekdaelen. Op www.beekdaelen.
nl/noodopvang vindt u hierover alle
beschikbare informatie.
Ook informeren wij
u via dit weekblad
door regelmatig
een aantal veel
gestelde vragen en
de bijbehorende
antwoorden te
behandelen. Deze
week blikken we
met u terug op
de feestdagen
en informeren
wij u over de
samenstelling van
de bewonersgroep.

Feestdagen bij
Noodopvang
Schinnen

Voor het feestelijk
vieren van de
feestdagen zijn er

diverse activiteiten georganiseerd voor en
met de bewoners.

Contactgegevens noodopvang
voormalig USAG-terrein Schinnen

Met dank aan de burgemeester van
Beekdaelen voor het schenken van de
kerstboom, hadden wij een leuke activiteit
waarbij de kinderen de boom konden
versieren. Ook aan de volwassenen had het
COA gedacht, er waren heerlijke wafels
gebakken.

Meehelpen?

Voor oud en nieuw heeft
Bakkerij Extra ons voorzien van
500 oliebollen, die vielen bij
de bewoners ontzettend in de
smaak.
Samen hebben we er voor
de bewoners en aanwezige
medewerkers fijne feestdagen
van kunnen maken!

Bewoners en land van
herkomst:

Aantal bewoners: 445
Hiervan zijn 372 man en 73 vrouw
In totaal verblijven er 73
kinderen, waarvan 28 kinderen
maandag 10 januari starten met
onderwijs.
Er verblijven nu 34 gezinnen
Nationaliteiten:
Syrië (60%), Jemen (16%), Turkije
(7%), Irak en Somalië.

Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger
of wilt u een materiële donatie doen?
Neem dan contact op met het COA via
noodopvangschinnen@coa.nl of kijk op
www.coa.nl/vrijwilligerswerk-en-donaties.
Op een eerdere oproep voor
kledingdonaties is massaal gereageerd,
waar zowel de gemeente, als het COA
en natuurlijk de bewoners van de
noodopvang heel dankbaar voor zijn.
Wilt u nog een donatie doen? Neem dan
eerst even contact op met het COA via
noodopvangschinnen@coa.nl om een
afspraak te maken.

Vragen of klachten over het COAterrein?

Heeft u vragen of klachten over iets dat
speelt op het terrein van de noodopvang?
Ook dan kunt u contact opnemen met het
COA, ditmaal via telefoonnummers
06 – 15 49 96 58. Dit nummer is 24 uur
per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Openbare orde en veiligheid

In de aanloopfase van de noodopvang
werden er frequent extra controles
uitgevoerd door de kern Schinnen door
politie en boa’s.
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Hieruit blijkt dat alles rustig verloopt. Vanaf half december
wordt er daarom weer regulier gecontroleerd. Uiteraard
blijven we alert op signalen en blijft er wekelijkse afstemming
tussen gemeente, COA en politie. Doet er zich een situatie
voor, waarin u een melding wilt doen in het kader van
openbare orde en veiligheid buiten het terrein, dan belt u
de politie via 0900 8844. Voor acute en levensbedreigende
situaties belt u natuurlijk 112.

dinsdag 11 januari 2022

Meer informatie over de omleidingsroutes vindt u op de
gemeentelijke website.
Gelet op de wegafsluiting zal er enige hinder zijn, met name in de
verkeersdoorstroming en bereikbaarheid, hiervoor vragen we om
uw begrip en medewerking.

Overig

Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de gemeente
Beekdaelen. Bel hiervoor naar 088 450 2000 of mail naar
gemeente@beekdaelen.nl.

Start werkzaamheden
Holleweg in Schinnen in
week van 10 januari 2022
In week 2, de week van 10 januari 2022, wordt gestart
met de reconstructie van de Holleweg in Schinnen.
Het betreft de doorgaande rijweg tussen Schinnen
en Puth. Tijdens de werkzaamheden zal de Holleweg
voor alle verkeer afgesloten zijn. De werkzaamheden
worden gefaseerd uitgevoerd en zullen in totaal ca.
22 weken duren, e.e.a. uiteraard afhankelijk van de
weersomstandigheden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma
Wegenbouw Kurvers. Zij hebben aanwonenden geïnformeerd
via een brief. De renovatieplannen van de Holleweg zijn tevens
op de website van de Gemeente Beekdaelen te bekijken.

Overzicht van de werkzaamheden

Met deze reconstructie zal de weg opnieuw en veiliger worden
ingericht, zodat deze voldoet aan een erftoegangsweg van
60km/uur buiten de bebouwde kom en 30 km/uur binnen de
bebouwde kom.
Daarnaast zal het oppervlakkige regenwater op het hele
tracé van het gemengde rioolstelsel afgekoppeld worden
en duurzaam, middels een nieuw aangelegd systeem, deels
naar een open buffer worden geleid en deels rechtstreeks in
de ondergrond worden geïnfiltreerd via zgn. ondergrondse
krattensystemen. Ook zal gelijktijdig het bestaande hoofdriool
worden gerenoveerd en waar nodig vernieuwd.

Omleidingsroutes

De Holleweg zal gedurende de werkzaamheden voor alle
verkeer geheel worden afgesloten. Diverse omleidingsroutes
zijn dan ook van kracht voor fietsers, buslijndienst en doorgaand
rijverkeer. Gelieve hier rekening mee te houden.
Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Aan het Lindjen,
Steenstraat, Maastrichterweg, Provinciale weg, Buitenring,
Allée, Randweg en Hommerterweg. Voor fietsers blijft de
oversteek via het Kerkpad beschikbaar. Fietsers kunnen dan via
de Sachariasstraat, Heisterbrug, Zandberg, Kerkpad en Aan het
Lindjen hun weg vervolgen.

Terinzagelegging
ontwerpbestemmingsplan
Burg. Beckerstraat 2 t/m 8
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Beekdaelen maken op basis van artikel 3.8, van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij op 21 december
2021 heeft ingestemd met de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan Burg. Beckerstraat 2 t/m 8.
Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 4
levensloopbestendige woningen.
Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer
Z/21/164852.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt
gedurende een periode van 6 weken lopend van 12 januari 2022
tot 23 februari 2022 voor een ieder ter inzage gelegd. Digitaal is
het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.1954.BPburgbeckstr2tm8-ON01.
Daarnaast is het plan op afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte
in het gemeentehuis van Beekdaelen in Schinveld, Kloosterlaan 7
te Schinveld.

Zienswijzen

Bent u het met dit plan niet eens? Stuur dan binnen de
genoemde termijn van 6 weken een zienswijze aan het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen,
postbus 22000, 6360 AA Nuth of via gemeente@beekdaelen.nl. U
dient in uw zienswijze de volgende zaken te vermelden: de naam
van het plan, het zaaknummer, de reden van uw zienswijze, de
datum, uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw handtekening.

Nader informatie

Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met het cluster RO via
gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.
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Vergaderingen gemeenteraad
en raadscommissies
Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende
openbare vergaderingen van de gemeenteraad en de
raadscommissies in 2022.

Werkzaamheden
Nutsbedrijven (Enexis
en WML) Altaarstraat/
Hulterweg te Oirsbeek

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op:
• Dinsdag 1 februari 2022 om 19.00 uur
• Dinsdag 8 maart 2022 om 19.00 uur

Week 2, de week van 10 januari 2022, zullen de
Nutsbedrijven starten met werkzaamheden aan de
Hulterweg en het kruispunt van de Altaarstraat en
Romenkamp te Oirsbeek.

Door de maatregelen in verband met het coronavirus vinden deze
vergaderingen voorlopig zonder publiek plaats. Streekomroep
ZO-NWS zendt de vergaderingen rechtstreeks uit op televisie en
internet (www.zo-nws.nl).

Met deze werkzaamheden worden door de firma Hurkmans
diverse kabels en leidingen verplaatst of vernieuwd als
voorbereiding op de reconstructie die binnenkort van start
zal gaan.

Raadscommissies

Door de maatregelen in verband met het coronavirus vinden
de commissievergaderingen voorlopig zonder publiek plaats via
videoconference, op de volgende data:

Gedurende de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt
van werkvakken met wegafsluitingen en tijdelijke
omleidingsroutes. Dit zal enige hinder met zich meebrengen
in de bereikbaarheid, hiervoor vragen we om uw begrip en
medewerking.

• Dinsdag 18 januari 2022 om 19.00 uur: cluster ruimte
• Donderdag 20 januari 2022 om 19.00 uur: cluster sociaal &
bedrijfsvoering
• Dinsdag 22 februari 2022 om 19.00 uur: cluster sociaal &
bedrijfsvoering
• Donderdag 24 februari 2022 om 19.00 uur: cluster ruimte

De werkzaamheden gaan ongeveer twee weken duren
waardoor u in die twee weken niet via de Provincialeweg, de
Hulterweg kunt bereiken. Een alternatieve route is mogelijk
door de omleidingsroute via Klein-Doenrade te volgen.

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

Agenda’s en te bespreken stukken

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

Ook het kruispunt Altaarstraat-Romenkamp zal gedurende
twee weken worden afgesloten voor verkeer. Het bereiken
van de Provincialeweg blijft mogelijk via de Dorpstraat
en de Putstraat. Globaal zullen de werkzaamheden in dit
gebied vier weken duren, e.e.a. uiteraard afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Via: https://www.beekdaelen.nl/actuele-wegwerkzaamheden
kunt u te allen tijde actueel afzettingen en eventuele
omleidingen inzien op digitale plattegrond.
Aanwonenden hebben van de Nutsbedrijven reeds persoonlijk
bericht ontvangen.

Aangepaste openingstijden gemeente Beekdaelen vanaf januari 2022
Servicebalie en receptie locatie Nuth

Wij zijn vanaf januari 2022 op werkdagen geopend op:
Receptie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 17.00 uur
08.30 – 17.00 uur
08.30 – 19.00 uur
08.30 – 19.00 uur
08.30 – 16.00 uur

Servicebalie Burgerzaken
Maandag
08.30 – 17.00
Dinsdag
08.30 – 12.30
Woensdag 08.30 – 19.00
Donderdag 08.30 – 19.00
Vrijdag
08.30 – 16:00

Aanpassingen in onze dienstverlening

In verband met het Covid-19 virus maken wij aanpassingen. Wij
verlenen onze dienstverlening van de servicebalies (burgerzaken)
alleen op afspraak vanuit de locatie Nuth. In Nuth is op
woensdagavond een tweede avondopenstelling ingericht. Op
dinsdagmiddag is de Servicebalie Burgerzaken gesloten. Tot nader

bericht zijn de servicebalies op de locaties in Schinnen en
Schinveld vanwege Covid-19 gesloten.
Wilt u een afspraak maken of verplaatsen of heeft u een vraag?
Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of het spoed
betreft (controleer de geldigheidsdatum van uw document). Uw
afspraak maakt u online via https://afspraken.beekdaelen.nl/ of
telefonisch.
Wij zijn voor vragen op werkdagen telefonisch bereikbaar via
088 450 2000:
• Maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 17.00 uur
• Op vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur
De gemeente Beekdaelen biedt op www.beekdaelen.nl ook veel
producten digitaal aan. Wij willen u vragen om zoveel mogelijk
van deze mogelijkheid gebruik te maken.
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ACTUEEL

Airport is de enige regionale luchthaven in Nederland waar passagiers én vracht
aangevuld met Maastricht
een maintenanceboulevard
voor
vliegtuigen
en helikopters.
Die
Aachen Airport is
de enige
regionale
luchthaven
aakt dat jouw toekomstige
collega’s
Aachen
Airport
omschrijven
als een
in Nederland
waar Maastricht
passagiers
én vracht
vervoerd
worden,
ek, waar geen dag hetzelfde is.

aangevuld met een maintenanceboulevard voor vliegtuigen

en per
helikopters.
Die naar
verscheidenheid
maakt
dat jouw
afdeling Equipment
direct op zoek
een kandidaat voor
de functie
van:

toekomstige collega’s Maastricht Aachen Airport omschrijven
als een dynamische werkplek, waar geen dag hetzelfde is.
Je werkt op plaatsen waar maar weinig mensen mogen komen
en ziet de meest bijzondere vrachten en vliegtuigen voorbij
(fulltime op basis van 38 uur per week)
komen. Spreekt dit tot jouw verbeelding? Dan is Maastricht
Aachen Airport jouw nieuwe werkgever. We zijn voortdurend
ipment ressorteert
de subafdelingen
Elektro
en Facilities
de afdeling
in evenals
ontwikkeling
en zoeken
daarom
op korteonder
termijn
een:

Monteur Equipment (M/V)

cture. De afdeling Projects & Infrastructure is verantwoordelijk voor het technisch
aanwezige installaties in de gebouwen en terreinen (inclusief de runway) en alle rollend
nt) op de luchthaven aanwezig.

Afhandelingsmedewerker (m/v)

pment is verantwoordelijk voor het reguliere en correctieve onderhoud, het oplossen
t uitvoeren van inspecties aan het aanwezige equipment.
bij gedacht worden aan al het rollend materieel ten behoeve van de afhandeling van
gh Loaders, Push-Back Trucks, Heftrucks etc. Ook de voertuigen van de
ga je doen?
crashtenders) enWat
het materieel
t.b.v. de sneeuw- en ijsbestrijding valt hieronder.
ok werkzaamheden verricht aan de diverse transportsystemen aanwezig in de diverse
• Bagage in en uit passagiersvliegtuigen laden en deze
v. het transport van de Cargo.

van en naar het vliegtuig brengen

• Vracht uit vrachtvliegtuigen lossen met behulp van
ctie:
echanisch, pneumatisch
en hydraulisch regulier en correctief onderhoud aan alle
afhandelingsequipement
ment en transportsystemen;
• Aangekomen vracht van vliegtuigplaten halen en deze
chades;
op pallets sorteren
an bank-, las-, en elektrowerkzaamheden;
•
Vertrekkende vracht op vliegtuigplaten laden
eriodieke inspecties en keuringen;
Vrachtwagens laden en lossen met een heftruck
en en diagnoses• stellen.

Gemeentelijke
informatie via
één weekblad
Per 1 juli 2022 publiceert
de gemeente Beekdaelen
de gemeentelijke informatie niet langer in drie
weekbladen, zoals nu
het geval, maar nog in
‘slechts’ in één weekblad.
“Het publiceren in drie
weekbladen is een voorlopige voortzetting van
de werkwijze van de drie
voormalige gemeenten die
elk in een ander weekblad
hun gemeentelijke informatie publiceerden”, zo
heeft de gemeente laten
weten aan de uitgevers
van de drie weekbladen
(De Beekdaeler, Goed
Nieuws en het Journaal
van Beekdaelen).

• Toesteltrappen aan- en afkoppelen en verplaatsen

ar kandidaten die
beschikken
• Water
aan- over:
en afvoeren naar de vliegtuigen
ndbouwmechanisatie en/of motorvoertuigentechniek of gelijkwaardig;
cialisatie(trainingen)
en ervaring
Wijinvragen
vanmet
joutechnieken
dat je: op het gebied van
oren, elektrisch aangedreven materieel, pneumatiek, hydrauliek en
werken en lassen;• Minimaal LBO werk- en denkniveau hebt

• Goed Nederlands spreekt en schrijft
storingstechnicus (is een pré);
• Voor je eerste werkdag enkele verplichte opleidingen
telling met name ten aanzien van werktijden, werkzaamheden worden na een
afrondt uitgevoerd bestaande uit ochtenddiensten van 6.00 uur
periode in een 2 ploegendienst
Goed
kuntuur
samenwerken,
middagdiensten •tussen
14.00
en 23.00 uur. van aanpakken weet en
(fysiek) sterk bent
mentaliteit;
isch inzicht en een
analyserend
vermogen
bij het
oplossen van
• Flexibel
bent
wat betreft
werktijden
en storingen;
werkzaamheden
wijs B-C-E.
• Ook onder tijdsdruk presteert en met stress om kunt gaan
• Ochtend-, middag- en nachtdiensten wilt werken,
doordeweeks en in het weekend (volcontinue basis)
• Ervaring hebt met heftruckwerk. Dit is echter geen must.
Wij bieden jou:
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die op termijn
bij goed functioneren, kan worden omgezet in een vaste
dienstbetrekking. Je krijgt een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een prima pensioen (ABP). Daarnaast krijg je een
tegemoetkoming in de kosten voor het sporten en een
collectieve ziektekostenverzekering.
Solliciteren?
Gaat jouw hart sneller kloppen van alles wat met vliegtuigen te
maken heeft? Mail dan jouw CV en waarom jij hier wilt werken
naar Balou Stassen, HR Adviseur (b.stassen@maa.nl).
Een Veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart maakt deel uit van
deze sollicitatieprocedure.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Mede vanwege de hoge kosten
die gemoeid zijn met het publi-

ceren in drie verschillende weekbladen, is het niet langer mogelijk de huidige werkwijze voort te
zetten, zo meldt de gemeente. Ze
voegt eraan toe ‘het belangrijk
te vinden dat de inwoners van
Beekdaelen niet alleen via online
kanalen geïnformeerd worden,
maar dat er ook een papieren
optie blijft bestaan. Dat kan een
van de drie bestaande weekbladen zijn, maar ook een eventuele
nieuwe aanbieder’.
Aanbesteding
Via een aanbesteding kunnen
geïnteresseerde
weekbladen
hun aanbod indienen bij de gemeente. Een van de voorwaarden daarbij zal zijn, zo stelt de
gemeente, dat het blad beschikbaar moet zijn c.q. een dekking
moet hebben bij alle adressen
in Beekdaelen. De Beekdaeler
(63ste Jaargang, v/h Nuth & Omstreken) wordt bij alle adressen
in alle 15 kernen van Beekdaelen
bezorgd en is ook online te lezen
(www.beekdaeler.nl).

ACTUEEL

Doppenactie KBO Nuth
helpt blinden aan hond
Plastic doppen weggooien?
Niet doen! KBO Nuth verzamelt ze en helpt zo mensen
aan een blindengeleidehond.
NUTH
VAN ONZE REDACTIE

Al jarenlang zamelt de Nuthse
seniorenorganisatie in samenwerking met Stichting Oogappeltjes plastic doppen in voor
het goede doel. Die zijn afkomstig van onder meer frisdrank-,
sportdrank- en shampooflessen
en melkpakken. Met de opbrengst
worden geleidehonden opgeleid.

Iedereen kan aan de doppenactie
van KBO Nuth meedoen. Plastic
doppen van bijvoorbeeld melkpakjes, frisdrankflessen en potten pindakaas, maar ook metalen
doppen van potten kunnen worden ingeleverd bij sportcentrum
Gitek, Anytime Fitness, Judith’s
BloemStijl en bij KBO-voorzitter Wiel van Goethem aan de
Schmeddingstraat 7 in Nuth.
Ook cartridges en mobieltjes
kunnen worden afgeven.
De
dopjes, cartridges en mobieltjes
gaan naar een recyclebedrijf, en
die betaalt de KNGF daar een
vergoeding voor.
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INGEZONDEN

Bevolking
Beekdaelen
licht gedaald
In de meeste Zuid-Limburgse gemeenten is het aantal
inwoners vorig jaar afgenomen, ook in Beekdaelen, zij
het minimaal. In totaliteit is
de Limburgse bevolking in
2021 echter een klein beetje
gegroeid. Nog steeds overleden meer mensen dan gebruikelijk, maar er werden in onze
provincie ook meer baby’s
geboren.

Alle goeds voor 2022

gio in Nederland met de meeste
krimpgemeenten. Alleen Maastricht noteerde van de Zuid-Limburgse gemeenten een forse plus,
daar groeide het aantal inwoners
in 2021 met ruim 1 procent. De
bevolkingskrimp in de gemeente
Beekdaelen bleef in 2021 nagenoeg gelijk in vergelijking met
een jaar eerder. Het inwoneraantal in onze gemeente nam verleden jaar af met een gemiddelde
van 3,49 per duizend inwoners.
In 2020 was er sprake van een
afname van -3,95 per duizend
inwoners. Beekdaelen telde (volgens de gemeentelijke website)
op 1 januari 2021 36.058 inwoners.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De grootste bevolkingsdaling
was te zien in Valkenburg (1
procent). Zuid-Limburg is de re-

Op eerste kerstdag maakten
wij een stevige mooie wandeling in de omgeving van Nuth.
Het was koud maar wel met
een opwekkend, lekker zonnetje. We waren niet alleen aan
de wandel en op die manier
konden we andere mensen
bekenden of onbekenden een
goed nieuwjaar toewensen.
Het laatste stuk van de wandeling liepen wij langs de vijvers
in Nierhoven. Tot onze verrassing zagen wij dat aan een
picknick tafel een groepje mensen gezellig bij elkaar zaten
genietend van de winterzon.
Toen we korter bij kwamen
begroeten wij ook hun door
ze een goed nieuwjaar toe te
wensen. Ze konden ons echter
niet verstaan en vroegen of we
Engels met hun wilden praten.
Wij maakten een praatje en

JEAN-KE

ACTUEEL

Wij zoeken
bezorghelden
in Schinveld

Jean keulen

Ook in Oensel is
glasvezel mogelijk

Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief.
Het is een ideale bijbaan waarmee je je
eigen geld kunt verdienen. Bovendien kun je dit
werk perfect combineren met school, hobby’s of
sport. Je krijgt de kranten thuis afgeleverd.
Verder regel je je eigen werktijden.

Zalig Nuj-jaor?
Ich bèn d’r mèt kloar
en druim al va beatere tieje
Veer höbbe toch noe waal
genóg leid gehad
de miensjheid haet zat
mótte lieje.
Geluif mich gerös luuj,
mèt ê bietje gelók
zull’ v’r dat virus d’r ónger
goan kriege
de gode zint ós sjtrak
-Goddank- wear gezint
es veer ós get beaje
en ê bietje mië zjwiege...
(Thölls plat)

vroegen of ze in Nuth woonden. Ze vertelden ons dat ze
uit Syrië kwamen en dat ze op
het moment in het opvangcentrum vluchtelingen in Schinnen
woonden. Tijdens het gesprek
boden ze ons een kopje thee
aan – hoe gastvrij – want ze
zaten er inderdaad gezellig te
picknicken. Twee jonge vrouwen, een jonge man en drie
kinderen van 5 en 3 jaar oud
en een baby van 7 maanden.
Hoe mooi hoe ze daar zaten
te genieten na waarschijnlijk
heel vee vanl wat ze meegemaakt hebben. Een tijdje later
gingen wij - zwaaiend naar
hun – verder met onze wandeling. Hopend dat er voor hun
een betere toekomst zal zijn in
ons land waar ze begrepen en
geaccepteerd zullen worden.
Rosé Hermans Nuth

Ook in het 105 inwoners tellende Oensel, een buurtschap
bij Schimmert, wil DELTA Fiber
Netwerk glasvezel aanleggen.
“Zij het op voorwaarde dat 35%
van de inwoners ‘ja’ zegt tegen
de aanleg van een glasvezelnetwerk én vóór 26 januari 2022
een abonnement afsluit bij één
van de telecomaanbieders.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
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BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE €EIGEN BUURT

€ GOEDE VERDIENSTEN
€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

Vers van
de pers!

Dit
Beekdaelen Alsjeblieft!
comis ‘m, de Beekdaeler op
verpacter formaat inclusief
is
nieuwde opmaak. Daphne
een van onze 60 bezorgers
iedere
die de Beekdaeler
n
brievenbusse
week in de
stopt in alle 15 dorpskernen
van de gemeente Beekdaeook:
len. Digitaal lezen kan
leespleVeel
.
beekdaeler.nl
zier! Foto Rob Oostwegel

Interesse?
Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl

Dat zegt communicatieadviseur
Sandra Kruis van DELTA Fiber Netwerk als reactie op een
publicatie in de Beekdaeler in
december 2021. Kruis: “De inwoners van Oensel hebben (eind
2021, red.) een brief van Caiway
ontvangen waarin helaas een onderwerpregel is gebruikt met de
verkeerde plaatsnamen.” De inwoners ontvangen een brief van
Caiway, benadrukt Kruis, om de
onduidelijkheden die zijn ontstaan weg te nemen.
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ACTUEEL

SCHINVELD HEEFT TE WEINIG MUZIKANTEN VOOR TWEE KORPSEN

Fanfare en harmonie fuseren
Verleden jaar al viel het
doek voor fanfare St.
Donatus (1921) uit Grijzegrubben. Reden: te weinig
spelende leden en vrijwel
geen jeugdige aanwas.
Met datzelfde probleem
kampen ook de Schinveldse muziekverenigingen
fanfare St. Lambertus en
harmonie St. Caecilia,
beide opgericht in 1907.

SCHINVELD
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De besturen van deze twee korpsen maken zich al een tijd zorgen
over de toekomst van hun verenigingen, zegt bestuurslid Paul
Quaedvlieg van fanfare St. Lam-

bertus. “De continuïteit staat
onder druk.” De ‘best mogelijke
oplossing’ waarvoor inmiddels
is gekozen: fuseren. Indien haalbaar al per 1 januari 2023. ‘In beide verenigingen is er draagvlak
voor de fusie’, zo melden de fanfare en de harmonie in een gezamenlijk persbericht.
20 à 25 spelende leden
In ‘Griëzegröbbe’ mogen de muzikanten dan zijn uitgeblazen, zo
ver laten ze het Schinveld beslist
niet komen. Er lagen meerdere
opties op tafel. Doorgaan op de
huidige voet - maar dat betekent
in feite kiezen voor een sterfhuisconstructie want de fanfare en
de harmonie in Schinveld tellen
elk nog hooguit 20 à 25 spelende
leden, zegt Quaedvlieg desgevraagd tegen De Beekdaeler. Een

andere mogelijkheid: samenwerken met andere verenigingen in de regio, desnoods in het
aangrenzende Duitsland. Of, en
voor die optie is uiteindelijk gekozen: een fusie tussen beide verenigingen. Dat is best bijzonder,
want een muzikale samensmelting tussen een fanfare en een
harmonie komt bepaald niet alle
dagen voor. Het fusietraject in
Schinveld is inmiddels opgestart
en wordt eind dit jaar, zo is de bedoeling, afgerond.
Toon Peerboom extern adviseur
De muzikale duizendpoot Toon
Peerboom uit Kerkrade, onder
meer bekend van het Wereld Muziek Concours (WMC), gaat als
externe adviseur het fusieproject begeleiden en ondersteunen.
Of er al een naam in de maak is

voor het muziekkorps-in-wording? “Nee hoor, dat is nog heel
ver weg”, zegt Quaedvlieg. En
welke dirigent er straks op de
bok zal staan? “Ook dat is nog
lang niet aan de orde.” Wat het
verschil is tussen een fanfare en
een harmonie? Een fanfare is een
orkest dat bestaat uit koperblazers, saxofoons en slagwerk. Een
harmonie bestaat daarentegen
uit blaasinstrumenten (koperblazers, saxofoons, houtblazers)
en slagwerkers. In Schinveld wil
men aantonen dat deze twee
verschillende klankkleuren tot
één welluidend geheel kunnen
worden gesmeed. “We hebben er
alle vertrouwen in dat het goed
komt”, zegt Paul Quaedvlieg namens de bestuursleden en muzikanten van St. Lambertus en St.
Caecilia.

BEEKDAELEN

t
Internet to s!
/
wel 1,5 Gbit

Slim bekeken!
Méér internet voor minder geld.

Het gemis aan een pinautomaat
in Nuth, met ruim 4.500 inwoners het grootste kerkdorp in de
gemeente Beekdaelen, heeft nu

Eerste
6 maanden

35,-

Videobellen met collega’s aan de keukentafel en bingewatchen op bed terwijl er op
zolder een game wordt gespeeld? Met glasvezel internet en Interactieve TV kan het hele
huis moeiteloos tegelijk online en heeft iedereen z’n favoriete programma binnen handbereik.
Gegarandeerd razendsnel internet tot wel 1,5 Gbit/s. En dat alles voor een verrassend normale prijs.
Slim bekeken!
Bestel je pakket op caiway.nl/Zuid-Limburg of bel 088 2249 001.
* De actieprijs geldt voor de eerste 6 maanden o.b.v. een jaarcontract. Na 6 maanden betaal je het dan geldende tarief.
Prijzen zijn, indien van toepassing op jouw adres, exclusief vastrechtvergoeding die je aan de netwerkbeheerder betaalt.
Kijk voor de pakketten, kosten, actievoorwaarden en beschikbaarheid op jouw adres op caiway.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

p/mnd*

Mis het
niet!
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PUZZEL

OPMERKELIJK

HATSEFLATS!

BB’er ontmoet BN’er

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,-

et
Gefeliciteerd m
n!
bo
au
de
ca
uw
jo

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.

3

Friturehouder Roy Slangen uit Nuth (r) op de foto met vastgoedtycoon Peter Gillis.
Eigen foto

Bekende Nederlanders,
we zijn er dol op. En
zeker als een BN’er op de
foto staat met een BB’er
(Bekende Beekdaelenaar),
in dit geval Roy Slangen
van Friture De Ziepe uit
Nuth (rechts op de foto)
en vastgoedtycoon Peter
Gillis, naar eigen zeggen
goed voor een slordige
€250 miljoen.

NUTH
VAN ONZE REDACTIE

SBS6-kijkers kennen Peter Gillis van de reallifesoap ‘Familie
Gillis: Massa is Kassa’. Wat wij
ons afvroegen: wat deed Roy uit
Nuth bij Peter in de Belgische
plaats Neerpelt? Wellicht om
daar de riante villa van Gillis
te bezichtigen die te koop staat
voor een slordige 1,4 miljoen
euro? Dat had zo maar gekund.
Want vlak nadat deze foto in
de publiciteit kwam stond Gil-

Wij zijn ‘foxwild’
van het
programma
Massa is Kassa.
- Roy Slangen

lis’ zogeheten ‘hatseflatshut’ in
Neerpelt opeens ‘in optie’, zo zagen we op de website van Heylen
Vastgoed. Dus toch maar even
gebeld met Roy. “Nee”, zegt hij
lachend, “ik blijf lekker in Nuth
wonen. Kijk, wij zijn ‘foxwild’
van het programma Massa is
Kassa, op Tweede Kerstdag zijn
we naar Neerpelt gegaan. Daar
waren we overigens bepaald niet
alleen, het krioelde er van de Nederlanders.” Die allemaal maar
wat graag, onder wie ook Roy,
een glimp wilden opvangen van
vakantieparkenmagnaat Peter
en diens vriendin Nicol. Met als
tastbare herinnering deze feestelijke kerstsfeerfoto met twee
ondernemers die elkaar ‘good
business’ wensen in 2022.
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© www.puzzelpro.nl
Oplossing:

Uitslag winnaars kerstpuzzel
BEEKDAELEN Ruim 180
lezers hebben meegedaan
Visuele stijl, kleuren
aan de kerstpuzzel van de
Beekdaeler, waarvoor dank.
De enige juiste oplossing
van de puzzel was: “Kerstmis is een feest dat we met
vrienden en familie vieren”.
Afgelopen vrijdag werden
drie prijswinnaars ‘getrokken’ uit de grote stapel

met juiste inzendingen. De
prijzen, een chocolade-verDE BEEKDAELER
wenpakket Smores Pastry
& Chocolate ter waarde
van 20 euro gaan naar:
Griet Waltmans uit Nuth, G.
Jacobs uit Schinveld en C.
SchepersKrant
uitwitHoensbroek.
Zij krijgen de prijs deze
week thuisbezorgd.
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
PMS wit C
HEX ffffff

Glasvezel in de
gemeente Beekdaelen
is dichterbij dan ooit!
Wat ons betreft binnenkort ook in de gemeente
Beekdaelen: supersnel en stabiel internet.
Dat kan als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen
de aanleg van een glasvezelnetwerk én een
abonnement afsluit vóór 26 januari 2022.
Online informatieavond
Vanwege de aangescherpte corona maatregelen
kunnen wij helaas geen informatieavonden in
de gemeente Beekdaelen zelf organiseren.
Daarom organiseren wij nog een extra online
informatieavond. Deze wordt gehouden op:
• Woensdag 12 januari om 19.30 uur
Tijdens een presentatie van 45 minuten
informeren wij je over de voordelen van glasvezel,
de toekomstige mogelijkheden en de diverse
abonnementen. Via de chat kun je direct je
vragen stellen.
Deze online informatieavond volg je via je
computer, tablet of
telefoon. Meld je aan
via gavoorglasvezel.nl

gavoorglasvezel.nl

Meld je aan
voor de online
informatieavond
op 12 januari

beekdaeler.nl
COLUMN

JACQUES

On Liberty
Je kent dat wel, je hebt vroeger eens een boek gelezen, dat daarna
in de kast verdwijnt. Het blijft jarenlang buiten beeld, totdat je oog
er ineens op valt. Dat was bij mij het geval met “On Liberty” van de
19e eeuwse Britse filosoof en econoom John Stuart Mill. De kern van
dit essay is één zeer eenvoudig principe, dat bepaalt wanneer wij het
recht hebben om in te grijpen in de vrijheid van anderen. Toen ik dat
las, was ik meteen bij de les, want wij leven momenteel in een situatie
die al twee jaar voortduurt en waarin een demissionair kabinet zware
beperkende maatregelen aan de bevolking oplegt, om, zoals ze het
zelf duidt, de coronapandemie te bestrijden. Het principe dat Mill
beschrijft, noemt hij het “harm principle” en het staat bij ons beter
bekend als het schadebeginsel. Dit principe is, dat “de enige reden
waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen over enig lid van een
beschaafde samenleving, tegen zijn zin, de zorg is dat anderen geen
schade wordt toegebracht.” Letterlijk het voorkomen van kwaad voor
anderen. Elke vorm van paternalisme lijkt uitgesloten, want kort en
goed, het individu mag niet in zijn vrijheid worden beperkt, ook niet
door een autoriteit die het beter zou weten en het goed voor heeft met
het desbetreffende individu. Mill schrijft er uitdrukkelijk bij: “Zijn
eigen welzijn, hetzij lichamelijk of zedelijk, geeft geen voldoende
rechtvaardiging om de vrijheid in te perken. Hij kan niet rechtmatig
worden gedwongen iets te doen of te laten, omdat het volgens de
mening van anderen verstandig of zelfs rechtvaardig zou zijn.”
Mensen kunnen natuurlijk wel goede raad geven, anderen proberen
te overtuigen of smeken dat mensen anders zouden handelen, maar
dwang is alleen gerechtvaardigd als het gedrag waarvan men mensen
wil weerhouden anderen schade toebrengt.
Wat Mill in 1859 neerschreef, is niet zomaar een mening, het is
gemeengoed geworden als het gaat om een beschaafde samenleving.
Veel mensen denken dat dit het geval is in Nederland. Maar ik ben
bang dat het kabinet Rutte III op advies van het OMT de individuele vrijheid te fors heeft ingeperkt door het schadebeginsel op te
rekken. Door elk individu al van te voren aan te merken als drager
van het COVID-19 virus zou je een mondkapjesplicht, een lockdown en een avondklok kunnen rechtvaardigen om medeburgers
te behoeden voor gezondheidsschade door besmetting. Maar niet
elke burger is een drager van het virus en zolang je dat niet kunt
aantonen, zijn beperkende maatregelen ten koste van zijn vrijheid
uit den boze. Ik zie een parallel met de kindertoeslagenaffaire. Daar
werden burgers al van te voren beschouwd als fraudeurs en vanuit
die redenering werden die burgers hard aangepakt, zo hard zelfs dat
veel grondrechten sneuvelden. Ook bij de criminaliteitsbestrijding
is die oprekking zichtbaar. Rijd je op de A2 te hard en kleeft de auto
iets teveel tegen een voorganger aan, waarin toevallig John van den
Heuvel zit, maar dat wist je niet, dan ben je ineens een terrorist en
wordt de autoweg afgesloten om je hardhandig door de ME te laten
inrekenen. Deze overkill van het geweldsmonopolie kan behoorlijk
uit de hand lopen en, zoveel zelfs dat de rechtstaat verdwijnt en er
een sfeer ontstaat waarin het vertrouwen in de overheid omslaat in
wij tegen zij. Een verziekte sfeer waarin populisten hun kans grijpen
door te dreigen met tribunalen en eigenrichting.
Willen wij het coronadebat weer terugbrengen tot
redelijke proporties, waarin individuele vrijheden
overeind blijven en de overheid slechts maatregelen
afkondigt als er werkelijk kwaad dreigt voor èlke
burger, dus niet vanuit een collectieve dreiging,
dan moet het nieuwe kabinet het roer radicaal
omgooien. Dan moet het liberale smaldeel van
deze regering de individuele vrijheden weer
netjes waarborgen conform hun beginselprogramma.

Jacques
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PICCOLO'S

Een particuliere piccolo plaatsen is helemaal gratis! Lever je piccolo
(maximaal 8 woorden) aan via info@beekdaeler.nl
Voor bedrijven, politieke of commerciële diensten of de verkoop,
verhuur van een (vakantie)huis kan een commerciële piccolo
geplaatst worden voor € 25,In en om het huis

Bestel nu de trap van
uw dromen!
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
Levenslange garantie
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045 - 5113469
PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
Ook verkoop
leg-het-zelf vloeren
GROOTSTE KEUZE IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045 - 5113469
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat €14,95
Incl. ondervloer
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.
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.

COLOFON

Claessens

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

media

van Claessens Media. Wij zijn bewust
met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook
bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan
na het lezen bij het oud papier, zodat

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

bellen met 06-42677006 of stuur een
mail naar info@beekdaeler.nl

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

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
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ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 13 t/m zondag 16 januari 2022
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagendoren
Rijstevlaai

1395
13.

8.

Alle Vivera
vleesvervangers

groot

per pak

95

2.39
3.29

Trots van Coop
Authentieke rosbief,
grillham, kiprollade,
fricandeau of
Zeeuws spek

Culinaire
varkenshaas
per 100 gram

1.33
1.60

per 100 gram

0.

99

3.38

2 stuks
combineren mogelijk

combineren mogelijk

*
S
I
T
A
R
G
1+1

*
2 STUKS
1.38
2.18

1.-

2 pakken à 250 gram
combineren mogelijk

2.-

Alle
verse pizza's

Komkommer,
radijs, bosuien
of ijsbergsla

Douwe Egberts
snelfilterkoffie

1.-

11.

58

5.

79

OP = OP
MA X 6
N

KR AT TE T
R KL AN
PE

*
2 STUKS
6.98
7.98

5.-

W EEK
VAN DE
BIERTJE

Alle herfst- en
winterbieren

**
NG
I
T
R
O
K
25%

per stuk

**
G
N
I
T
R
25% KO85 _ 69

1.

7.

1. 5.
39 _

77

49
19 _
Alle Hertog Jan 3.40 _ 17.12 Hertog Jan pils
per stuk
krat 24 flesjes à 300 ml

2. 13.

17.49

13.12

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

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

