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ACTUEEL

Oirsbeek heeft
jaarmarkt van
buitencategorie
Oirsbeek Geen dorp in Beekdaelen of er is wel een straatmarkt, Trödelmarkt of Garagesale. Binnen deze sector heb je dan weer allerlei gradaties, van
kleinschalig tot buitencategorie. De Jaarmarkt van harmonie St. Gerlachus in het 3.712 inwoners tellende Oirsbeek is hors catégorie, om in Tour de
France-terminologie te blijven. Twee jaar lang kon deze happening door corona niet doorgaan. Dat gemis werd afgelopen zondag, samen met 140 (!)
standhouders, dubbel en dwars ingehaald. Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

VIJF LOCATIES VOOR OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN EN TWEE ASIELZOEKERSCENTRA

Beekdaelen koploper opvangplekken
De gemeente Beekdaelen
is in Zuid-Limburg koploper wat betreft de opvang
van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Geen
enkele andere gemeente
in deze regio heeft vijf
locaties voor Oekraïense
vluchtelingen alsook twee
asielzoekerscentra binnen
de gemeentegrenzen. Dat
blijkt uit een inventarisatie
door de Beekdaeler.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Wat al weken in de pen zat werd
eind verleden week officieel: ook
in het voormalige gemeentehuis
in Schinveld aan de Kloosterlaan
zullen Oekraïners opgevangen
worden, er is plaats voor circa
veertig personen. Daarmee is
het de vijfde plek in Beekdaelen. Eerder al werden locaties
in Vaesrade (30 vluchtelingen),

Doenrade (10-12), Bingelrade
(8-10) en Oirsbeek (6) aangewezen door de gemeente. Daarnaast telt Beekdaelen ook nog
twee asielzoekerscentra (azc’s):
in Sweikhuizen (permanent) en
Schinnen (tijdelijk), al is op dit
moment niet duidelijk hoe lang
’tijdelijk’ is.
Opvang in derde kwartaal
In het voormalige gemeentehuis
in Schinveld blijft de servicebalie

nog (beperkt) open, maar de overige werkplekken in het gebouw
zijn niet meer in gebruik. Voor de
opvang op deze locatie wordt gebruik gemaakt van de bestaande
ruimtes. Wel zijn er nog aanpassingen nodig aan bijvoorbeeld de
keuken en sanitaire voorzieningen. Het is de bedoeling om deze
locatie in het derde kwartaal gereed te hebben. Informatie over
de duur van de opvang is niet
bekend.
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (27)
Het is maandag 11 juli vier
uur ’s middags als ik dit stukje
tik, exact vierentwintig uur
voordat de gemeenteraad van
Beekdaelen voor de laatste keer vergadert, dat wil
zeggen: voordat de herfstbladeren vallen want pas op 4
oktober gaat men verder met
de beraadslagingen. ‘Het jaar
is voorbij eer je het goed en
wel in de gaten hebt’, zei mijn
vrouw onlangs. Wat moet een
Beekdaelens raadslid dan wel
niet zeggen? In de Europese
Unie zijn weinig organisaties
die zo geolied zijn dat hun
hoogste beslissers (raadsleden) drie maanden met
betaald zomerverlof kunnen
gaan - zonder dat de boel
ontspoort. In onze gemeente
kan dat. Blijft de vraag wat
er ‘anders’ zou gaan als ze
wél vaker bijeen komen. Mijn
inschatting: niks. Nochtans
liggen er deze dagen enkele
heikele kwesties op tafel.
Bij voetbalclub Alfa Sport
in Oirsbeek schijnt dat een
veld vernieuwd moet worden,
begroot was 600.000 euro
maar dat wordt 875.000 euro.
Ook Hockeyclub Nuth wil een
nieuw veld. De gemeente rekende op 225.000 euro maar

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

helaas: 650.000 euro
all-inclusive. Het kost wat,
maar dan héb je ook wat,
waaronder negen voetbalverenigingen met een eigen
accommodatie en tien schutterijen, maar óók verstandige
muziekkorpsen en zangkoren
die noodgedwongen fuseren
dan wel overwegen om dat te
doen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 juli wil
de gemeente een reservepot
creëren van 4,7 miljoen euro
om verwachte prijsstijgingen
op te vangen. Ook ten huize
van deze stukjesschrijver
voelt men de pijn van de
inflatie en exorbitante kostenstijgingen waardoor niet meer
alles kan wat gepland was.
Als het je eigen centen zijn
is prioriteren een stuk
makkelijker.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

--

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

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

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

‘SCHINNEN’ LEGT HET AF TEGEN
BEDRIJVENPARK IN ECHT

Volta Limburg wil
méér ruimte en
centrale ligging
Over anderhalf jaar, ergens begin 2024, verlaat
Volta Limburg de huidige
locatie aan de Breinderveldweg 5 in Schinnen om
haar intrek te nemen in
een nieuwbouwpand op
een bedrijvenpark in Echt,
de Beekdaeler meldde dat
al verleden week. Maar
waaróm verhuizen naar
Midden-Limburg? Dat
vroegen we Marcel Michiels, algemeen directeur
van Volta Limburg.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Volta Limburg is sinds 2008 gevestigd in Schinnen, daarvoor
in Landgraaf. Het vertrek uit
Beekdaelen zat al langer in de
pen. “Sterker nog, wij hebben
Leon Houben, de pandeigenaar
in Schinnen, al twee jaar geleden
op de hoogte gesteld dat wij op
enig moment Schinnen zouden
verlaten”, zegt Michiels. De reden van vertrek? ”Volta Limburg
heeft de afgelopen vijf jaar een
behoorlijke groei doorgemaakt.
We hebben een viertal overnames gedaan die op dit moment

gehuisvest zijn in Venlo, Beek,
Sittard en Heerlen. Wij gaan nu
een nieuwe fase in van integratie
en harmonisatie van deze bedrijven. Daarom hebben wij substantieel meer pandruimte nodig
dan beschikbaar in Schinnen. En
het liefst ook nog op een centrale
plek in Limburg, gelet op al onze
medewerkers en klanten die van
noord tot zuid zitten.”
Uitbreidingsmogelijkheden
Of er nog geprobeerd is om Volta Limburg 'te behouden' voor
Schinnen, bijvoorbeeld door de
gemeente Beekdaelen? ‘Behouden’ was eigenlijk al heel snel
geen optie meer, zegt Michiels.
“Wel hebben we met onze huidige verhuurder gekeken naar
uitbreidingsmogelijkheden op
de bestaande locatie of in de directe omgeving, maar dat leidde
niet tot een bevredigende optie.
De vestiging in Schinnen heeft
- hoe dan ook - al die jaren een
‘niet benoemde’ maar waardevolle hoofdkantoorfunctie gehad op
een mooie herkenbare plek”, zegt
Michiels die in het verleden ondermeer acht jaar commercieel
directeur van Roda JC was toen
de Kerkraaadse club nog in de
Eredivisie speelde.

Opfriscursus verkeer
voor ouderen
NUTH KBO Nuth houdt
woensdag 27 juli in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland een ‘opfriscursus
verkeersregels’. Speciaal
voor de wat oudere verkeersdeelnemers is dit een
cursus, afgestemd op de hedendaagse verkeersdrukte
en nieuwe regels, waarmee

mensen weer wat zelfbewuster en met meer plezier
de weg op gaan. De cursus
is voor fietsers, scootmobielers, voetgangers en
automobilisten. De aanvang
is om 14.00 uur in het Trefcentrum. Aanmelden voor
20 juli via w.van.goethem@
ziggo.nl.

3
ACTUEEL

Festival ‘De
Tent Sjteit’ is
uitverkocht
De komende editie van
‘De Tent Sjteit’ in Arensgenhout is zo goed als uitverkocht. Voor de vrijdag
en zondag is geen kaart
meer te krijgen en ook de
combitickets zijn allemaal
weg. Er zijn alleen nog een
paar dagkaarten over voor
de zaterdag. ”Die gaan er
zeker nog uit”, weet de
organisatie. ”De mensen
hebben blijkbaar weer zin
in een feestje.” De Tent
Sjteit staat gepland voor
vrijdag 5 tot en met maandag 8 augustus.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Met René Karst had het zomerfeest zich, bij voorbaat al, verzekerd van een publiekstrekker.
De zanger, onder meer bekend

van het feestnummer ‘Atje voor
de sfeer, voor de sfeer, aaatje
voor de sfeer!’ staat vrijdag 5
augustus op het podium tijdens
Friday Tent’s Night. Op zaterdagavond tijdens Zaoter-dich
& Ich verzorgt coverband Hard
2 Get (bekend van The Voice of
Holland) de muziek en zondag is
het Hossa am Sonntag met Marc
Pircher, De Boereblaoskapel, DJ
Dirndl, Rebellion im Zillertal
’90-’95 en natuurlijk de huisband van het festival Wir Sind
SPITZE!

‘Mètzing Maondig’
Maandag wordt het tentfeest
in Arensgenhout afgesloten
met een groot meezingspektakel. Daarbij treden Erwin, Roy
Moonen, Zaate hermenie ‘De
Roepoepers’ uit Grevenbicht en
Dj Roooy op onder de noemer
‘Mètzing Maondig’ Het begint
om 20.00 uur, toegang is gratis.

Gemeenteraad
met reces
tot 4 oktober

ACTUEEL

Gezamenlijke aanpak wateroverlast
Beekdaelen Verleden week woensdag zijn handtekeningen gezet onder een overeenkomst voor de aanpak van wateroverlast in Oirsbeek en Amstenrade. Feitelijk gaat het om een verlenging van een overeenkomst uit 2018. Delen van Oirsbeek en Amstenrade kampen bij noodweer met wateroverlast. De vrees is
dat die overlast door de klimaatverandering zal toenemen. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk,
zoals het aanleggen van buffers. Het vijftal op deze foto zette op 6 juli opnieuw de handtekening onder
een gezamenlijk document. Vlnr: Lia Roefs (gedeputeerde Provincie Limburg), Jan Hermans (wethouder
gemeente Beekdaelen), Peter van Dijck (portefeuillehouder Water, LLTB), Josette van Wersch (Bestuurder, Waterschap Limburg) en Cindy Burger (Gebiedsmanager, Natuurmonumenten). Eigen foto

BEEKDAELEN Op dinsdag 12 juli vergadert de
gemeenteraad van Beekdaelen voor de laatste keer
vóór het zomerreces. De
eerstvolgende gemeenteraadvergadering is pas op
dinsdag 4 oktober (Werelddierendag). Normaliter
vergadert de raad in september, maar dit jaar dus
een maand later.

Praten lucht op!

Bel

088 0767 000
of chat via deluisterlijn.nl
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IN HET KORT

Jubilerend koor
Crescendo geeft
concert in kerkpark
Doenrade Gemengd Koor Crescendo uit Doenrade verzorgt
dinsdagavond 19 juli een parkconcert bij de Sint-Jozefkerk. Het
koor, dat 75 jaar bestaat, zingt
die avond goed in het gehoor
liggende liederen. Het concert
begint om 20.00 uur en duurt
ongeveer een uur. Na het concert
trakteert het jubilerende koor
de bezoekers op koffie, thee en
gebak. Ook is er - tegen betaling
- bier en frisdrank verkrijgbaar.

Kienen met
KBO-Nuth
Nuth KBO-Nuth verzorgt op
woensdag 20 juli weer een kienmiddag in het Trefcentrum aan
de Wilhelminastraat. De zaal is
open om 12.45 uur en het kienen
begint om 13.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen
een kleine vergoeding.

Oud-Hollandse
spellenmiddag
voor ouderen
Nuth KBO Nuth houdt woensdag 13 juli vanaf 14.00 uur een
oud-Hollandse spellenmiddag in
het Trefcentrum. Deelname voor
leden is gratis, niet-leden betalen
3 euro. Aanmelden bij Wiel van
Goethem, telefoon 045-5244386
of w.van.goethem@ziggo.nl.

JEAN-KE

LIEFDEWERK
‘Seks is doodzonde’, zei kapelaan
maar ging er zelf geregeld aan.
‘Ik vind het verrukkelijk’, zei pastoor
en ging er met de maagd vandoor.
‘Och’, riep de koster in de kerk
‘t is toch allemaal liefdewerk!’
Amen.
©Jean Keulen

Harmonie Triorade treedt naar buiten
met openluchtconcert
BINGELRADE Triorade.
Onder die naam gaan de
harmonieën St. Caecilia
Bingelrade, De Nederlanden Amstenrade en St.
Servatius Vaesrade voortaan samen optredens
verzorgen. De drie harmonieën uit Beekdaelen
werken al enige tijd nauw
samen. Komende zondag
treedt Triorade voor het

eerst naar buiten met een
zomerconcert in de tuin
van de familie Schlösser
aan Viel 2a in Bingelrade.
Op het programma staat
vrolijke harmoniemuziek.
Het optreden begint om
15.00 uur en de toegang
is gratis. Bij slecht weer
wordt het concert verplaatst naar het
Ontmoetingscentrum.
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Arensgenhout
in Weense sferen
Arensgenhout Het openluchtconcert Vienna Nights van fanfare St. Clemens uit Arensgenhout dat vrijdag- en zaterdagavond gehouden werd
in de tuin van de familie Kerkchoffs mag in alle opzichten een schot in de roos genoemd worden. De lokatie was bijzonder, hapjes en drankjes
uitstekend en de muziek uitmuntend. Zo’n 700 bezoekers (350 per avond) genoten van de Weense muziek, sfeer en entourage. Met dank aan de
fanfare uit Arensgenhout. Foto Paradog fotografie

ACTUEEL

‘NUUTS OET SJUMMERT' KAN FINANCIEEL
GEZIEN WEER EVEN VOORUIT

Schimmertenaren
steunen noodlijdend
parochieblad
‘Nuuts Oet Sjummert’, zoals het parochieblad heet
van de St. Remigiusparochie in Schimmert, kan
financieel gezien weer
even vooruit. Recentelijk
is een bedrag van bijna
8000 euro ingezameld.
Het parochieblad had in
2021 een exploitatietekort
van € 3.674,00.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Als de inkomstenkant in 2022
geen behoorlijke verhoging zou
laten zien dan is de parochie genoodzaakt om maatregelen te
nemen, bijvoorbeeld geen we-

kelijkse uitgave meer. Aldus het
kerkbestuur dit voorjaar. De
plaatselijke bevolking begreep
de boodschap meteen en gaf
vervolgens met gulle hand door
een vrijwillige bijdrage te doen
in enveloppen die huis-aan-huis
werden bezorgd en opgehaald.
De enveloppenactie bracht
6.150,00 euro op. Ook GOS
(Georganiseerde Ondernemers
Schimmert) kwam in actie en
organiseerde – ten behoeve van
de ‘clubkas’ van het parochieblad - een vlaaienactie tijdens de
recente dorpskermis, opbrengst:
1.662,90 euro. Met een totaalbedrag van 7.812,90 euro via deze
twee acties is het parochieblad
van Schimmert uit de financiële
zorgen.

De Beekdaeler zoekt
nieuwe bezorgers
Puth en Schinnen
SCHINNEN De Beekdaeler
is met spoed op zoek naar
nieuwe bezorgers voor
een krantenwijk in Puth
of Schinnen. Wil jij meer

KOM PROEVEN
VAN ONS
WISSELEND
MAANDMENU
DEZE MAAND!

informatie over wijk en de
verdiensten, dan kun je
contact opnemen via
06-42677006 of mail: info@
beekdaeler.nl.

CARPACCIO

truffelmayo - rucola - parmezaan
***

KALFSBLANQUETTE

een heerlijke stoof van
kalfsvlees & diverse paddenstoelen
geserveerd met groenten garnituur
een frisse salade & frietjes
***

DESSERT DU JOUR

31,50

Bistro Le Cremant
Oranjeplein 9 Schimmert 043-4040506 www.lecremant.nl
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KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 16 juli. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Intenties: jaardienst Pierre Claessens; zeswekendienst Riet Reijnders-Latten; jaardienst ouders
Ruijters-Marell. Zondag 17 juli.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK. Intenties: Mia
Merckx-Slangen;
zielendienst
Piet Meijer; Hans Laheij; Sjeng
en Felicie Meurs-Vaessen b.g.v. 1e
jaardienst Sjeng Meurs. Woensdag 20 juli. 19.00 uur: H. Mis in
het klooster. Intenties: Tiny en
Thei Meijers-Veldman; ouders
Rouwet-Limpens (trouwdag en
verjaardag vader). Donderdag
21 juli. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding
en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 22 juli. 16.00 uur: H.
Mis in zorgcentrum Panhuys.

dinsdag 12 juli 2022

Dankbetuiging
Omdat het niet mogelijk is iedereen persoonlijk te benaderen,
willen we langs deze weg iedereen bedanken voor de
belangstelling en het medeleven na het overlijden van

Jos Florax-Boermans
‘Jos van de Kapper’
echtgenote van

Ben Florax
Het doet ons goed dat Jos bij zo velen geliefd was.
De vele aanwezigen bij de mooie afscheidsdienst en de
vele kaarten en bloemen die we hebben mogen ontvangen,
hebben ons heel goed gedaan.
Veel dank!
Ben, Pascalle & Cor, Nathalie & Marco,
Ivo en alle kleinkinderen.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 17 juli. 11.00 uur H. Mis.
Intenties: Jeu Emons (verjaardag). Dinsdag 19 juli. 09.00 uur:
H. Mis.
Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 16 juli. 19.00 uur: H.
Mis. Zondag 17 juli. 11.00 uur:
H. Mis. Intenties: echtpaar HulsThewessen; Annie en Armand
Lemmens-Eijssen, Ernest Lemmens; Maria Moonen-Quadakkers.

praten
over
afscheid
geeft
rust

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

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 17 juli. 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Maandag 18 juli.
09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 22 juli .
09.00 uur: H. Mis. Intenties: ouders Frijns-Eichhorst. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.
Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zaterdag 16 juli. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: Gert Ruthenberg.

Wilfred en Patricia van den Hout

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

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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VOLGENS DE PROGNOSE TELT ONZE GEMEENTE IN 2035 CIRCA 2500 INWONERS MINDER

‘Bevolking Beekdaelen
krimpt met zeven procent’
Qua landschap en natuur heeft Limburg en plattelandsgemeente Beekdaelen in het bijzonder veel te bieden, zoals in Oirsbeek. Veel jongeren trekken niettemin voor
bijvoorbeeld hun studie weg, vaak naar de Randstad, waar ze dan ook blijven ‘hangen’. Foto Katja Waltmans/archief de Beekdaeler

Ondanks een verwachte
groei van de Nederlandse
bevolking, krijgt circa de
helft van de gemeenten in
Limburg de komende jaren
te maken met een soms
forse daling van het aantal
inwoners. In Beekdaelen
loopt het aantal inwoners tot 2035 flink terug
(-6,9%). Meerssen en Stein
moeten zelfs rekening
houden met een krimp van
bijna 10 procent.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Dat blijkt uit een prognose van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL).
Die instellingen verwachten dat

er in 2035 in totaal 18,9 miljoen
Nederlanders zijn, 1,3 miljoen
meer dan nu. De statistici benadrukken dat het hier gaat om
een prognose die hoger of lager
kan uitpakken. Dat komt omdat
ontwikkelingen als immigratie en woningbouw moeilijk te
voorspellen zijn. Voor de specifieke prognose per gemeente
hebben de onderzoekers een
vergelijking gemaakt tussen
2021 en 2035.
Limburg blijft krimpregio
Limburg blijft een krimpregio.
Naast Meerssen, Stein en Beekdaelen verwachten het CBS
en PBL dat o.a. ook in Leudal,
Maasgouw en Echt-Susteren
het aantal inwoners de komende jaren flink terugloopt.
Op dit moment telt Beekdaelen bijna 36.000 inwoners. In
2035 zouden dat er circa 2500
minder zijn. De enige serieuze

groeigemeente is volgens de onderzoekers Vaals, waar de bevolking (met name door studentenhuisvesting/RWTH Aken)
naar verwachting met 16 procent stijgt naar ongeveer 11.600,
waar er nu nog zo'n 10.000
mensen wonen. Ook Roermond
en Maastricht krijgen er de komende jaren inwoners bij. De
krimp in Limburg is voornamelijk te wijten aan de vergrijzing.
Doordat er weinig jonge mensen
wonen, worden er ook weinig
kinderen geboren. Bovendien
trekken veel jongeren voor bijvoorbeeld een studie weg. “De
inwoners van de grote steden
zijn relatief jong en groeien
doordat er per saldo meer kinderen worden geboren dan er
mensen overlijden”, zeggen de
onderzoekers over de verwachting dat grote steden het meest
zullen groeien. Ook hebben ze
een grote aantrekkingskracht

op immigranten, waaronder arbeidsmigranten uit de Europese
Unie, internationale studenten
en expats (iemand die tijdelijk in
een land werkt, red.).
Reactie gemeente Beekdaelen
“De cijfers komen natuurlijk niet als een verrassing, de
krimp is voor onze regio al langer voorspeld”, zegt gemeentelijk woordvoerder Nicole
Vaessen desgevraagd tegen de
Beekdaeler. “In ons - en ook
het provinciaal - beleid anticiperen we daar deels ook al op.
Tegelijkertijd moet je wel in
het achterhoofd houden dat dit
prognoses zijn, gebaseerd op
formules waarvan de variabelen nog flink kunnen veranderen. We houden er dus rekening
mee, maar sluiten andere scenario’s nog niet uit. Krimp biedt
uitdagingen en zeker ook kansen.”
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REALISATIE ‘PROJECT TINY HOUSES’ IN SCHIMMERT STAP DICHTERBIJ

Wijkje met 10 huisjes
komt op andere locatie

Een impressie van het toekomstige wijkje met tiny houses in Schimmert. Het gaat om tien vrijstaande energieneutrale en zelfvoorzienende miniwoningen met een
vloeroppervlakte van maximaal 50 vierkante meter. Daarnaast komt er in het gebied een gezamenlijke ontmoetingsplek met onder meer een werkruimte. Verder wordt het
hele perceel van flink wat groen voorzien. © Gemeente Beekdaelen

De gemeenteraad van
Beekdaelen is onlangs
akkoord om het ‘Project
Tiny Houses’ in Schimmert
te verplaatsen naar een
groter perceel. Verleden
maand werd tijdens de
raadsvergadering een
budget van 320.000 euro
vrijgemaakt om de aankoop mogelijk te maken.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het ‘nieuwe’ perceel aan Op de
Bies in Schimmert is 7.200 vierkante meter groot en ligt aan de
rand van de dorpskern Schimmert. De directe omgeving sluit
aan op het groene, duurzame

en ecologische karakter van het
Tiny House Project. Bovendien
is er nog een agrarisch deel dat
gebruikt kan worden voor de
ontwikkeling van een moestuin,
visvijver en eventueel een voedselbos. Volgens het plan voor de
Tiny Houses worden er tien van
de zogenaamde kleine woningen
op het terrein gebouwd. Maar
wat zíjn eigenlijk Tiny Houses?
Zelfvoorzienend
Het zijn micro-woningen, beter
gezegd: een duurzaam gebouwd
huisje dat veelal ook zelfvoorzienend is in energie en water.
Het is alweer drie jaar geleden
dat de (vorige) gemeenteraad een
motie aannam om de opties van
Tiny Houses te onderzoeken. Dat
zou, zo werd verondersteld, ‘interessant voor allerlei doelgroep-

en kunnen zijn’, want de huisjes
kunnen worden ingezet voor
bijvoorbeeld starters, alleenstaanden en statushouders. En wat
bleek? Van meet af aan was er
veel animo voor deze vrij nieuwe
manier van leven, dat wil zeggen:
een kleine keuken, een mini-kledingkast en weinig ruimte - dat
is leven in een Tiny House.
Maar ook: weinig spullen, niet
duur en veel ruimte buiten.
Betere locatie
Aanvankelijk zouden de Tiny
Houses komen op de locatie
‘Op de Bies 66’. Bij nader inzien
blijkt een perceel, gelegen aan
Op de Bies 70a. geschikter om
een Tiny House Project te realiseren. Dat perceel heeft een
oppervlakte van 7.200 m2 en
kost € 244.800 (€ 34 per m2).

Verder ligt er nog een agrarisch
perceel met een oppervlakte van
1.815 m2 (€ 20.000). De gemeente kreeg in juni groen licht van de
gemeenteraad om beide percelen
aan te kopen voor een totaalbedrag van € 320.000.
Voorlopig ontwerp
De gemeente en de projectgroep zijn inmiddels volop bezig
met de realisatie van het Project Tiny House Beekdaelen.
Zo is er een Programma van
Eisen (PvE) opgesteld, een voorlopig ontwerp en is er Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap
aangegaan door de oprichting
van de vereniging ‘Op de Bees’.
De leden hebben zelf financiële
middelen vrijgemaakt (samen €
10.000) om de opstartfase van
dit project te bekostigen.
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BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Perceel Schinveld,
sectie D, nummer
208 (locatie: Aan de
Voeëgelsjtang
Hoofdstraat 84c-g,
6333 BK Schimmert
Swier 2, 6363 CM
Wijnandsrade

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.

OMSCHRIJVING
Weigering
kapvergunning

DATUM VERLEEND
24-06-2022

Wijzigen van de
fundering, de kelder
en de begane grond
Verbouwen van een
woning

01-07-2022

04-07-2022

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
NUT00 O 193, te
Het realiseren van een 05-07-2022
weten de N298,
(tweede) uitweg
schuin tegenover
huisnummer 45 aan
de Aalbekerweg te
Hulsberg.
Ingekomen aanvragen APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM
AANGEVRAAGD
Thermiekstraat 12,
Aanvraag horeca
23-06-2022
Nuth
exploitatie- en
alcoholwetvergunning
voor ‘Unit 13’
Beekstraat 40,
Aanvraag horeca
08-06-2022
Schinveld
exploitatie- en
alcoholwetvergunning
voor ‘Café de Mert’
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM
VERLEEND
Vaesrade 67, Nuth
Horeca
07-07-2022
exploitatievergunning
voor ‘Friture Peters
Vaesrade’
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Breinderveldweg 15,
6365CM Schinnen
Stationsstraat 54,
6365CK Schinnen

Europalaan 3, 6361CV
Nuth
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Bouwbergstraat 41 te
Schinveld

Het aanbrengen van
verlichte doosletters
aan een buitengevel
Het verbouwen
van een woonen horecapand
tot maximaal 14
onzelfstandige
wooneenheden
Het realiseren van een
carport

DATUM
INDIENING
21-06-2022

10-06-2022

28-06-2022

OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Instellen individuele
07-07-2022
invalidenparkeerplaats

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties
op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen
maakt bekend dat een besluit is genomen:
Besluit buiten behandeling laten aanvraag
Voor:
maatwerk t.b.v. verplaatste dieseltank
Locatie:
ATS Koudetechniek B.V., Kruisstraat 12,
6333 CS Schimmert
Datum besluit: 27 juni 2022
Zaaknummer:
2022-02029
Het besluit is op 27 juni 2022 verzonden aan de aanvrager.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28
juni 2022 t/m 8 augustus 2022 in het gemeentehuis van Beekdaelen,
op de gebruikelijke plaats en tijden. Vergunningsbesluiten
worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.
officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).
Rechtsbescherming
Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de
inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 28 juni 2022
t/m 8 augustus 2022 bezwaar maken. Op deze procedure is de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam
en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Beekdaelen, Postbus 22000, 6360
AA Nuth.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op
de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien
de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81
van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het
onderhavige besluit geschorst.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Kennisgeving Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen
maakt bekend dat een besluit is genomen:
Ontwerp omgevingsvergunning
Voor:
veranderingsvergunning milieu
Locatie:
Aminoverse B.V., Daelderweg 9,
6361 HK Nuth
Datum besluit: 16 juni 2022
Zaaknummer:
2022-016006

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter
inzage van 6 juli t/m 17 augustus 2022 in het gemeentehuis van
Beekdaelen, op de gebruikelijke plaats en tijden. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd
op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).
Rechtsbescherming
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling
zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te
sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van
Beekdaelen, Postbus 22000, 6360 AA Nuth
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen,
verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn
telefonisch contact op te nemen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Kennisgeving 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 melding hebben ontvangen:
Voor:

het uitbreiden van een bestaande inrichting met
een opslagloods
Locatie:
Weidestraat 52,6333 DE, Schimmert
Datum melding: 10 juni 2022
Zaaknummer:
2022-030961
De volgende activiteit is gemeld: het bouwen van een nieuwe
opslagloods
De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de
ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen
aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële
regeling die van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u bij het
E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken
liggen van de dag na publicatie gedurende zes weken voor iedereen
ter inzage. De melding kan op afspraak worden ingezien. Tegen deze
melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijzen indienen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Situatie in de Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt de wereld in zijn greep. In heel
Nederland wordt er opvang aangeboden voor vluchtelingen uit
Oekraïne. Ook Beekdaelen draagt hier haar steentje aan bij met
inmiddels vier opvanglocaties waar in totaal zo’n 60 personen
worden opgevangen. Hiermee zijn we er echter nog niet.
Stand van zaken gemeente Beekdaelen
Na een inventarisatie in onze gemeente is er een vijfde locatie
geschikt bevonden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
>>

>>

Het gaat hierbij om het voormalige gemeentehuis in Schinveld
aan de Kloosterlaan 7. De servicebalie op deze locatie blijft
nog (beperkt) open, maar de overige werkplekken in het
gebouw zijn niet meer in gebruik. Hierdoor is er ruimte voor de
opvang van ongeveer 40 personen.
Voor de opvang op deze locatie wordt gebruik gemaakt van de bestaande ruimtes. Wel zijn er nog aanpassingen nodig aan bijvoorbeeld
de keuken en sanitaire voorzieningen. In overleg met de aannemer
wordt bekeken wanneer de werkzaamheden kunnen starten. Het
streven is om de locatie in het derde kwartaal van dit jaar gereed te
hebben voor opvang. We hebben nog geen informatie over de duur
van de opvang.
Inloopmoment
Wij begrijpen dat hier wellicht zorgen of vragen over zijn.
Omwonenden en andere geïnteresseerden nodigen we dan ook
van harte uit bij een inloopavond, waarbij we met u in gesprek gaan
en eventuele vragen beantwoorden. Ook krijgen bezoekers de
gelegenheid de locatie te bekijken.
Datum: 21 juli 2022
Locatie: voormalige gemeentehuis Schinveld, Kloosterlaan 7
Tijd:
17:00u – 20:00u
Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij deze inloopavond? Meld u dan aan via
oekraine@beekdaelen.nl.
Meer informatie
De ontwikkelingen rondom dit onderwerp gaan snel, de stand van
zaken verandert dagelijks.

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom hulp
en opvang van Oekraïense vluchtelingen in Beekdaelen, is er een
webpagina ingericht: www.beekdaelen.nl/oekraine. Deze pagina
en de bijbehorende veel gestelde vragen worden geactualiseerd
zo gauw er nieuwe informatie beschikbaar is. Voor vragen aan de
gemeente over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, kunt u
een mail sturen naar oekraine@beekdaelen.nl of bellen naar het
algemene telefoonnummer van de gemeente: 088 450 20 00

De heer en mevrouw Gabriël-Hesse uit
Schinveld 60 jaar getrouwd!
Op 5 juli 2022 vierden de
heer en mevrouw GabriëlHesse uit Schinveld een heel
bijzonder huwelijk, namelijk hun
diamanten huwelijk. Al zestig
jaar aan elkaars zijde, wat een
prachtige mijlpaal!
Levin de Koster had de eer het echtpaar te mogen feliciteren
namens het college van gemeente Beekdaelen, met een
boeket bloemen en een kadobon.
Geachte heer en mevrouw Gabriël-Hesse, nogmaals van harte
gefeliciteerd!

MONTAGE EN ONDERHOUD AIRCO’S

MONTAGE
EN INFO@AIRENCOOL.COM
ONDERHOUD AIRCO’S
OFFERTE
AANVRAGEN?
OF BEL NAAR 06 228 033 34

MONTAGE ENOFFERTE
ONDERHOUD
AIRCO’S INFO@AIRENCOO
AANVRAGEN?
OF BEL NAAR 06 228 033 34
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033
34
OF BEL NAAR 06 228 033 34

DOE MEE

EN MAAK KANS OP
EEN ‘COOP’BOODSCHAPPENBOX
T.W.V. 25 EURO!

KANTIE

MERVA
FIJNE ZO

Kruiswoordpuzzel

Horizontaal
5 Ander woord voor jetski 7 Ander woord voor oceaan 8 Bekende
stad in Italie 9 Dit land staat bekend om zijn stokbrood en
croissantjes
Verticaal
1 Geen caravan maar een... 2 Heuvelachtige stad aan de kust van
Portugal 3 Luchthaven in België 4 Populair vakantieland 6 Ander
woord voor sandalen
1
2
3

4

g

a

c
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HORIZONTAAL:
5. Ander woord
voor jetski
7. Ander woord
voor oceaan
8. Bekende stad
in Italie
9. Dit land staat bekend
om zijn stokbrood en
croissantjes
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b
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VERTICAAL
1. Geen caravan
maar een...
2. Heuvelachtige stad
aan de kust van
Portugal
3. Luchthaven in België
4. Populair vakantieland
6. Ander woord
voor sandalen

8

PRIJSVRAAG

9

Alles juist ingevuld? Stuur de oplossing
o.v.v. Zomerpuzzel naar: de Beekdaeler,
Valkenburgerweg 3 6361 EA Nuth. Meedoen
kan tot 21 juli a.s. Onder de juiste inzendingen
verloten wij een ‘Coop’-boodschappenbox ter
waarde van 25 euro.
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kruiswoordpuzzelfabriek.nl - maak je eigen kruiswoordpuzzel
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beekdaeler.nl

zomervoordeel
ZOMERVOORDEEL!
HERENBERMUDA’S
VAN MEYER EN GARDEUR

20% KORTING

ZOMERSE JURKEN

30% KORTING

HERENPOLO’S EN
T-SHIRT
SLOGGI-ACTIE
OvERHEMDEN kORTE MOUW
AFGEPRIJSDE T-SHIRTS
zONNIGEVAN BAILEYS
EN OLYMP GERRY WEBER,4TAIFUN,
OLYMP
LEDUB
SLIPS HALEN
= 3EN
BETALEN
zOMERJURkEN
VOOR
NU VANAF
25,20% TOTEN
50%HEREN
kORTING
COMMA NU vOOR
25,- DAMES
vANAF
35,-

DAMES- EN HERENMODE
Kastanjelaan 11, Bunde,
tel. 043-3641837

Kastanjelaan 11 Bunde
tel. 043-3641837
www.maisontherese.nl
Parkeren voor de deur
Maandagmiddag gesloten

Fanfare Schinnen houdt ‘generale’ voor WMC
SCHINNEN In Schinnen
heerst volop WMC-koorts.
Volgend weekend doet
fanfare St. Caecilia mee
aan het prestigieuze
Wereld Muziek Concours in
Kerkrade. Dat is eens in de
vier jaar en wordt ook wel
gezien als de Olympische
Spelen in de muziekwereld.
Volgende week woensdag
legt het fanfareorkest een
serieuze test af in gemeenschapshuis Noeber Beemden. De Schinnense fanfare
houdt dan -samen met het
Gelders Fanfare Orkest -

de generale repetitie. Het
‘proforkest’ uit Gelderland is
ook in voorbereiding voor het
WMC. Beide orkesten laten
spectaculaire muziekwerken
horen waarmee ze een week
later optreden en een gouden
medaille hopen te halen. Het
concert begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis. Wie het
WMC-optreden van fanfare
St. Caecilia in Kerkrade wil
bijwonen op zaterdag 23 juli
(16.00 uur), kan tickets kopen via wlarue@home.nl.
Kaarten voor het concert
kosten 16,50 euro

INGEZONDEN

Uit de oude doos
> Column Jos van Wersch ‘Ons Beekdaelen (26)’, 05-07-2022

Wat een heerlijk geschreven sportcolumn van Jos van
Wersch. Ook ikzelf heb mooie
herinneringen aan de helaas veel
te vroeg overleden legendarische
sportverslaggever/radiopresentator Theo Koomen, slechts 54
jaar oud anderhalve maand voor
zijn 55ste verjaardag. Hij verongelukte tijdens de nachtelijke rit
naar huis na het verslaan van de
Eerste divisie wedstrijd FC Twente-MVV 1-2 op woensdag 4 april
1984. MVV werd in dat seizoen
83/84 Kampioen. Theo kon van
een mug een olifant maken, een

kleinigheid tot in het belachelijke overdrijven, heel apart maar
wel bijzonder, hij was toentertijd voor mij de allerbeste. Ik zou
het geweldig vinden als er meer
van dit soort sportcolumns uit de
oude doos zouden volgen, voor u
als goed columnist moet dat toch
geen probleem zijn. Ik verheug me
er nu al op. Van de sportcolumn
over Theo Koomen (grappig) heb
ik in ieder geval genoten, trouwens
ook u andere columns lees ik altijd
met veel plezier, maar de sportcolumns hebben toch mijn voorkeur.
Jean van Aerle Jabeek

dinsdag 12 juli 2022

PRIJS-PUZZEL

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

€10,-erd met

Gefelicite
n!
jouw cadeaubo

Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. naar de
Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth. Vergeet
je naam, adres en woonplaats niet te vermelden. De naam
van de winaar wordt in de volgende uitgave gepubliceerd.
De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
Oplossing van de vorige editie:
TERUGSPEELBAL
De winnaar is:
A. Kuijpers (Schimmert)
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JACQUES

De ploegende boer
Vroeger hadden wij in het schoollokaal
kleurrijke beeldende schoolplaten aan
de wand hangen. Ze waren van J.W. de
Jongh en M. Wagenvoort en ze maten
ongeveer 1.50 x 1.10 m. Het educatieve
element ervan was, dat je je na enige tijd
een voorstelling kon maken van belangrijke gebeurtenissen uit de vaderlandse
geschiedenis. Aanschouwingsonderwijs heette dat. Zo was er een plaat van
“Een zomermiddag met de Muiderkring” waar de drost van Muiden, Pieter
Cornelisz. Hooft, een literaire bijeenkomst in zijn slot hield met Maria Tesselschade, Anna Roemer Visscher, Constantijn Huijgens en andere kunstminnaars uit zijn tijd. Of de platen “Aan het Hof van Karel de Grote”, “Karel
V doet afstand van de regering” en “De slag bij Nieuwpoort”. Ook herinner
ik me een plaat met ijzige kou die de walvisvaart uitbeeldde en “De aanhouding aan de Goejanverwellesluis” van de echtgenote van stadhouder Willem
V. Wij hadden als onderwijzer een broeder van een Maastrichtse orde, die
geweldig goed kon vertellen over wat er op die platen te zien was. Dat heeft
mijn belangstelling voor geschiedenis blijvend gewekt. Maar er waren ook
wandplaten over Bijbelse geschiedenis, natuurkennis en aardrijkskunde. Bij
dat laatste hoorden de zogenaamde middelen van bestaan in de verschillende provincies en daarom was er ook een plaat van “De ploegende boer” over
het landbouwbedrijf. Het was een reproductie van de Haagse schilder Anton
Mauve, een aangetrouwde neef van Vincent van Gogh. Later heb ik dit
schilderij wel vaker zien hangen in het Amsterdamse Rijksmuseum en toen
kwam het mij bekend voor. Beelden uit je jeugd zijn meestal levenslang de
leidraad bij het verkennen van de wereld, ook al is die wereld daarna totaal
veranderd. Zo ook bij het leven op de boerderij.
De dichter J.W.F. Werumeus Buning schreef in 1935 “De Ballade van den
Boer” en ofschoon weinigen deze ballade nog uit kennen, is één regel eruit,
die steeds weer terugkeert, onsterfelijk bekend gebleven: “En de boer, hij
ploegde voort”. Het eerste couplet luidt als volgt:
“Er stonden drie kruisen op Golgotha,
Maar de boer hij ploegde voort.
Magdalena, Maria, Veronica,
Maar de boer hij ploegde voort,
En toen zijn akker ten einde was,
Toen keerde de boer den ploeg
En hij knielde naast zijn ploeg in het gras,
En de boer, hij werd verhoord.”
Mijn schoonvader had een goed geheugen en hij declameerde nog op gevorderde leeftijd het uit zes coupletten bestaande gedicht foutloos, bijna altijd
gevolgd door het gedicht van C.S. Adama van Scheltema “De daad” uit 1909,
ook uit zijn schooltijd. Het eerste couplet luidt:
“Wie is het die de zwarte voren
In golvend goud verandren doet,
Wie mesten en wie maaien 't koren,
Wie is het die de wereld voedt -?
Dat zijn de paarden en de ploegers,
Dat zijn de zweeters en de zwoegers,
Dat zijn de zaaiers van het zaad Dat is de daad!”
Inderdaad, de wereld is inmiddels flink veranderd en mijn beeld van het
boerenleven stamt nog uit mijn jeugd. Toen leefde Yvonne Jaspers nog niet
en zochten boeren hun levensgezel meestal in eigen kring.
Dat boeren altijd klaagden, hoorde er gewoon bij. Maar de
boer ging met zijn tractor de weg niet op om te protesteren.
Dat protest liet hij over aan Boer Koekkoek in de Tweede
Kamer. Met zijn gezin ging de boer zondags trouw
naar de kerk en zijn gebed, je zal het niet geloven,
werd verhoord. Wat zou ik graag die ploegende
boer weer terug zien in ons lieflijke landschap.
Zonder teveel mest en stikstof. Ik kan daar met
weemoed aan terugdenken.
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
AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

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

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

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

Personeel en vacatures
KRANTENBEZORGERS GEZOCHT
IN PUTH EN SCHINNEN
Goede verdiensten. Meer info: 0642677006 of info@beekdaeler.nl.

Vraag en aanbod
IETS TE KOOP?
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,-

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

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

Stapel op keukentextiel!
Spaar nu voor Scandinavisch keukentextiel

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 14 t/m zondag 17 juli

Coop roombroodjes
doos 4 stuks

Hagendoren Open
AardbeidenKersenvlaai

15.25

10.

TING
50% KOR

groot

99

2.

49

4.

98

Alle
meloenen
2 stuks
combineren
mogelijk

Lochtman
Macaronisalade

IS
1+1 GRAT

bakje 400 gram

2.

99

3.79

_
79 _

5.58

2. 4.99

Gerookte zalm

Alle Beter Leven
varkensschnitzels

per pak

TING*
30% KOR
3.99

_

gepaneerd, naturel of wiener,
per 100 gram

6.99

2. 4.
79 _

9.98

89

1.

46

0.

89

6
M AX NT
PER KLA

First Choice cola
4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

OP = OP

IS
+2 GRAT
2
79
99
3.
5.38
5.00

WIJNTJE

2.
50
2.

WEEK
VA N DE

TING
25% KOR

Alle zomerse
bubbels

2 flessen à 200/750 ml
combineren mogelijk

*
S
J
I
R
P
E
V
2 HAL _
e

1.98

39.98

1. 29.99
49 _

Bavaria pils
krat 12 flesjes à 300 ml

Amstel pils
krat 24 flesjes à 300 ml

7.39
14.65

5.55
10.99

Warsteiner pils
krat 24 flesjes à 300 ml

Jupiler pils
krat 24 flesjes à 250 ml

16.65

12.49
12.75

16.99

* 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

