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Porsche Carrera
Cup Benelux-titel
naar Nuth!
Hockenheim | Nuth Het BritsNederlandse raceteam Parker
Revs Motorsport, dat zijn
thuisbasis heeft op bedrijventerrein de Horsel in Nuth,
heeft het kampioenschap
binnengehaald in de Porsche
Carrera Cup Benelux 2022.
Het ‘Nuthse’ team won zondag
in Hockenheim - dankzij de
Britse topcoureur Harry King de allerlaatste race van het
Porsche Carrera Cup Beneluxseizoen 2022 en wist zo de
titel binnen te slepen. King
mistte één race (Barcelona)
vanwege verplichtingen in de
Porsche Supercup, maar voor
de rest domineerde hij in het
kampioenschap. Foto Parker
Revs Motorsport

week 41 jaargang 63 nummer 2965
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ACTUEEL

GEMEENTERAAD BESLUIT KOMENDE WEEK
OVER HET AL DAN NIET OPENHOUDEN
VAN SCHINNENSE NOODOPVANGLOCATIE

Extra raadsdebat
over verlenging
noodopvang
Schinnen
De gemeenteraad van
Beekdaelen neemt
pas volgende week
woensdag een definitief
besluit over het al dan
niet langer openhouden
van de noodopvang voor
asielzoekers in Schinnen. Verleden week
dinsdag is besloten dat
een extra raadsvergadering wordt ingelast.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het besluit komt na een motie
van GroenLinks en de PvdA.
Tijdens de raadsvergadering van
de Beekdaelense gemeenteraad
vorige week dinsdag werd de
motie van de twee partijen over
het verlengen van het contract
met het COA en daarmee het
openhouden van de Schinnense
noodopvang verplaatst naar een
extra raadsvergadering op 19 oktober.
Brief van staatsecretaris
Dit uitstel van dit heikele
agendapunt heeft alles te maken met een brief die verantwoordelijk staatssecretaris Eric

van der Burg heeft gestuurd
aan de Gemeente Beekdaelen.
De staatssecretaris wil dat de
noodopvang in Schinnen langer
openblijft. Hij vraagt het college
van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van
Beekdaelen het eerder genomen
besluit tot sluiting terug te
draaien. Ook ligt er een dringend
verzoek vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg om verlenging
van de Schinnense noodopvang.
Besloten overleg
De gemeenteraad in Beekdaelen
gaat zich deze week tijdens een
besloten overleg buigen over de
kwestie. Dat is nodig zodat de
gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen over het
verlengen of beëindigen van de
noodopvang. De uitkomst wordt
woensdagavond 19 oktober in
het Beekdaelense gemeentehuis van Nuth vanaf 19.00 uur
door de politiek besproken in
een extra raadsvergadering.
Eerder besloot de gemeenteraad van Beekdaelen dat de
noodopvang op het terrein van
de vroegere legerbasis na een
jaar weer de deuren moest sluiten. De huidige overeenkomst
met het COA loopt per 8 november af.

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

ACTUEEL

HET OUDSTE WEEKBLAD VAN
BEEKDAELEN PIEPT EN KRAAKT

Beekdaeler in
zwaar weer
Het is onzeker of de Beekdaeler in 2023 nog wel kan blijven
verschijnen. Door de fors hogere druk- en verspreidkosten
zit het blad financieel in zwaar
weer.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De gemeente is volgens uit-

gever Richard Claessens niet
bereidt een hogere advertentieprijs te betalen. “De kosten van
bijvoorbeeld papier en verspeiding zijn veel hoger dan in 2021.
Hopelijk houden we het nog tot
het einde van het jaar vol. Het
zou ontzettend jammer zijn als
de Beekdaeler, dat al sinds 1959
bestaat, gaat verdwijnen.”
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23 LAADPALEN ERBIJ

Beekdaelen breidt ‘tappunten’
voor elektrische auto’s fors uit
Er komen 23 nieuwe openbare
laadpalen bij in de gemeente Beekdaelen. Waarvan 5
in Nuth, 5 in Schinveld, 2 in
Schimmert, 2 in Amstenrade,
2 in Schinnen, 2 in Hulsberg,
2 in Puth, 1 in Oirsbeek, 1 in
Wijnandsrade en 1 in Merkelbeek. Een zegen voor de milieubewuste autobezitter, die zo
steeds makkelijker stroom kan
tappen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Momenteel staan er op het

Beekdaelens grondgebied 21
laadpalen. Per paal kunnen er twee elektrische auto’s worden opgeladen. In het
totaal zijn er dus tegen het
einde van het jaar al 88 laadplekken waar een elektrische
auto opgeladen kan worden.
Voor de plaatsing van de 23
nieuwe laadpalen werd hulp van
de inwoners gevraagd. Beekdaelenaren konden meedenken
over geschikte lokaties in de verschillende kernen. De gekozen
laadplekken zijn te vinden op de
gemeentelijke website.

Het aantal openbare laadpalen voor elektrische auto's in de gemeente Beekdaelen
wordt de komende tijd fors uitgebreid. Foto de Beekdaeler

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger
in Puth
PUTH De Beekdaeler is
met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger
voor een krantenwijk in
Puth. Het gaat om een
wijk in de omgeving van
de Kerkweg/Bovenste
Puth/Geleenstraat. Wil
jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of
mail: info@beekdaeler.nl.

KNGF opent
werelden

Steun ons
met uw
nalatenschap

geleidehond.nl/erfenis

Parkstadroute
nieuwe naam
voor Leisure Lane;
aanleg gestart
Schinnen Met de onthulling van het bouwbord door onder andere gedeputeerde Geert Gabriëls, burgemeester Eric Geurts en Anya Niewierra, directeur van Visit Zuid-Limburg, is vorige week donderdag het
startsein gegeven voor de aanleg van de ‘Parkstadroute’, een 34 kilometer lange fiets- en wandelroute
van Schinnen naar Simpelveld. Eerder heette de route Leisure Lane, maar is nu omgedoopt tot ‘Parkstadroute’. De aanleg van het eerste stukje ‘Parkstadroute’, vanaf het Zwarte Pad in Schinnen langs de
Geleenbeek tot aan de gemeentegrens van Heerlen, start deze maand. Verder begint deze maand ook
de bouw van drie fietsbruggen. Die komen in Heerlen (Pastoorkuilenweg en Grubbelaan) en Landgraaf
(Melchersstraat). Als het goed is, kan er dit jaar nog gebruikt worden gemaakt van die delen. De rest van
de ‘Parkstadroute’ wordt volgend jaar aangelegd. De recreatieve fiets- en wandelroute door Beekdaelen,
Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld moet eind 2023 klaar zijn. Eigen foto
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IN HET KORT

Inloopmiddag in
Wijnandsrade
Wijnandsrade Onder de noemer ‘Os Gemeinschaps(t)hoes’
vindt dinsdag 18 oktober weer
de maandelijkse inloopmiddag
plaats in het gemeenschapshuis
in Wijnandsrade. Wie een spelletje wil spelen of gewoon een praa
tje wil maken is tussen 14.00 en
16.00 uur van harte welkom. De
entree is 3,50 euro inclusief een
consumptie. Wie minimaal vijf
inloopmiddagen koopt, betaalt
12,50 euro. Mail voor meer informatie naar corrysteinshamers@
home.nl.

Lege flessen
bij de voordeur
in Merkelbeek
Merkelbeek Leden van fanfare
Sint Joseph gaan zaterdag 15 oktober vanaf 10.00 uur langs de
huizen in Merkelbeek om lege
statiegeldflessen in te zamelen.
De opbrengst komt ten goede
aan de clubkas. De flessen kunnen bij de voordeur worden gezet.

Vrouwenkoor
Pro Musica in
kerk Schinveld
Schinveld Vrouwenkoor Pro Musica luistert zaterdag 29 oktober
de Heilige Mis op in de Eligiuskerk in Schinveld. De viering, die
om 19.00 uur begint, staat in het
teken van Allerzielen.

JEAN-KE

Herhalingslessen
EHBO Onderbanken
Schinveld EHBO Onderbanken
verzorgt op de woensdagen 2
en 9 november herhalingslessen
voor mensen die hun EHBO-diploma willen behouden. Ook
mensen die een diploma willen
halen, kunnen bij de vereniging
terecht. De (herhalings)lessen
worden gegeven in Café Im Weissen Rössl aan de Broekstraat in
Schinveld. Beide avonden beginnen om 19.00 uur. Inschrijven
en meer info via 06-51969670 of
secr.ehbo.onderban@live.nl

BÉSTE LIMBURGERS
Ich hób ‘t zellef neet verzónne
wèn d’r estebleef mer aan
Ós Brand’s beer woa v’r zoë ‘'trots’’
ich bedoel zoë gruetsj op woare
kump bènne kort neet mië oët ...
Wielré ‘s natuurlekke brónne
meh geweun oèt ‘nne Hollese waterkraan !
Sjeng van de Köäl
©Jean keulen

Sinds 2017 gevestigd in
Oirsbeek; neemt u gerust
vrijblijvend contact op voor de
mogelijkheden
Tel. 06 - 14 27 63 05
info@bobsgoudsmidatelier.nl
Past. Meulenbergstraat 7
Oirsbeek
www.bobsgoudsmidatelier.nl
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Repair Café
in Jabeek
Jabeek Het Ontmoetingscentrum in Jabeek is zaterdag 15
oktober toneel voor het Repair
Café. Zoals altijd op de derde
zaterdag van de maand staan
de reparateurs weer klaar om te
helpen bij het fiksen van kleine
electronica, slijpen van messen,
herstellen van haperende ritsen
of het aan de praat krijgen van
uitgetikte klokken. Tevens kunnen er boeken geruild worden.
De reparaties zijn gratis, een
vrijwillige bijdrage is gebruikelijk. Het Repair Café is van 10.00
tot 13.00 uur.

Handboogschutters
gehuldigd

Luistercursus
klassieke muziek bij
KBO Schinnen

Nuth Handboogschutterij St. Hubertus uit Nuth heeft vorige week zaterdagavond tijdens de viering van
het 75-jarig bestaan negen jubilarissen gehuldigd. Het gaat om Hub Roemgens (70 jaar lid), Philip Janssen
(40 jaar lid), Wiel Odekerken (40 jaar lid), Alois Simons (25 jaar lid), Geert-Jan Ufkes (25 jaar lid), Robin
Habets (12,5 jaar lid), Jos Habets (12,5 jaar lid), Jan Simenon (12,5 jaar lid) en Sandy Meijers (12,5 jaar lid).
Van alle jubilarissen kreeg ere-voorzitter Hub Roemgens (in het midden op de foto) de meeste aandacht.
Vanwege zijn grote verdiensten werd hij werd extra in het zonnetje gezet en toegesproken door Arnaud
Strijbis, directeur van de Nederlandse Handboog Bond (rechts op de foto). Roemgens is meer dan 70 jaar
lid, was ruim 50 jaar voorzitter en leerde onder andere topboogschutter Mike Schloesser de kneepjes van
het handboogschieten. Voorzitter Loet Meijers (links) ontving uit handen van bondsdirecteur Strijbis een
in glas uitgevoerde trofee, die het bijzondere jubileum van de handboogschutterij markeert. Eigen foto

Vrijwilligers
gezocht voor
schoonmaakactie
in wijk Amstenrade

Vandalen vernielen
monumentale waterpomp
Amstenrade Vandalen hebben vorige week zondagnacht de authentieke waterpomp op de Markt in Amstenrade vernield. De oude
pomp, in 2016 geplaatst op initiatief van Stichting Thieske, herinnert
aan vroeger. De stichting zegt ontstemd te zijn over het respectloze
vernielgedrag van de onbekend gebleven vandalen. “De vernieling
aan het gietijzeren deksel is waarschijnlijk moeilijk te herstellen”,
aldus een zegsman. Hij noemt de vernieling ‘zinloze baldadigheid’.
“Diep en diep triest dat dit is gebeurd.” Eigen foto

AMSTENRADE Harry
Hanssen uit Amstenrade
zoekt vrijwilligers die
eens per 2 maanden op de
zaterdagochtend willen
helpen met het opruimen
van zwerfvuil in de buurt
Achter den Hof, Veldgaard, Hommerterweg en
Allee. De gemeente levert
de benodigde materialen
en Harry zorgt voor koffie
en vlaai. Wie wil helpen,
kan Harry Hanssen bellen,
06-27319420 of mailen
naar harry.babs@home.nl.

Schinnen Seniorenvereniging/
KBO Schinnen start in november met de luistercursus klassieke muziek in gemeenschapshuis
Noeber Beemden. De cursus
wordt gegeven door Maurice Wiche. Volgen kan op 10 , 17 en 24
november en op 1 en 8 december,
telkens van 14.00 tot 16.00 uur.
Deelname kost 30 euro voor leden, niet-leden betalen 15 euro
meer. Aanmelden kan via 0622516259 of door een mail te
sturen naar penningmeester@
seniorenschinnen.nl. In de mail
naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer vermelden.

De Prengelkes op zoek
naar nieuwe aanwas
Schinveld Jeugdcarnavalsvereniging De Prengelkes in Schinveld
is op zoek naar nieuwe leden voor
de jeugdraad. Kinderen in de
leeftijd van 7 tot 12 jaar die van
carnaval, polonaise en feesten
houden komen in aanmerking
voor een plek in de jeugdraad
van elf. Daarnaast is de vereniging nog op zoek naar de nieuwe
jeugdprins of prinses van Schinveld. Ook wordt gezocht naar
begeleiders voor de jeugdraad.
Opgeven kan bij Jos Senden: 0653133852.
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KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Zaterdag 15 oktober. 18.30 uur:
H. Mis Intenties: 1e jaardienst
Hub Souren, tevens voor Paula
Souren- Steins. Dinsdag 18 oktober. 09.00 uur: H.Mis .

Zaterdag 15 oktober. 19.00 uur:
H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: Zielendienst Lucia (Miets) Geurten-Schiffelers
(trouwdag); Zef Loijens (verjaardag). Zondag 16 oktober. 11.00
uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. Intenties: zielendienst Nieke Brounen-Crombag;
ouders Schmitz-Koolen en zoon
Harry. 12.30 uur: Doopviering
Mia Molin. Woensdag 19 oktober. 19.00 uur: H. Mis in het
klooster. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman; ouders Pierre
Pluijmaekers en Mia Scheepers;
ouders Frissen-Haagmans en
familie; jaardienst ouders Wouters-Hamers en familie. Donderdag 20 oktober. 10.00 uur: H.
Mis in het klooster. 16.00 uur:
Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster. Vrijdag 21 oktober. 16.00 uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 15 oktober. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Piet Heuts.
Zondag 16 oktober. 11.00 uur:
H. Mis, Intenties: Willem en Mia
Speetjens-Coumans (gestichte
jaardienst); Maria Moonen-Quadakkers; Anneke de Veen-Pruppers, Cor, Hub, Janneke en Wilma; Leon Snellings; Hub Kubben
(jaardienst);
Odiel
Schneiders-Provaas (jaardienst).

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 16 oktober. 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties:
Mathieu van Sprakelaar, tevens
voor echtgenote Annie Harst.
Maandag 17 oktober 09.00 uur:
H. Mis. Vrijdag 21 oktober 09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling
en aanbidding van het Allerheiligste.

dinsdag 11 oktober 2022

Dankbetuiging
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik
u allen hartelijk bedanken voor uw medeleven na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

Jan Pinckaers
			 Fieny Pinckaers-Lemmens

Nuth, oktober 2022

een
vertrouwd
gezicht
voor
al uw
vragen

U bent altijd welkom
voor een open gesprek.
Bel 045 - 521 29 26
of ga naar monuta.nl/
hoensbroek.
Arno Cleiren

Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zondag 16 oktober. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: Gusta Crapels-Houben en Joseph Crapels;
Gert Ruthenberg; Lei Giesbers;
uit dankbaarheid

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

.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger
in Schinveld

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

SCHINVELD De Beekdaeler is met spoed op zoek
naar een nieuwe bezorger
voor een krantenwijk in
Schinveld. Het gaat om
een wijk in de omgeving
van de Kloosterlaan/
Pastoor Brounsstraat/
Onderste Molen. 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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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

PRIJS-PUZZEL

Puzzel mee en maak
kans op een cadeaubon
Wie deze puzzel goed weet in te vullen
€10,- et
maakt kans op een cadeaubon t.w.v.
Gefeliciteerd m
n!
€ 10,- te besteden bij een Beekdaelense
jouw cadeaubo
onderneming. 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 winnaar
wordt in de volgende uitgave gepubliceerd. De cadeaubon
wordt per post naar je toegestuurd.

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

Wanneer: 5 november 2022
Wat
een mooie auto!
Tijd: zie uitnodiging

ACHTERKLAP
ACTEUR
ACTIEF
ATJEH
Wist je dat je deze op kan BAARS
BAKER
laden bij Coop Knols
CERISE
Neemt u uw uitnodiging mee!
CUPJE
in Schimmert? Je kan 24 uur
DRENTELEN
per dag, 7 dagen per week EIGEEL
ENKELTJE
terecht op onze parkeerplaats.
EVOLUTIE
Hieronder zie je nog onze GAKKEN
GEHAKT
openingstijden,
mocht je nog
Wist je dat
je deze op kan
laden bij
Coop Knols
binnen
willen lopen voor een
N M A
in Schimmert? Je kan 24 uur
boodschap!
per dag, 7 dagen per week
E R O
terecht op onze parkeerplaats.
S E U
Openingstijden
Hieronder zie je nog onze
openingstijden,
je nog- 20.00 uur S J K
maandag t/m
zaterdag mocht
08.00
binnen willen lopen voor een
zondag
09.00 - 18.00 uur A P N
boodschap!

GEZAG
HAMEREN
HOEST
INSPIRATIE
INVASIE
KELNERS
KEUKENKAST
KLAGEN
KOPMAN
KRASSEN
KROES
KWARK
LAKEI
OPERA

Waar: Medisch Centrum Nuth

Wat een mooie auto!

Openingstijden
maandag t/m zaterdag
zondag

R
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H
E
G

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

Coop
Coop
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© www.puzzelpro.nl
Coop Schimmert
Knols Knols
Coop
Schimmert
Weidestraat 3

Weidestraat 3
A5_Laadpaal_Knols.indd 1

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

De winnaar is:
Jelco Vankan (Nuth)

Oplossing van de vorige editie:
DIKWIJLS

25-10-21 12:08

25-10-21 12:08
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OVERTREK
ROEDE
ROTSBLOK
SJEIK
SLOOM
SOMMIGEN
STEWARDESS
TAART
TRICEPS
UNESCO
VETER
WERKHOOGTE
WETMATIG
WEVER
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Oplossing:
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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.
E-mailservice met berichten over uw buurt
Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email
ontvangen? Meld u dan aan voor de attenderingsservice:
www.overheid.nl/attenderingsservice. U ontvangt
bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere lokale
overheden dan automatisch. U kunt uw persoonlijke voorkeur
instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u deze berichten
wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan de gehele
gemeente betreffen of uw eigen postcodegebied. U heeft hierbij
tevens de mogelijkheid om een selectie te maken op het type
bekendmaking. U kunt ook zoeken op overheid.nl.

App over uw buurt

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

Uno-straat 3, 6336BR
Hulsberg
Horenweg 1, 6361 GC
Nuth
Provincialeweg
Noord, 6438AA
Oirsbeek

Het vergroten van het
badkamerraam
Het plaatsen van
dakkapellen
Het bouwen van
een magazijn en een
unit met kantine en
toiletruimte
Putbergstraat 7,
Het plaatsen van een
6451EA Schinveld
dakkapel
Wissengrachtweg 76 Renovatie van de grote
te Hulsberg
schuur
Noodoverlaat
Aanleg afvoerleiding
Thullerkerkweg
voor afstromend
hemelwater
Bellekamp 61 te
Bouwen van een
Oirsbeek
dakkapel

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

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING

Valderensweg in
Doenrade

DATUM VERLEEND
03-10-2022
26-09-2022
04-10-2022

06-10-2022
25-08-2022
08-08-2022
28-09-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Beekstraat 40,
Horeca exploitatie en 03-10-2022
Schinveld
alcoholwetvergunning
Thullerkerkweg 17,
Horeca exploitatie en 03-10-2022
Schinnen
alcoholwetvergunning

Wijnandsrade

Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Vielderweg 25 te
Plaatsen van
Doenrade
dakkapellen
Altaarstraat te
Bouwen van 8
Schinnen
woningen
Wissengrachtweg
Een constructieve
30, 6336TJ Hulsberg aanpassing, de
vervanging van kozijnen
en het stucwerk van de
voorgevel

04-10-2022

Ingekomen aanvragen APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM
AANGEVRAAGD
Opfergeltstraat 2c, Verlenging Horeca
23-09-2022
Wijnandsrade
exploitatie vergunning

Verkeersbesluiten
LOCATIE
Swier

BEKENDMAKINGEN

05-10-2022

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Steegweg in Jabeek Het bouwen van een 03-10-2022
op perceelnummer woning
JBK00 A 2234
Industriestraat 5,
Uitbreiden van een
05-10-2022
6361HD Nuth
bedrijfspand

Raadhuisstraat 9,
6438GZ Oirsbeek

Bestemmingsplannen

03-10-2022

Burgemeester
Gubbelsstraat
nummers 2 tot en
met 12 – Oirsbeek
Hiltostraat t.h.v.
ondergrondse
afvalcontainers –
Nuth

Het plaatsen van
zonnepanelen

DATUM
INDIENING
17-08-2022

OMSCHRIJVING
Wegen binnen de
bebouwde kom
30km/uur
Wegen binnen de
bebouwde kom
30km/uur
Parkeerverboden
aan beide zijde
van de weg met
parkeervakken
Instellen
parkeerverbod

DATUM BESLUIT
04-10-2022

Instellen
parkeerverbod

04-10-2022

04-10-2022
11-10-2022

04-10-2022

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 inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een telefonische
afspraak maken via het algemene nummer van de gemeente
088 – 450 20 00.

Vergadering gemeenteraad op 19 oktober
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op woensdag
19 oktober vanaf 19.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis
in Nuth. Dit betreft een ingelaste raadsvergadering.
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).

Leisure Lane wordt Parkstadroute:
Bouwwerkzaamheden gestart in
Beekdaelen en Heerlen

De ‘Parkstadroute’ is de nieuwe naam voor de recreatieve
fiets- en wandelroute door Beekdaelen, Brunssum, Heerlen,
Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. De naam werd onthuld
tijdens een officiële bouwstarthandeling in Beekdaelen.
De projectpartners zijn blij dat nu de werkzaamheden
buiten zichtbaar zijn, er een definitieve naam is gekozen.
De route van zo’n 34 kilometer door Parkstad laat zien
wat de regio te bieden heeft en knoopt tal van bijzondere
bezienswaardigheden, culturele pareltjes en natuurschoon aan
elkaar. Ook sluit de naam Parkstadroute aan bij de lopende
campagne ‘Dit is Parkstad’ van Visit Zuid-Limburg.
Aannemer Heijmans
is inmiddels gestart
met de uitvoering. De
komende weken worden
het tracé in Beekdaelen
en het gedeelte aan
de Heideveldweg in
Heerlen aangelegd. Later
in het najaar start ook
de bouw van de fietsbruggen in Heerlen en Landgraaf. De overige
delen zijn in 2023 aan de beurt. Leisure Lane was een werktitel.
Met de start van de aanleg van het tracé wordt een nieuwe fase
ingeluid in het project. Daar hoort ook een nieuwe naam bij.
Aansluiting complete toeristische aanbod
In de zoektocht naar een nieuwe naam is de expertise van Visit
Zuid-Limburg ingeschakeld. Er is gekozen voor een koppeling met
de lopende (euregionale) campagne ‘Dit is Parkstad’. De campagne
vertelt het verhaal van de regio aan de hand van vijf dominante
tijdsperioden: Romeins Knooppunt, Ridders en Rovers, Mijntijd,
Transitiejaren en Nieuw Elan. Perioden die het gebied hebben
gevormd tot wat het nu is. En ook in de Parkstadroute spelen
deze tijdsperioden een prominente rol. Zo gaat men onder meer
over oude mijnsporen en langs tal van bezienswaardigheden
waaronder meerdere kastelen. De Parkstadroute wordt onderdeel
van het complete toeristisch recreatieve aanbod van Parkstad.
Over de Parkstadroute
De Parkstadroute is een IBA-sleutelproject en wordt gerealiseerd
door IBA Parkstad, Provincie Limburg en de gemeenten
Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en
Simpelveld. De route die dwars door Parkstad loopt is niet
alleen bedoeld voor recreatief verkeer, maar ook voor woonwerkverkeer. Gekenmerkt door een unieke uitstraling van het
wegdek is het landschap en de cultuur in de regio te beleven.

Energie besparen doen we samen!
ImpulZ start project in Nieuwbuurt
in Oirsbeek
Energieprijzen die op hol
geslagen zijn, het is aan
de orde van de dag. Het is
voor veel mensen reden
om zuiniger om te gaan
met energie. Maar hoe
doe je dat? Waar kun je
nog op besparen? En kun
je daar hulp bij krijgen?
ImpulZ, de
energiecoöperatie in
Beekdaelen, wil inwoners
graag helpen bij het
zuiniger omgaan met
energie. Ze is daarvoor een
samenwerking gestart met
de gemeente Beekdaelen en de WoonWijzerWinkel.
Jeu Goossen, voorzitter van ImpulZ: “Het is makkelijker, prettiger
én voordeliger om de handen ineen te slaan en samen, als
buurt, te verduurzamen. Daarom zijn wij ook blij dat we nu in de
Nieuwbuurt in Oirsbeek aan de slag gaan. Dat doen we samen
met de bewoners, de gemeente en de WoonWijzerWinkel
in het project ‘Nieuwbuurt Duurzaam’. We hopen dat deze
gezamenlijke aanpak een succes wordt en dat we straks ook
in andere wijken in Beekdaelen op een zelfde wijze inwoners
kunnen helpen.”
Aanpak
Bij het project ‘Nieuwbuurt Duurzaam’ gaan we voor een
collectieve aanpak, maar met individueel maatwerk. Daarvoor
bieden we het volgende aan:
• Energie-coaches: advies op maat bij bewoners thuis
• Thema-avond: alles over hoe je energie kunt besparen en hoe
je verduurzaming van je woning kunt financieren
• Vouchers: in te wisselen bij de WoonWijzerWinkel
• Collectieve inkoop: bij voldoende interesse in de wijk
Vooruitblik naar 2023
De plannen stoppen niet bij de Nieuwbuurt in Oirsbeek. Voor
volgend jaar staan meer wijken in Beekdaelen op de agenda. Het
doel is in alle gevallen hetzelfde: inwoners adviseren, begeleiden
en ontzorgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.
Heeft u interesse of vragen? Neem contact met ons op!
Wilt u meer informatie over het project ‘Nieuwbuurt Duurzaam’?
Ga dan naar www.nieuwbuurtduurzaam.nl of mail ons via
nieuwbuurtduurzaam@impulz-beekdaelen.nl.
We horen graag van U!
Warme groet,
Het projectteam van Nieuwbuurt
Duurzaam

Ik ga voor
de zorg

Maike, 30 jaar
Kinderverpleegkundige
Ga ervoor als verpleegkundige

Als verpleegkundige bij het Maastricht UMC+ bieden wij jou volop mogelijkheden en
doorgroeikansen. Hoe ziet jouw ideale werkdag eruit? Wij gaan graag met jou in gesprek
om te zoeken wat bij jou past. Ga jij voor de topklinische zorg in een universitair medisch
centrum? Wil je jezelf uitdagen en ontwikkelen tijdens je werk of leren van de beste?
Of ga je voor de beste zorg dicht bij de patiënt? Waar je ook voor gaat, wij gaan voor jou!
Kom werken in de zorg en solliciteer als verpleegkundige.
ikgavoordezorg.nl

beekdaeler.nl
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ACTUEEL

DOORGAANDE WEG IN WIJNANDSRADE PAAR WEKEN DICHT VANWEGE WERKZAAMHEDEN

Sluiproute Brommelen/
Molenweg op de schop
Automobilisten rijden
veel te hard door
Brommelen en over de
Molenweg in Wijnandsrade. Dat blijkt uit metingen van de gemeente,
die de sluiproute gaat
aanpakken. De weg gaat
binnenkort op de schop.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Bewoners kwamen al eerder tot
de conclusie dat er veel te hard
gereden werd. Metingen van
de gemeente bevestigen nu het
beeld van de vele hardrijders
door Brommelen en Wijnandsrade. De maximumsnelheid van
tachtig kilometer per uur wordt
vaak overschreden. De weg is
een populaire sluiproute naar
Hulsberg.
Herinrichting
Het goede nieuws is dat de gemeente Beekdaelen de weg gaat
aanpakken. De werkzaamheden
gaan op maandag 17 oktober van

De sluiproute Brommelen/Molenweg in Wijnandsrade gaat binnenkort op de schop. Momenteel wordt hier de gasleiding vervangen. Foto de Beekdaeler

start en duren naar verwachting
enkele weken. De weg wordt anders ingericht, met meer belemmeringen voor auto’s. De herinrichting van de weg moet ervoor
zorgen dat doorgaand verkeer
meer via de randwegen gaat rij-

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schinnen

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schimmert

SCHINNEN De Beekdaeler is met spoed op zoek
naar een nieuwe bezorger
voor een krantenwijk in
Schinnen Het gaat om een
wijk in de omgeving van
Breyenrode/Vonderstraat.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen via
info@beekdaeler.nl.

SCHIMMERT De Beekdaeler
is met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger voor
een krantenwijk in Schimmert. Het gaat om een
wijk in de omgeving van de
Hoofdstraat/Oranjeplein.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen via
info@beekdaeler.nl.

den. Dat komt de veiligheid in de
buurt ten goede. Terugbrengen
van de snelheid tot 60 km per
uur draagt daar eveneens aan bij.
Omwonenden zijn nauw betrokken bji het ontwerp dat nu wordt
uitgevoerd.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden is
het deel tussen Brommelen en de
Molenweg afgesloten voor al het
verkeer. Er geldt dan een tijdelijke omleiding, die door middel
van borden wordt aangegeven.

Jassen en
bodywarmers
voor dames en heren!

U bent van harte welkom!
Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl

娀愀琀攀爀搀愀最 㔀 漀欀琀漀戀攀爀 ㈀ ㈀㈀

䠀愀爀洀漀渀椀攀 匀琀⸀ 䜀攀爀氀愀挀栀甀猀 伀椀爀猀戀攀攀欀

圀漀渀搀攀爀猀
漀昀
一愀琀甀爀攀

洀洀瘀 稀愀渀搀欀甀渀猀琀攀渀愀愀爀 䤀洀洀愀渀甀攀氀 䈀漀椀攀
⠀搀攀 娀愀渀搀攀爀氀椀渀最⤀

䰀漀挀愀琀椀攀㨀 倀愀爀琀礀挀攀渀琀爀甀洀 搀攀 伀椀爀猀瀀爀漀渀最
娀愀愀氀 漀瀀攀渀㨀 㤀⸀㌀ 甀甀爀 ⴀ 䄀愀渀瘀愀渀最 挀漀渀挀攀爀琀㨀 ㈀ ⸀ 甀甀爀
䔀渀琀爀攀攀㨀  攀甀爀漀Ⰰ 欀愀愀爀琀攀渀 瘀攀爀欀爀椀樀最戀愀愀爀 漀渀氀椀渀攀Ⰰ 愀愀渀 搀攀 欀愀猀猀愀
漀昀 戀椀樀 氀攀搀攀渀

Voor onze regio Zuid-Limburg zijn wij PER DIRECT op zoek naar een

SERVICEMEDEWERKER 16 uur
Hij/zij gaat voor ons langs klanten om daar o.a. onze unieke toiletservice
te verrichten, schoonloopmatten te wisselen en/of verbruiksartikelen te
leveren t.b.v. toilet- en keukenhygiëne.
Wie zoeken wij?
Je bent een enthousiast, hardwerkend, servicegericht persoon
Je hebt oog voor detail en net dat beetje extra willen doen om de klant
tevreden te maken.
• Je hebt affiniteit met schoonmaak
• Je bent collegiaal & sociaal
• Je bent flexibel inzetbaar en een teamplayer
• De eigenschappen: assertief en meedenkend passen bij jou!
(Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd!)
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs
• Bij voorkeur woonachtig in (de buurt van) Amstenrade

•
•

Wat bieden wij?
• Overeenkomst voor minimaal 16 uur per week. Eventueel
Eventueel meer
meer uren
uren
mogelijk in
en/ofinvalwerk.
tijdens invalwerk.
mogelijk
in vakantieperiodes
vakantieperiode en/of
• Salaris conform CAO
• Een gezellig team!
Een contract
contract van
• Een
van minimaal
minimaal 1
1 jaar
jaar met
met uitzicht
uitzicht op
op een
een vast
vast dienstdienstverband
verband
Ken jij of ben jij iemand die wij zoeken stuur dan je mail naar
roberto@topp.nl.
bellen
met
0606-24194379.
- 342 120 41.
Voor aanvullende
aanvullende vragen
vragenofofinformatie
informatiekun
kunjejeook
ook
bellen
met

SCAN MIJ

“Wat ik ontzettend leuk vind in mijn werk is

Math Knollmüller
klaar voor een nieuwe
start

contact zoeken met mensen. Ik vind het belangrijk
dat klanten gewoon binnen kunnen lopen voor
een kop koffie. Niet de onpersoonlijkheid van een
groots stadskantoor.”
Math Knollmüller

Math Knollmuller gaat per 1 oktober aan de slag als partner en belas-

Wij vinden tijd jouw meest waardevolle bezit

tingadviseur bij Lenssen Advies. Met de komst van Math openen we

Wil jij ook dicht bij huis aan de slag en jouw ambities jouw

ook onze nieuwe vestiging in de gemeente Beekdaelen, in Nuth, om nog

loopbaan laten bepalen? Bekijk dan onze vacatures en soliciteer!

preciezer te zijn. We kijken enorm uit naar de samenwerking en het opbouwen van een nieuw netwerk rondom deze locatie. Ook in onze nieuwe
vestiging zal het lokale karakter van Lenssen Advies terugkomen. Een
meer geschikte persoon dan Math om hier het voortouw in te nemen, is
er wat ons betreft niet. Wil je meer weten over Math, waarom hij zo goed
bij ons past en onze plannen? Scan de QR-code!

Assistent Accountant
Belastingadviseur

Accountant
Loonadministrateur

Wij zijn op zoek naar junioren, medioren en senioren om
ons team te versterken op onze vestiging te Nuth!

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via 077-3988327 of info@lenssenadvies.nl

beekdaeler.nl
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ACTUEEL

NAASTLIGGEND BEDRIJF WETECH BV GAAT UITBREIDEN

Laatste woning bedrijventerrein
de Horsel wordt gesloopt

Het pand aan de Industriestraat in Nuth was jarenlang het enige permanent bewoonde huis tussen alle bedrijfspanden en fabrieken op bedrijventerrein de Horsel. De
woning wordt nu definitief gesloopt om ruimte te maken voor uitbreiding van het naastliggende bedrijf Wetech BV. Foto de Beekdaeler

Nog even, dan maakt
het laatste permanent
bewoonde huis tussen
alle bedrijfspanden en
fabrieken op bedrijventerrein de Horsel in
Nuth plaats voor uitbreiding van het bedrijf
Wetech BV. De allerlaatste bewoners van
het pand zijn inmiddels
vertrokken naar hun
nieuwe stek. Daarmee
komt een definitief einde aan ‘regulier wonen’
op bedrijventerrein de
Horsel in Nuth.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Permanente bewoning op bedrijventerrein de Horsel in Nuth

is volgens het bestemmingsplan
al deccenia niet meer toegestaan. Maar uitzonderingen bleven
mogelijk, want ‘vroeger’ kon het
wel. Daarom werd de permanente bewoning van het pand
aan de Industriestraat altijd gedoogd.
Nieuw bedrijfspand
In de plaats komt nu een nieuw
bedrijfspand voor het bedrijf
Wetech BV. Die heeft het naastliggende perceel inclusief het
woonhuis onlangs gekocht.
Het pand wordt gesloopt om
ruimte maken voor het uitbreiden van hun bestaande
locatie op het bedrijventerrein. De sloopvergunning is inmiddels verleend. Binnenkort
slaat de
slopershamer toe.
De
procedure
voor
de
bouwvergunning moet nog
worden afgerond. Zodra die
vergunning er is, begint de
bouw.

ACTUEEL

OOK GLASVEZEL OP DE HORSEL IN NUTH, DE BREINDER
IN SCHINNEN EN DE STEEG IN SCHIMMERT

Delta verglaast
bedrijventerreinen
Beekdaelen
Delta Fiber Netwerk gaat
glasvezel aanleggen op de bedrijventerreinen De Horsel in
Nuth, De Breinder in Schinnen
en De Steeg in Schimmert.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Een intensieve reclamecampagne heeft genoeg getekende
contracten opgeleverd, waarmee
de aanleg van glasvezel gewaarborgd is, meldt Delta. “We zijn
blij te kunnen aankondigen dat

er glasvezel wordt aangelegd
op deze bedrijventerreinen in
Beekdaelen”, aldus communicatieadviseur van het project
Roel Venema. “Heel fijn, want
zo beschikt iedereen op deze
bedrijventerreinen straks over
het snelste en modernste internet.” De voorbereidingen voor
de aanleg van het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen zijn inmiddels in volle gang.
Binnenkor volgt een planning
van de werkzaamheden op de
drie bedrijventerreinen.

Brand een licht van troost,
hoop en verbinding
Tijdens Allerzielen komen wij graag met u samen om een
kaarsje te branden. Voor een dierbare die u los moest laten.
Voor een ander die het moeilijk heeft. Of voor uzelf.
Na een korte herdenking met mooie muziek en woorden van
bezinning, verwarmen wij u met iets lekkers en een wandeling met
fakkel in onze herdenkingstuin of over de begraafplaats.

2 november
19.30 uur
Herdenkingstuin van het crematorium | Pisartlaan 8, Eijsden
Landschapsbegraafplaats | Langs de Gewannen 20, Ulestraten

U bent welkom
op één van onze
locaties

U bent welkom zonder aanmelding.

Moet u nog toeslag terugbetalen?
Toeslagen helpt met nieuwe betalingsregeling
Tijdens de coronacrisis heeft Toeslagen mensen

Als u alleen nog toeslag moet terugbetalen over de

die nog toeslag moesten terugbetalen hier niet aan

periode 2020 tot maart 2022, dan heeft u vóór de

herinnerd. Het gaat hierbij om huurtoeslag, zorgtoeslag,

zomer al een brief ontvangen. En een betalingsregeling

kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

van 24 maanden gekregen. Lukt het u niet om

Sinds de coronamaatregelen zijn afgebouwd,

terug te betalen in 24 maanden? Vraag dan alsnog

vraagt Toeslagen mensen weer om terug te betalen.

een persoonlijke betalingsregeling aan op

Toeslagen helpt met een nieuwe betalingsregeling.

toeslagen.nl/teveelontvangen.

Zo weet u of u moet terugbetalen

Hulp voor u

Als u nog toeslag moet terugbetalen over de periode

• Kijk op toeslagen.nl/teveelontvangen voor

2017 tot maart 2022, dan heeft u in september een
brief gekregen. Daarin staat het bedrag dat u nog
moet terugbetalen. In oktober of november ontvangt
u een tweede brief. In deze brief staat uw nieuwe
betalingsregeling. Daarmee kunt u de te veel ontvangen
toeslag in 24 maanden terugbetalen.

meer informatie over het terugbetalen.
• Heeft u vragen? Bel naar de BelastingTelefoon
op 0800-0543. Of maak een belafspraak via
toeslagen.nl/teveelontvangen.
• Heeft u persoonlijke hulp nodig? Bijvoorbeeld bij
het aanvragen van een persoonlijke betalingsregeling?
Maak een afspraak bij een belastingkantoor of zoek

Lukt het u niet om in 24 maanden terug te betalen?
Vraag dan een persoonlijke betalingsregeling aan op
toeslagen.nl/teveelontvangen.

een toeslagenservicepunt bij u in de buurt. Dat kan
op toeslagen.nl/teveelontvangen.
• Heeft u geldzorgen? Kijk op geldfit.nl/toeslagen
voor hulp in de buurt.

beekdaeler.nl
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COLUMN

JACQUES

Ontdekkingsreis
Afgelopen vrijdag zijn we met de trein
naar Dordrecht gereisd om daar in het
Dordrechts Museum de expositie “Wanderlust” te zien, die daar tot begin volgend
jaar is ingericht. Nederlandse kunstenaars
uit de 19e eeuw op reis. Weer eens wat
anders dan de Hollandse polderlandschappen, die de Haagse School zo veelvuldig in
onze musea heeft achtergelaten. Het is minder bekend dat schilders als
Willem Roelofs, Willem en Mathijs Maris en Anton Mauve zich soms
buiten onze landsgrenzen begaven op verkenning naar nieuwe verten..
Er werd veel meer gereisd dan we dachten. Veel van de werken die in
den vreemde ontstonden, blijven meestal voor ons oog verborgen in
museumdepots. Daar heeft deze tentoonstelling nu verandering in
gebracht. Wij treffen er ook werken aan van verdienstelijke schilders,
zoals Abraham Teerlink, Antoine Sminck Pitloo, Jozef August Knip,
Christoffel Wüst, Elisabeth Koning en Betzy Bezora Berg; om er maar
enkele te noemen. Ik werd verrast door het schitterende werk van de
vrijwel vergeten adellijke Javaanse schilder Raden Saleh, die zowel in
zijn vaderland als moederland geschilderd heeft. Hij schilderde o.a. de
uitbarsting van de vulkaan Merapi in 1865 bij dag en bij nacht, fantastisch om te zien.
Dat schilders graag schilderkolonies in Frankrijk opzochten zoals
in Barbizon en Fontainebleau is genoegzaam bekend, ook dat de
Italiaanse landschappen vanwege hun romantische lichtinval favoriet
waren, maar ik stond er van te kijken dat de Schotse hooglanden en
zelfs de Noordkaap in Noorwegen geliefde oorden waren. Dat leverde
een nieuw gezichtspunt op. Want ik ben in de jaren ’60 zelf naar de
Noordkaap gereisd en dat was toen al een ruige rit. Dat moet honderdvijftig jaar geleden zeker veel moeizamer zijn geweest. Dan liet je echt
de bewoonde wereld achter je en was je alleen met de overweldigende
natuur. Alexander Wüst, de zoon van de Dordtse schilder Christoffel
Wüst, reisde met Willem Maris naar Lapland en de doeken met enorme
watervallen en weidse toendra’s die wij nu bewonderen, zijn daar
gemaakt en hebben op de een of andere manier het vervoer ongeschonden overleefd. Zijn onheilspellend olieverfschilderij “Bergstroom bij
Finnmark” uit 1867 meet bijvoorbeeld 117 bij 227 cm. en dat van Betzy
Berg uit 1893 “De Noordkaap” 84 x 133 cm.
De kust in Cornwall bij St. Ives was een uitgelezen plek voor schilders
die het vissersleven wilden vastleggen. Toen het dorp in 1877 een treinverbinding kreeg, nam het aantal kunstenaars snel toe en ontstond er
zelfs een School van St. Ives. De Nederlandse schilder Chrétien Bosch
Reitz, zie zichzelf graag Gijs noemde, kwam hier tot wasdom en zijn
doeken van de vismarkt van deze vissershaven blijven in mijn geheugen
gegrift.
David en Pieter Oyens, leden van de welgestelde familie Oyens,
werden in 1842 geboren als tweeling van een Amsterdamse bankier.
Zij schilderden in Brussel waar ze een aantal jaren onafscheidelijk van
elkaar woonden. Een doek van Pieter vind ik wel aardig. Het is bij deze
column afgebeeld en stelt “De schilderijliefhebber” voor. Omdat ik een
tamelijk frequente museumbezoeker ben, trof de houding van de op
zijn rug afgebeelde heer in het zwart met hoge hoed mij.
Was dit iets uit de 19e eeuw, ook in de 21e eeuw kun je
in een museum dit soort types nog tegenkomen, alleen
zonder hoed. Maar wel toegenegen naar het doek dat
hun aandacht heeft getrokken. Wij kwamen in het
museum van Dordrecht bijna geen jonge mensen
tegen,alleen leeftijdgenoten. Maar kunst is van
alle tijden en daarom wil ik deze expositie van
harte aanbevelen. Er valt werkelijk iets te
ontdekken.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

PICCOLO'S
Een particuliere piccolo plaatsen is helemaal gratis! Lever je (gratis) piccolo
(maximaal 8 woorden) aan via info@beekdaeler.nl. Voor bedrijven, politieke
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

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.

Vraag en aanbod
IETS TE KOOP?
NAAR IETS OP ZOEK?
Een particuliere piccolo plaatsen
is helemaal gratis! Lever je piccolo
(maximaal 8 woorden) aan via
info@beekdaeler.nl. Voor politieke
of commerciële diensten of de
verkoop, verhuur van een (vakantie)
huis kan een commerciële piccolo
geplaatst worden voor € 25,-

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.

Personeel en vacatures
KRANTENBEZORGERS GEZOCHT
IN SCHIMMERT, SCHINVELD,
PUTH, SCHINNEN EN NUTH.
Goede verdiensten.
Meer info: 06-42677006 of
mail naar info@beekdaeler.nl.

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust
met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook

media

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

GROOT INSLAAN =
EXTRA VOORDEEL

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 13 t/m zondag 16 oktober 2022

Alle gesneden
stamppotgroenten en
stamppotaardappelen

Alle Fuze Tea

2 zakken/schalen à 150-1000 gram
combineren mogelijk

2 stuks, combineren mogelijk

*
S
I
T
A
R
1 +1 G

*
S
I
T
A
1 +1 GR
_
09 _

_
10 _

5.22

2.20

4.58

2.18

1. 2.61

1. 2.29
Alle Johma brood- en
toastsalades
3 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

3 STUKS
6.75
10.77

Tomatensoep
met balletjes

5.

99

4.

55

3.

540ml

49

Kruimige of
vastkokende
aardappelen

Mix 2 vlaai
abrikozen/kersen

14.

30

heel

zak 3 kilo

9.

99

25%
25
% KORTING

MAX 6

PER KLANT

OP=OP

4.

09

OP = OP

2.

99

Page toiletpapier
2 pakken compleet schoon à
24 rollen of sensitive à 16 rollen
combineren mogelijk

Heineken pils Warsteiner pils
krat 24 flesjes à 300 ml

18.65

13.99

krat 24 flesjes à 300 ml

15.99

11.99

Birra Moretti
krat 24 flesjes à 300 ml

21.32

15.99

*
S
I
T
A
1 +1 GR
_
99 _

23.98

25.98

11. 12.99

* 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

