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Bezorgers gezocht
in Schinnen, Merkelbeek,
Oirsbeek en Schinveld.
Interesse? Mail naar
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of bel 06-42677006
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100 JAAR OUD
MUZIEKKORPS UIT
GRIJZEGRUBBEN TREKT
DE STEKKER ERUIT

Fanfare
stopt per
direct
Het is geen wereldnieuws.
Maar in Grijzegrubben, een
buurtschap grenzend aan
Nuth, zal het nieuws dat
fanfare St. Donatus er per
direct mee stopt vermoedelijk inslaan als een bom.
Nota bene in het jaar dat de
fanfare één eeuw bestaat
(1921-2021) valt het doek
voor een ooit excellent muziekgezelschap dat in 1989
zelfs landskampioen werd.
“Het is een bitter maar ook
onontkoombaar besluit”,
zegt spelend lid Jos Janssen
(59). “Ik ben er kapot van.
Maar we zijn nog maar met
15 à 16 spelende leden, dat
is geen basis om verder te
gaan.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Net als in menig ander Limburgs dorp of buurtschap gaan
ook in ‘Griëzegröbbe’ de jasjes

Topkok uit
Nuth maakt
come-back

niet meer aan, de petten niet
meer op en behoren de oorstrelende fanfareklanken tot het
verleden. Bugelspeler Jos Janssen, 43 jaar lid van St. Donatus:
“We zijn met onmiddellijke
ingang gestopt met musiceren.
De laatste keer dat we gespeeld
hebben? Dat was een serenade
voor een oud-lid.” Vanaf nu is
iederéén van deze fanfare oudlid.” Begin 2020, vlak vóór de
corona-uitbraak, hebben ze nog
met carnaval gespeeld. “Met die
herinneringen zullen we het
moeten doen.”
Emotionele vergadering
De vergadering waarop besloten werd om de fanfare op te
heffen, was volgens Janssen
‘zeer emotioneel’. Het bestuur
heeft al het mogelijke gedaan
om de fanfare langer ‘in de
lucht’ te houden. “Helaas was
de enige oplossing om ermee te
stoppen. Na honderd jaar! ‘Griëzegröbbe’ zonder fanfare, dat
kan toch eigenlijk niet?”

In maart 2009 was topkok Michèl Kagenaar landelijk nieuws omdat hij zijn Michelinster van restaurant In D’n Dillegaard in Nuth vrijwillig inleverde.
Twaalf jaar later maakt hij zijn come-back als chefkok bij de Golfbaan in Brunssum. Zie verder pagina 4
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zaterdagen hun snoeiafval inleveren bij het
sportcomplex aan de
Waterkuilsweg. Het
inleveren van snoeiafval in Schimmert is,
net als bij het tuinafval, gratis.
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WEKENLANGE ERGERNIS OVER (ONNODIG) AFGESLOTEN DORPSTRAAT IN NUTH

Als de één naar de ander (ver)wijst…
‘Ergernis in Nuth om
afsluiting Dorpstraat’.
Die kop stond eind juli
bij een foto in De Beekdaeler. Ergernis, omdat
ondernemers en bewoners niet snapten waarom de Dorpstraat van de
ene op de andere dag, en
zonder enige kennisgeving vooraf, werd afgesloten. Verleden week
ging de Dorpstraat, na
elf weken afsluiting
(met een korte pauze
tijdens de bouwvakantie), plotsklaps van de
ene op de andere dag
weer open, zonder dat in
deze straat sinds juli ook
maar een kruiwagen was
gesignaleerd.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Aan de Stationstraat in
Nuth, de verkeersdrukke
doorgaande weg, wordt al
weken aan de weg gewerkt.
Automobilisten die ‘door
Nuth moeten’ zijn inmiddels gewend aan een lichte
vertraging. De Stationstraat
is een provinciale weg, de
Dorpstraat daarentegen is
een gemeentelijke weg, daar
gaat de gemeente Beekdaelen dus over.
‘Niemand’ die het snapt
Medio juli wordt zo maar
de Dorpstraat afgesloten.

Waarom eigenlijk? – want in
die straat zijn geen zichtbare (weg)werkzaamheden.
Niemand die het weet,
zelfs de wegwerkers en de
verkeersregelaars ter plaatse
niet. De gemeente verwijst
naar de provincie, beweren
althans de bewoners. Maar
ja, kom als gewone burger
maar eens door het provinciale ambtelijke apparaat
heen, in het Gouvernement
in Maastricht hebben ze op
dit moment andere ‘kwesties’ aan hun hoofd dan ‘de
Dorpstraat in Nuth’. Maar je
zal maar aan de afgesloten
Dorpstraat je woning of je
bedrijf hebben. Per auto de
begraafplaats bereiken kan
alleen door helemaal om te
rijden via het tankstation
van ‘Esso De Dael’.
Ondernemers zijn het beu
Wat vooral irriteert: dat al
die weken ‘niemand’ weet
waarom de Dorpstraat is
afgesloten. Enkele ondernemers wordt het stilaan
te gortig, en vragen aan
fractievoorzitter Henk
Reijnders van Beekdaelen
Lokaal of die niet eens op
de trom kan slaan bij de
gemeente. Waarop Reijnders
op 4 oktober aan de griffier
van de gemeenteraad vraagt
om de Dorpstraat-kwestie
met spoed aan B&W voor te
leggen. “Niemand begrijpt
waarom deze afsluiting nodig is en waarom dat zo lang
moet duren”, stelt Reijnders.
“De ondernemers hebben in

Maandenlang was de Dorpstraat in Nuth afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, zonder dat in deze straat tijdens de ‘onnodige
afsluiting’ ook maar een kruiwagen is gesignaleerd. Foto archief De Beekdaeler

deze toch al barre (corona)
tijden nadeel door de slechte bereikbaarheid.”
Telefoontje naar
Provinciehuis
De redactie van De Beekdaeler legt op donderdagochtend 7 oktober de kwestie
voor aan de juiste persoon
van de afdeling Mobiliteit &
Infrastructuur in het Provin-

ciehuis in Maastricht. Nog
diezelfde ochtend krijgen
we antwoord. Het betreft
waarschijnlijk kabel- en
leidingwerkzaamheden van
de netbeheerders, vooruitlopend op de sanering van de
huisaansluitingen door de
gemeente Beekdaelen, meldt
de Provincie. “Dat betekent
dat deze werkzaamheden
geen provinciale werkzaam-

heden zijn maar waarschijnlijk werkzaamheden in
opdracht van de gemeente
Beekdaelen. Hierop volgend
(binnen enkele weken) worden de huisaansluitingen
van het riool gesaneerd door
de gemeente Beekdaelen.”
De boodschap is helder:
voor vragen betreffende de
afsluiting van de Dorpstraat
moeten we niet bij de Pro-

vincie maar bij de gemeente
zijn. Voor meer informatie, laat de Provincie ons
weten, kunnen we contact
opnemen met twee gemeentelijke ambtenaren (met
vermelding van hun naam
en mobiele nummer erbij).
Maar dat hoeft niet meer.
Eén dag later is de afsluiting
weg en de Dorpstraat weer
open…

MET SPOED

BEZORG(ST)ER
GEZOCHT
IN SCHINNEN EN MERKELBEEK
Vanaf 12 jaar!
Verdien je eigen zakgeld bij jou in de buurt.
Bezorg De Beekdaeler op dinsdag
of woensdag in de volgende wijk:
WIJK SCHINNEN

Dumping van ‘drugsafval’ in
centrum Schinveld; actie moet
burgers bewuster maken
maken van
drugscriminaliteit
Schinveld Een busje waar rook uit kwam en ‘vaten drugsafval’ trokken dinsdag de aandacht in Schinveld. Wijkagenten
DaveMaessen (links) en Manfred Schrijen liepen rond op het parkeerterrein bij de Plus in Schinveld maar van een echte
drugsdumping op klaarlichte dag was geen sprake. Met de actie Bijtende Bende probeerden politie, gemeente, Meld Misdaad Anoniem en Taskforce-RIEC Limburg mensen bewust te maken van drugscriminaliteit, te leren hoe ze het kunnen
herkennen en wat ze vervolgens moeten doen. Foto De Beekdaeler
.

300 ADRESSEN
OMGEVING NUTHERWEG / HEGGE / STATIONSTRAAT

WIJK MERKELBEEK

300 ADRESSEN:
OMGEVING JULIANSTRAAT/KERKSTRAAT

Voor meer informatie én verdiensten(!)
mail naar info@claessensmedia.nl
of bel met 06 42 67 70 06
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‘THE LAST POST’ VOOR MUZIEKKORPS DAT EEN BEGRIP WAS IN FANFAREWERELD

‘Ons gezin is ermee opgegroeid’
Een Limburgs minidorpje zoals Grijzegrubben zonder eigen
fanfare, hoe erg is dat? Heel jammer, zullen ze in ‘Griëzegröbbe’ zeggen, tegelijkertijd beseffend dat er geen toekomst is voor een fanfare die kreunt onder een gestage
ledenleegloop die al vele jaren geleden is ingezet. Ooit was
de fanfare alles in het dorpje, vooral bij de familie Janssen.
Jos, de 59-jarige bugelspeler zegt: “Ons hele gezin is ermee
opgegroeid, het weekend was ván en vóór de fanfare.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Zoals amateurvoetbalclubs ‘zo
maar’ verdwijnen of moeten fuseren vanwege een slinkend aantal
leden, zo vergaat het ook menig
muziekgezelschap. Wat er met
de ‘fanfarebugel’ van Jos Janssen
gebeurt nu er door ‘zijn’ fanfare
nooit meer gemusiceerd wordt?
“Over de instrumenten hebben
we het nog niet eens gehad. We
moeten eerst het verdriet verwerken nu het voorbij is.”
Sterkte bij de
afhandeling’
Janssen vindt het ‘heel vervelend
voor de vele mensen die onze
fanfare altijd hebben gesteund’.
Want door te stoppen, voegt hij er
aan toe, ‘doen we ook de buitenwereld verdriet’. Janssen wenst de
paar overgebleven bestuursleden

veel sterkte bij de afhandeling.
“Een vereniging opheffen die op
de kop af 100 jaar bestaat, dat
hakt erin.”
Beschermheer en
wethouder ingelicht
Voor zover Janssen bekend zijn
de Beschermheer van de fanfare
(CDA-politicus René van der
Linden) en de wethouder van
Kunst & Cultuur (John Essers)
reeds vertrouwelijk geïnformeerd
over het einde van de fanfare. Sint
Donatus uit Griëzegröbbe’ was
ooit een topper in de Limburgse
fanfarewereld (zie de historie op
www.fanfaresintdonatus.nl). En
op www.nuthvantoen.nl klinkt
de Bulsjermars en het Bulsjerlied
van deze fanfare voor wie nu The
Last Post klinkt – als een definitief vaarwel aan een muziekkorps
dat in 1989 in zijn afdeling de
beste van Nederland was.

1989 is het muzikale hoogtepunt in de 100-jarige historie van Fanfare St. Donatus. Dat jaar verovert het korps de landstitel. Op
deze archieffoto bevestigt Lei Goffin (rechts) de kampioenswimpel op het fanfarevaandel, links vaandeldrager Franck Scheenen. In 1989 stond de fanfare uit Grijzegrubben onder muzikale leiding van Frenk Rouschop, de huidige dirigent van Fanfare
St. Caecilia uit Schimmert. Foto archief De Beekdaeler
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MICHÈL KAGENAAR: ‘IN NUTH HEBBEN

De topkok
Fanfare Sint Donatus Grijzegrubben
stopt na 100 jaar…
Al jarenlang heeft onze vereniging last van een teruglopend
ledenaantal. Dit heeft zich verder voortgezet in de corona-periode.
Wij als fanfare nemen daarom met pijn in ons muzikale hart de
beslissing om te stoppen met onze vereniging.
Wij betreuren dat we voor de gemeenschap geen concerten,
serenades, carnavalsoptocht, rondgang met Kerstmis en Heilige
Missen meer kunnen verzorgen. Dit hebben wij als fanfare 100 jaar
met heel veel betrokkenheid en plezier, muzikaal verzorgd.
Op deze plaats ook een dank aan iedereen: supporters, begunstigers,
verenigingen, bedrijven en instanties die ons al die jaren hebben
gesteund en ter zijde hebben gestaan. Zonder jullie hulp en steun
waren al deze mooie muzikale momenten niet mogelijk geweest:
DANKJEWEL!
Op dit moment zijn wij bezig met het afhandelen van alle lopende
zaken wat betreft de vereniging. Muzikale activiteiten zullen dus
helaas niet meer plaatsvinden door onze fanfare.

Fanfare Sint Donatus Grijzegrubben

CDA Beekdaelen
-

Betere inspraak voor inwoners,
verenigingen en ondernemers

-

Meer woningen, ook in de kleinere dorpen

-

Veiliger verkeer, zowel binnen als buiten de kernen

-

Openbare ruimte op goed niveau

-

Adequater oppakken van waterproblematiek

-

Eerlijk subsidiebeleid voor onze verenigingen

-

Waardevolle initiatieven faciliteren

-

Meer duurzame energie opwekken

-

Huishoudboekje voor de komende jaren op orde

Nog genoeg werk aan de winkel
voor Beekdaelen! Wij staan voor u klaar!
Voor meer informatie, lidmaatschap of politieke interesse,
neem contact op met onze lijsttrekker Twan Schevers,
mail: twanschevers@home.nl, bel 06 - 12 45 4441

Michèl Kagenaar
(51) doet weer wat
hij bijzonder goed
kan: koken. Dit keer
niet in zijn woonplaats Nuth waar hij
destijds in zijn eigen zaak duizenden
gasten culinair verwende, maar in het
restaurant van de
Golfbaan in Brunssum. Of hij nog ooit
een eigen spijshuis
wil? “Nee, die drang
heb ik niet meer.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Even terug in de tijd. Collega-topkoks in heel Nederland reageerden in 2009 verwonderd en zelfs geschokt
toen Michèl Kagenaar en zijn
vrouw Suzan de Michelinster
van restaurant In D’n Dillegaard in Nuth vrijwillig inleverden. Hun zaak beschikte
sinds 2004 over de felbegeerde Michelinster, maar Kagenaar wilde deze niet meer.
“Mensen associëren een
ster met hoge prijzen en dat
is vaak een probleem”, zei
Kagenaar aan de talkshowtafel bij Pauw & Witteman
en op de voorpagina van de
Telegraaf.
Landelijke ophef
Het hele land had het er destijds over: welke topkok levert nu vrijwillig zijn Michelinster in? “Wij”, zei Kagenaar
destijds, “want Suzan en ik
willen weer gewoon plezieriger werken en er elke avond

een feest van maken.” Een
paar weken later heropende
het tweetal hun restaurant
onder de naam ‘Eten bij Michèl’. Kagenaars volgende
halteplaats was Amsterdam,
daar runde hij met een zakenpartner het Italiaanse
restaurant Diverto. Vervolgens ging hij in Sittard in de
pastabranche (‘Pasta by Michèl’), maar die pastafabriek
ging in 2019 kopje onder.
‘Inbreuk op m’n geest’
En toen was het opeens lange
tijd stil. Wel bedacht hij tussendoor nog pastaconcepten voor de fastfood-italiaan
Happy Italy. “De ondergang
van de pastafabriek was een
inbreuk op m’n geest, twee
jaar lang. Het heeft me erg
aangegrepen. Maar nu ben
ik er weer en heb er heel
veel zin in. Ik vond mijn plek
in het golfbaanrestaurant.”
Op zekere dag ontmoette
Kagenaar golfbaaneigenaar
Fons Heuts, en tja, van het
een kwam het ander, zegt
Kagenaar nadat hij even tevoren de lunchgasten heeft
uitgezwaaid. Zijn vrouw Suzan werkt bij Bakkerij Voncken, eerst bij de vestiging
in Nuth, tegenwoordig op
het hoofdkantoor in Kerkrade, daarnaast ondersteunt
zij enkele dagen per week
het bedienend personeel in
het golfbaanrestaurant. “We
zijn Nuth door de jaren heen
trouw gebleven”, zegt Michel.
“Op de plek waar we destijds
ons restaurant hadden wonen we nu. Het restaurantgedeelte hebben we verbouwd
tot woonkamer.”
Na Bib Gourmand een
Michelinster
Hoe kijkt hij terug op zijn periode in Nuth als patron-cuisinier van ‘In D’n Dillegaard/

Michèl Kagenaar, hier aan het werk in het

Eten bij Michèl’? “We hebben er zestien mooie jaren
gehad. We veroverden er
een Bib Gourmand en een
Michelinster.” Daarna ‘verbouwden’ ze zowel het interieur als de menukaart om
een breder publiek aan te
trekken. “Ik ben altijd ondernemer geweest. Dat ben ik in

MET SPOED

BEZORG(ST)ER GEZOCHT
IN OIRSBEEK
Vanaf 12 jaar!
Verdien je eigen zakgeld bij jou in de buurt.
Bezorg De Beekdaeler op dinsdag of woensdag in de volgende wijk:

WIJK OIRSBEEK

380 ADRESSEN:
OMGEVING ROMENKAMP/STEGELENSTRAAT/DORPSTRAAT
Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06
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WE ZESTIEN MOOIE JAREN GEHAD’

glundert weer

Collecte: Bijna
2 mille voor
KWF in
Schimmert

Jubileumeditie
wandeltocht
Trampelkeu
Schimmert

Schimmert De huisaan-huiscollecte voor
de KWF Kankerbestrijding heeft in Schimmert
een bedrag van 1991,34
euro opgebracht. “Een
geweldige opbrengst”,
vinden de organisatoren.
De opbrengst van deze
collecte wordt gebruikt
voor kankeronderzoek
om te komen tot minder
kanker, meer genezing en
betere kwaliteit van leven
voor de patiënten.

Schimmert Wandelsportvereniging De Trampelkeu
uit Schimmert houdt zondag 17 oktober voor de 70e
keer een wandeltocht. Een
jubileumeditie dus, volledig in het teken van de
herfst. Wandelaars kunnen
kiezen uit vier afstanden:
acht, twaalf, achttien en
vierentwintig kilometer.
Startpunt is café Oos Heim
in Klein Haasdal. Wie 24
kilometer wil lopen begint
tussen 07.00 en 12.00 uur.
De 18 kilometer start tussen 07.00 en 13.00 uur en
de tocht van 8 en 12 kilometer begint tussen 07.00
en 14.00 uur. Onderweg
zijn er op verschillende
plekken rustplaatsen met
drank- en eetbuffetten.
Inschrijven kan op de dag
zelf bij het startbureau.
Deelnamekosten zijn
2,50 euro. Leden van de
wandelbond krijgen een
euro korting. Deelnemers
hebben een coronabewijs
nodig. Voor meer
informatie mailen naar
info@trampelkeu.nl.

Geen
deurcollecte
Ziekendienst
Schimmert
Schimmert De deurcollecte van ‘Ziekendienst
Schimmert 1870’ gaat ook
dit jaar niet door vanwege
corona. Mensen die de
ziekendienst financieel
willen steunen kunnen
hun gift overmaken op
NL40RABO0146497562
ten name van Ziekendienst Schimmert 1970.

Garagesale
in Puth levert
ruim 1400
euro voor
goed doel op

Mooie
opbrengst
collecte
Handicap.nl

golfbaanrestaurant: “Ik ben er weer, en ik heb er heel veel zin in.” Foto Rob Oostwegel

”

De ondergang van de pastafabriek
was een inbreuk op m’n geest,
twee jaar lang. Het heeft me erg
aangegrepen.
- Michèl Kagenaar

zekere zin nog steeds, want
het golfbaanrestaurant is
feitelijk een bedrijfje in een
groot bedrijf.” Hij is bezig
om ‘zijn klassiekers van
weleer’ op de menukaart te
zetten. “Het hele jaar door,
dus ook in de wintermaanden als hier niet wordt gegolfd.” De droom van meni-

29-30-31 okt SCHIMMERT | 5-6-7 nov NUTH

ge kok - een eigen restaurant
runnen - is vervlogen. “Die
drang heb ik niet meer. Ik
weet wat het allemaal inhoudt want ik heb ’t zelf
meegemaakt. Ik ben blij als ik
samen met mijn keukenteam
onderscheidend kan koken
voor een faire prijs.”
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Schimmert De collecte
van HandicapNL in de
laatste week van september heeft in Schimmert
een bedrag van 1043,38
euro opgeleverd. HandicapNL is een goed doel
dat zich hard maakt voor
gehandicapten. Hun doel:
gehandicapten sterker
in hun schoenen laten
staan en ze meegeven dat
ze meer kunnen dan ze
denken. Wie de collectant
gemist heeft kan alsnog
een bijdrage doen via
Handicap.nl .

PUTH De jaarlijkse
garagesale in Puth is
een groot succes geworden. Veel spullen
werden voor kleine
prijsjes verkocht aan
veel kooplustigen. Het
saldo van de garageverkoop bedroeg
1422,35 euro, meldt de
organisatie. Die heeft
het bedrag inmiddels
gestort op de rekening
van de stichting CasaGambia Nederland,
die goede doelen in
Gambia steunt, zoals
de bouw van scholen.

Samen maken
we Beekdaelen!

Beekdaelen 2021 De lokale politieke partij
Vernieuwingsgroep Beekdaelen vindt het van
belang dat alle inwoners mee kunnen doen,

Samen maken we Beekdaelen!

mee-participeren, meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan dat
Vernieuwingsgroep
50 jaar lang de
Beekdaelen De de
lokale
politieke partijalVernieuwingsgroep
Beekdaelen
inbreng
en
participatie
van
burgers
in
hun
vindt het van belang dat alle inwoners mee kunnen doen, mee-participeren,
eigen KERN en in hun gemeenschap van groot

meedenken en meebeslissen. Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan
belang vindt. Hiermee geven we samen invuldat de Vernieuwingsgroep al 50 jaar lang de inbreng en participatie van
ling aan het motto “Beekdaelen maken we
burgers in hun eigen
KERN en in hun gemeenschap van groot belang vindt.
samen”.
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samen
invulling
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het
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

Hulp nodig met uw
coronatoegangsbewijs?
Ga naar de bibliotheek!
Een coronatoegangsbewijs is sinds 25 september vereist op veel plekken in
ons land, waaronder horeca, theater en bioscopen, musea en festivals.
Met dit toegangsbewijs laat u zien dat u gevaccineerd of negatief getest
bent, of hersteld bent
van corona. Tot een
coronatoegangsbewijs
behoort een:
• Vaccinatiebewijs:
Volledige
coronavaccinatie
met een Europees
goedgekeurd vaccin,
of een
• Herstelbewijs:
Bewijs dat u minder
dan 6 maanden geleden
hersteld bent van
corona, of een
• Testbewijs:
Een negatieve testuitslag minder dan 24 uur oud.

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het toegangsbewijs is een QRcode. Deze kunt u downloaden en laten
zien in de speciale CoronaCheckapp op uw telefoon als daarnaar wordt
gevraagd. U kunt de QRcode ook op papier afdrukken. U vindt uw persoonlijk
toegangsbewijs op de website www.coronacheck.nl.
Let op: u heeft hiervoor wel DigiD nodig.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Dorpstraat 36
in Bingelrade
Aan de Kerk 2
in Amstenrade
Hagendorenweg 10
in Amstenrade

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een schuilstal

DATUM VERLEEND
29-09-2021

Het slopen van een dakdeel
en metselwerkwand
Het plaatsen van warmtepompen

30-09-2021

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Vaesrade 64 in Nuth
Het verbouwen van de garage

04-10-2021

DATUM INDIENING
16-09-2021

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.

Ondernemerssessie
Ook in deze nieuwe fase van de coronapandemie kunnen ondernemers
rekenen op de steun van hun gemeente. Samen met ESZL (Economische
Samenwerking Zuid-Limburg), IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf,
Kamer van Koophandel, Starterscentrum Limburg en Philip Stiels Gielkens
Schuldbemiddeling wordt gewerkt aan ondersteunings- en herstelplannen.
Jij als ondernemer staat in dezen centraal. Heb je dus vragen of loop je ergens tegen
aan, laat het dan weten. Want hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter je geholpen
kunt worden.
Het is mogelijk een individuele sessie aan te vragen bij Math Fooij van ESZL. Math zal
daarbij eenopeen telefonisch, digitaal of fysiek met de ondernemer om tafel zitten
en diens vragen bespreken. Hij zal de betreffende ondernemer dan, op basis van het
gesprek, in contact kunnen brengen met de juiste mensen/instanties.
Wil je meer weten of een afspraak inplannen? Je kunt Math bereiken via:
math.fooij@eszl.nl | 06 36 293 747

Heeft u hulp nodig?
Heeft u hulp nodig om uw toegangsbewijs op uw telefoon te installeren? Of
weet u niet hoe u het bewijs op papier kunt afdrukken? Ga dan naar een van
de bibliotheken in Beekdaelen. Daar helpen ze u graag verder. Meer informatie,
zoals de openingstijden, vindt u op:
• Bibliotheek in Schinveld en Merkelbeek: www.bibliotheeklandgraaf.nl/
vestigingenenopeningstijden
• Bibliotheek in Nuth, Schimmert en Hulsberg: www.bibliotheeknuth.nl
• Bibliotheek in Amstenrade:
www.dedomijnen.nl/bibliotheek/contactlocaties/locaties/bibliotheek/
bibliotheekamstenrade

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:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Jumbo Supermarkten B.V.
Markt 20, 6438 HB Oirsbeek
23 september 2021
2021207251

De volgende activiteit is gemeld: interne wijziging van de bestaande
supermarkt; activiteiten blijven ongewijzigd.
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 op
de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het Eloket
raadplegen via www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen vanaf
de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage op
de locatie en tijdstippen zoals bij de gemeente Beekdalen geregeld.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Online dienstverlening gemeente
Beekdaelen steeds vaker gebruikt
Aantal fysieke bezoeken neemt verder af
Het aantal bezoekers aan de servicebalies van burgerzaken is in de afgelopen
anderhalf jaar flink afgenomen. Enerzijds komt dat door het coronavirus,
anderzijds weten inwoners steeds meer de online alternatieven te vinden. De
contacten aan de servicebalies beperken zich bovendien tot steeds kortere
afspraken. Die afspraken gaan dan in de meeste gevallen over het aanvragen
en/of afhalen van een reisdocument of rijbewijs.

Maak jezelf onmisbaar!
Brandweerkazernes Hulsberg,
Schinnen en Schinveld zoeken
vrijwilligers.
Wil jij nieuwe skills en vaardigheden leren en samen met anderen iets doen
om trots op te zijn? Ben jij een professional die naast zijn baan ook op zoek
is naar avontuur? Ben jij bereid om te investeren in jezelf? En wil jij iets
betekenen voor de veiligheid in je eigen omgeving?
Maak jezelf onmisbaar en word vrijwilliger!
Dan is vrijwilliger worden bij de brandweer in Hulsberg, Schinnen of Schinveld iets
voor jou. Want als brandweervrijwilliger word je onderdeel van een hecht team. Je
helpt elkaar in wat voor situatie dan ook. Zo maak je jezelf onmisbaar en word je vele
ervaringen rijker. Soms heftig, vaak dankbaar, altijd zinvol. En reken maar dat het goed
staat op je cv als jij je inzet als brandweervrijwilliger.
Brandweervrijwilliger, een echte professional
Als brandweervrijwilliger ben je een echte professional. Je opleiding is namelijk
gelijk aan die van de beroepsbrandweer. Het verschil met je beroepscollega’s is dat
zij een dagtaak hebben aan het brandweerwerk. Jij wordt als vrijwilliger opgeroepen
wanneer dat nodig is.
Op www.brandweer.nl/zuidlimburg vind je meer informatie en kun je jouw interesse
kenbaar maken.
Droom jij ervan om brandweerman of vrouw te worden en wil je niet wachten
tot je 18 bent, neem dan eens een kijkje bij de jeugdbrandweer ZuidLimburg,
post Schinnen. Aanmelden of vragen? Stuur een mail naar
jeugdbrandweer@brandweerschinnen.nl.

Nieuwe visie
ondertekend op
6 oktober 2021
De gemeente Beekdaelen en haar
partners hebben afgelopen jaar
samen de nieuwe visie ‘onafhankelijke
cliëntondersteuning’ voor Beekdaelen
ontwikkeld.
Op 6 oktober 2021 is deze ondertekend
door alle partners:
• Wethouder Jeannette Quadvlieg van
gemeente Beekdaelen;
• Arno van Bommel van Stichting MEE
Zuid Limburg;
• Jan van de Venne van CMWW;
• Bertie Bemelmans van de Adviesraad
Sociaal Domein; en
• Elly Gubbels van de KBO.
Gratis voorziening voor inwoners
De onafhankelijke cliëntondersteuning
is een gratis voorziening voor inwoners
die vragen hebben over zelfstandig
leven, zorg en ondersteuning,
participatie, wonen, onderwijs en werk

en inkomen. Het helpt inwoners om
de ondersteuning en zorg te krijgen
die zij nodig hebben. Het belang
van de inwoner is daarbij altijd het
uitgangspunt. De cliëntondersteuner
behartigt de belangen van de inwoner
en staat dan ook geheel los van de
gemeente.
Verder verbeteren en uitbreiden
ondersteuning
De gemeente en haar partners vinden
het belangrijk dat deze dienstverlening
voor iedereen goed geregeld is. Daarom
heeft de gemeente zich vorig jaar
aangemeld voor het ‘Koploperproject
Cliëntondersteuning’. Deelname aan
dit project betekent concreet dat
Beekdaelen aan de slag gaat met het
verbeteren van het aanbod en de
kwaliteit van de cliëntondersteuning
en met de vindbaarheid en
toegankelijkheid ervan. In de nieuwe
visie staan deze verbeterambities dan
ook centraal.
Meer informatie leest u op
www.beekdaelensociaal.nl.

We maken continu de afweging of
het nog zinvol is de servicebalies
van burgerzaken open te houden
op meerdere locaties. Door
bovenstaande ontwikkelingen is het
besluit genomen om de servicebalies
in Schinveld (Kloosterlaan 7) en
Schinnen (Scalahof 1), die reeds sinds
maart 2020 gesloten zijn vanwege
corona, niet meer te heropenen.
De servicebalies van burgerzaken
in Nuth (Deweverplein 1) kunt u op
afspraak fysiek blijven bezoeken.
Daarnaast kunt u gebruik maken van
de volgende dienstverlening:
• online regelen van allerlei
‘gemeentezaken’ met uw DigiD of
eHerkenning (voor ondernemers);
• laten bezorgen op uw locatie van
uw paspoort of identiteitskaart;
• online uw rijbewijs verlengen
(beschikbaar vanaf 1 januari 2022).
Uitgebreide informatie over deze
verschillende mogelijkheden leest u
op www.beekdaelen.nl.
U blijft welkom bij de servicebalie
in Nuth
Online kunt u veel zaken snel en
eenvoudig regelen. Wilt u toch
liever langskomen? Of is een bezoek
aan de servicebalie nodig omdat
het bijvoorbeeld gaat om een

spoedaanvraag? Dan bent u van harte
welkom op onze centrale locatie in
Nuth. Maak een afspraak via www.
beekdaelen.nl/afspraak of telefonisch
via 088  450 2000.
Doordat wij werken vanuit één
locatie, bieden wij u snellere
afspraakmogelijkheden aan. Ook
zorgen wij ervoor dat tijdens de
avondopenstellingen meerdere balies
geopend zijn. Kijk op onze website
voor meer informatie en de actuele
openingstijden.
Wij bieden maatwerk waar nodig
Bent u minder mobiel of heeft u
moeite om ons fysiek te bereiken?
En kunt u uw gemeentezaken niet
online regelen? Dan zoeken wij
graag samen met u naar een andere,
passende oplossing. Neem hiervoor
telefonisch contact met ons op via
088  450 2000. Dat kan op maandag
tot en met donderdag van 08.30 tot
17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot
12.30 uur.
Heeft u vragen? Laat het ons weten
Wij begrijpen dat deze verandering
gevolgen kan hebben voor uw situatie.
Heeft u vragen, neem gerust contact
met ons op.

Onze digitale dienstverlening groeit:
• 90% van de huwelijken wordt digitaal gemeld
• 83% van de verhuizingen wordt digitaal doorgegeven
• 70% van de uittreksels wordt digitaal aangevraagd
• 75% van de reisdocumenten wordt op uw locatie bezorgd
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Acht (!) gouden plakken voor
Keurslagerij Keulen Hulsberg

Ben Keulen. Foto De Beekdaeler

Het was bepaald niet de
eerste en ongetwijfeld
ook niet de laatste gouden
medaille die Keurslagerij
Keulen uit Hulsberg in de
wacht heeft gesleept. Dit
keer waren het zelfs acht
gouden plakken in één
keer.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Tijdens de Noordelijke Slagers Manifestatie (NSM)

bij Boonstra Verswaren in
Peize (Drenthe) won de
keurslager uit Hulsberg verleden week maar liefst acht
keer de hoofdprijs voor zijn
huisgemaakte producten.
Limburgse cervelaat, Meesterlijke cervelaat, Aachener
leverworst, Gerookt ontbijtspek en Italiaans gebraden
gehakt werden bekroond
met goud. Daarnaast kreeg
de Limburgse achterham van
Keulen een gouden medaille
met *, evenals de Ovenscho-

tel Taco en de Cacciatore
naturel. Volgens de vakjury
‘het hoogst haalbare’. “We
zijn supertrots”, zegt Ben
Keulen (foto). “Wij vinden
het ontzettend belangrijk
om deel te nemen aan vakwedstrijden, dat houdt ons
scherp met het oog op de
kwaliteit van onze producten. De prijzen die we in
Drenthe in de wacht hebben
gesleept zijn feitelijk een
groot compliment voor ons
hele team.”

Lintje voor voorzitter
Hockeyclub Nuth

NUTH Jean-Paul Harst (50) is sinds zondagmiddag Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Uit
derscheiding vanwege zijn vele maatschappelijke verdiensten. Hij kreeg het lintje na aflo
Hockeyclub Nuth, als speler, jeugdtrainer en voorzitter. Daarnaast zet hij zich in voor basis
van schoolfeesten. Verder geeft Harst taalcursussen aan leerlingen van groep 8 en is hij ac

Uniek keurmerk: ‘Made in Austroa’
Ze hebben niks tegen de slogan ‘Liefde voor Limburg’, integendeel. Maar er gaat, als ’t er op aankomt, uiteraard niks boven de liefde voor hun eigen
dorp: Amstenrade, pardon, Austroa. We willen iets
extra’s doen voor de inwoners van ons dorp, zeggen
de vijf ‘oer-Austroa’ers’ op deze foto. Het zijn de
initiatiefnemers van de stichting ‘Made in Austroa’,
notarieel opgericht op 30 augustus 2021. ”
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Made in Austroa is een
lokaal keurmerk waarmee
de eigenschappen, kwaliteiten en vooral de identiteit van Amstenrade wordt
uitgedragen. “Een keurmerk
waarmee de trots voor ons
dorp wordt bestempeld”,
aldus het vijftal. Ze presenteren het keurmerk door zélf
kleding met Austroa-opdruk
te dragen.
Assortiment producten
Er wordt gewerkt aan een
assortiment producten die
eraan bijdragen de trots voor
Amstenrade en haar identiteit uit te dragen, denk aan
eigentijdse shirts, hoodies,
tassen, etc. met Austroase
teksten en afbeeldingen.

Maar ook eigen bier met
bijpassende glazen in geschenkverpakkingen. “Leuk
om te krijgen en te geven”,
aldus het vijftal. Alle vijf
waren ze ooit prins van CV
De Parkuule. “Een ervaring
die bij ons, stuk voor stuk, de
liefde voor het dorp alleen
maar groter heeft gemaakt”,
mocht daar nog iemand aan
twijfelen. Wat er met de
opbrengsten gebeurt? Die
komen geheel ten goede
aan de twee doelen van de
stichting: hulp bieden aan
minder draagkrachtigen én
bijdragen aan het behoud
van verenigingen, folklore
en tradities in het dorp. Dat
alles onder het motto: Doer
Austroa, Vuur Austroa!
Meer informatie:
www.madeinaustroa.nl

Het nieuwe ‘Made in Austroa’-keurmerk werd vrijdagavond gepresenteerd door de initiatnemers. Eigen foto

NIEUWS

DeBeekdaeler dinsdag 12 oktober 2021

Ben jij onze nieuwe commercieel medewerker binnendienst (16 uur per week)?
Voor ons dynamische makelaarskantoor in Oirsbeek zijn we op zoek naar een duizendpoot.
Ben je enthousiast en op zoek naar een veelzijdige functie? Hou je van alle drukte, hectiek en
mooie ervaringen op een makelaarskantoor?
Functieomschrijving
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring in de makelaardij die 16 uur per week
beschikbaar is, op woensdag en vrijdag. Wij bieden je een gevarieerd takenpakket. Samen met
de andere binnendienst medewerkers ben je verantwoordelijk voor het draaiend houden van de
backoffice.
Over ons
We zijn een gedreven team met veel aandacht voor de menselijke kant van het vak. De groep
bestaat uit 2 makelaars en 3 binnendienst medewerkers. Met ruim 23 jaar ervaring verzorgen
we dagelijks de verkoop en taxaties van woningen, met name in de gemeente Beekdaelen en
de Parkstad-regio.
Wat ga je doen?
• Klanten telefonisch en aan de balie te woord staan
• Beantwoorden van email
• Planning van o.a. verkoopgesprekken, bezichtigingen en taxaties
• Opstellen van concept koopovereenkomsten en voorbereiden van taxaties
• Verzorgen van (digitale) presentaties van de woningen
• Aanmelden van nieuwe woningen inclusief social media
• Verzorgen van correspondentie en andere voorkomende werkzaamheden
• Voorbereiden en beheren van verkoopdossiers
• Communicatie met externe partijen
Wat verwachten we van jou?
• Diploma HAVO/MBO4
• Enige jaren ervaring in de makelaardij
• Kennis van Realworks / Move.nl geniet de voorkeur
• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal, in woord en geschrift
• Beschaafde telefoonstem en een goede uitdrukkingsvaardigheid
• Accuraat en kritisch met oog voor detail
• Flexibele en servicegerichte instelling
• Bij vakantie / ziekte ben je extra / op andere dagen beschikbaar
Wat kan je van ons verwachten?
Een uitgebreid takenpakket in een ervaren collegiaal team. Het werk is zeer gevarieerd en biedt
veel uitdagingen. Wij bieden in eerste instantie een tijdelijk contract voor 6 maanden en een
marktconform salaris.
Interesse?
Stuur jouw motivatie en CV met foto zo snel mogelijk, maar uiterlijk 23 oktober a.s. naar
Ralf Trafas Makelaardij, via info@trafas.nl

t handen van burgemeester Eric Geurts van Beekdaelen ontving Harst de koninklijke onoop van de hockeywedstrijd in Nuth. Harst is sinds de oprichting in 1985 actief binnen de
sschool De Bolster; hij is voorzitter van de oudervereniging, hulpsinterklaas en ‘regelaar’
ctief als bestuurder bij het Trefcentrum in Nuth. Foto De Beekdaeler

Wij gaan vertrouwelijk om met je sollicitatie!
Dorpstraat 98

6438 JX Oirsbeek

Tel 046-4398400

www.trafas.nl

Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers
in Schinnen, Merkelbeek en Schinveld

(vanaf 12 jaar!)

SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN BEEKDAELEN:
Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler
in Schinnen, Merkelbeek en
Schinveld en ontvang
allebei €40,-.
Informeer naar de
voorwaarden.

Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06
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Rabo ClubSupport
Rabo
ClubSupport
Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
Goed voor jouw club &
geweldig
voorclub
de buurt
Goed
voor jouw
&
geweldig voor de buurt
geweldig voor de buurt
Stemmen kan
Stemmen
van 4 t/mkan
25
Stemmen
van
4 t/mkan
25
oktober
van
4 t/m 25
oktober
oktober
Wil je ook stemmen?
Ga dan naar de Rabo App,
Online
Bankieren
WilRabo
je ook
stemmen?
of naar
de website
rabo.nl/limburg/clubsupport
Ga dan
de Rabo
App,
Online
Bankieren
WilRabo
je ook
stemmen?

of naar
de website
rabo.nl/limburg/clubsupport
Ga dan
de Rabo
App, Rabo Online Bankieren
geen
lid van de Rabobank?
of deNog
website
rabo.nl/limburg/clubsupport
Ben je klant
vangeen
de Rabobank
nog geen lid?
Nog
lid vanmaar
de Rabobank?
Dan
kun
kosteloos
worden
van
coöperatieve
Ben
je je
klant
vangeen
delid
Rabobank
maar
nog
geen lid?
Nog
lid van
dedeRabobank?
Rabobank
via de
App
op jevan
telefoon
ofgeen
website
Dan
kun
kosteloos
worden
de nog
coöperatieve
Ben
je je
klant
vanRabo
delid
Rabobank
maar
lid?
rabobank.nl/particulieren/leden.
Doe
je mee?
Rabobank
via de Rabo
op jevan
telefoon
of website
Dan
kun
je kosteloos
lidApp
worden
de coöperatieve
rabobank.nl/particulieren/leden.
Doe
je mee?
Rabobank
via de Rabo App op je telefoon
of website
rabobank.nl/particulieren/leden. Doe je mee?

goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
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Voltreffer voor Vaesrade
VAESRADE RKVV Vaesrade is de voetbalcompetitie in de vierde klasse B goed gestart. Met 6 punten uit drie wedstrijden (doelsaldo 10-6) staat de ploeg van coach
Kevin Stawenga op een gedeelde vierde plek. Zondag wonnen de Vaesradenaren op eigen veld moeiteloos met 4-1 van Kakertse Boys uit Landgraaf, zie foto. Voor
Vaesrade scoorden Junior Boelijn, Karim Mahmoud, Cain Strufer en Tarik Trabelsi. Zondag speelt Vaesrade in Landgraaf tegen koploper en titelkandidaat UOW ’02.
Foto Rob Oostwegel

Ouderenvereniging Aalbeek
beweegt weer
Aalbeek Ouderenvereniging Aalbeek is weer enthousiast van
start gegaan met de wekelijkse gymnastieklessen in buurthuis ’t
Pöthuuske aan de Nieuwenhuysstraat 15A in Aalbeek. Er wordt zowel gymnastiek bedreven als aerobics. De Aerobicsgroep traint iedere woensdag van 18.15 tot 19.15 uur en de groep Bewegen op Muziek
is van 19.30 tot 20.30 uur. Er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar, met name bij Bewegen op Muziek. Wie zich wil aanmelden:
ouderenvereniging.aalbeek@ziggo.nl, 045-4051668 of 06-12866112.
Deelname aan Aerobics kost 12,50 euro per maand en voor Bewegen
op Muziek betalen deelnemers 10 euro per maand.

Olympia Schinveld zoekt
recreatieve volleyballers
Schinveld Gymnastiekvereniging Olympia KFC in Schinveld is op
zoek naar (recreatieve) volleyballers voor versterking van de twee
gemengde volleybalgroepen. De trainingen vinden plaats op maandag van 19.30 tot 21.00 uur en op donderdag van 20.30 tot 22.00 uur
in BMV De Sjinskoel aan de Kloosterlaan. Meer informatie bij Erika
Thoen, tel. 045- 5272593 of via www.gvolympiakfc.nl.

De
wereld
wordt
De
wereld
wordt
De
wereld
wordt
De wereld
wordt
De wereld
wordt
De
wereld
wordt
rookvrij
rookvrij
rookvrij
rookvrij
De
wereld
wordt
rookvrij
rookvrij

Bijeenkomst
over laatste
ontwikkelingen
Sportakkoord
Beekdaelen Beweegdaelen houdt maandag 18
oktober twee bijeenkomsten over de vorderingen
van het Sportakkoord
Beekdaelen. De eerste
bijeenkomst is die dag
van 15.30 tot 17.00 uur. De
tweede sessie is van 19.30
tot 21.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in
de kantine van voetbalvereniging Alfa Sport en zijn
enkel bedoeld voor direct
betrokkenen. Vooraf aanmelden is verplicht en kan
via https://negen.typeform.
com/to/Ewqk1PYk.
Toegang alleen mogelijk
met coronabewijs

rookvrij

er maar
WenWen
erWen
maar
aan
er
maar
aan aan
Wen
er
maar
aan
Wen
er
maar
aan
Wen er maar aan

Wen er maar aan

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl
OntdekOntdek
hoe de wereld
hoe derookvrij
wordt rookvrij
op rookvrij.nl
wereld
wordt

op rookvrij.nl
Ontdek
hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

Ontdek hoe de

Wij doen mee aan
de Grote
Clubactimee
e!
Wij doen

de Grote Club

Wij
doen
mee
aan
HV Zwart-Wit Schinnen, Alfa Sport Oirsbeek, Sportvereniging Oirsbeek,
de
Grote
Vludoc ’98 Nuth,
GymnastiekverenigiClubactie!
ng Albatros Nuth, Hockeyclub Nuth,

HV Zwart-Wit Schinnen, Alfa Sport Oirsbeek, Sportve
Vludoc ’98 Nuth, Gymnastiekvereniging Albatros Nut
LRV Nuth, SV Hulsberg, VV Amstenrade, Omnisport A
Excelsior
Schimmert,
TTV
Quick 72/Schimm
HV Zwart-WitTurnclub
Schinnen, Alfa
Sport Oirsbeek,
Sportvereniging
Oirsbeek,
Vludoc ’98 Nuth,
Gymnastiekvereniging Albatros
Nuth, Hockeyclub
Nuth,
Gymnastiekvereniging
Olympia
Schinveld.

LRV Nuth, SV Hulsberg, VV Amstenrade, Omnisport Amstenrade,
Turnclub Excelsior Schimmert, TTV Quick 72/Schimmert,
Gymnasti
e
kvereni
g
i
n
g
Ol
y
mpi
a
Schi
n
vel
d
.
Steun ons en koop loten
LRV Nuth, SV Hulsberg, VV Amstenrade, Omnisport Amstenrade,
Turnclub Excelsior Schimmert, TTV Quick 72/Schimmert,
Gymnastiekvereniging Olympia Schinveld.

via
Steun ons en koop loten via clubactie.nl
De
hoofdprijs
is € 100.000,-!
De
hoofdprijs
is € 100.000,-!

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-proﬁt Loterijen (SNL), waarvan De Nationale Grote Clubactie onderdeel is, een vergunning verleend op 6 december 2016
onder kenmerk: 10293. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust. 18+. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op woensdag 8 december 2021 te Tilburg. Voor meer informatie: clubactie.nl

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-proﬁt Loterijen (SNL), waarvan De Nationale Grote Clubactie onderdeel is, een vergunning verleend op 6 december 2016
onder kenmerk: 10293. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust. 18+. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op woensdag 8 december 2021 te Tilburg. Voor meer informatie: clubactie.nl

cl

Gigasnel Glasvezel
Internet van DELTA

1 Gig
12 maanden

Ongestoord online met het Flexpakket van DELTA
Gigasnel internetten, streamen, online gamen, in een mum van tijd
bestanden uploaden en dat met z’n allen tegelijk? Dat kun je
verwachten als je kiest voor het Glasvezel Flexpakket van DELTA.
Hiermee is iedereen thuis ongestoord online, omdat je gegarandeerd
1 Gig (1.000 Mbps!) gigasnel glasvezel internet ontvangt.

45,per maand*

Stel zelf je pakket samen
Kies voor het DELTA Flexpakket met 1 Gig up- en downloadsnelheid met giga goede wifi en gratis
installatie tot in de nok. Wil je ook Interactieve TV en/of vast bellen? Ook dat kan. Jij bepaalt zelf wat
je aan- of uitzet. Makkelijk en flexibel. Zonder gedoe en kosten.
Kijk op onze website voor het volledige aanbod op jouw adres.

delta.nl/Zuid-Limburg | 0118-22 55 71
* Na de contractperiode van 12 maanden betaal je voor 1 Gig 50,- per maand.
De bovengenoemde prijs is exclusief vastrechtvergoeding waarvoor u in het buitengebied moet betalen.
Deze kosten à 1.000,- kunt u eenmalig aan de netwerkbeheerder betalen. Of u kunt ervoor kiezen om het maandelijks te betalen, wat neerkomt op 7,76 per maand.

tot in
de nok
geïnstalleerd

gratis!
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COLUMN
JACQUES

In je Moerstaal
“De gemeinteraod van Bezel,
biejein in vergadering op 7
november 2019, constaterende dat ’t Limburgs as taal aan
’t verdwieëne is, ’t Limburgs
as taal erfgood is, de gemeinte
Bezel en zeker haër gemeinteraod, erfgood hoeëg in ’t
vaandel haet sjtaon, d’r in idder geval in 10 Friese gemeinte ’t Fries as veurtaal waert
gebroek in alle raodsvergaderinge, overwaegende dat de
gemeinteraod ein gremium
mit veurbeeldfunctie is, tiedes
’t sjtreektaalsymposium op 6
november ein euvereinkoms
is gesjlaote euver de erkinning van Limburgs as officiële
sjtreektaal, reup op om sjtartende in 2020 idder jaor ein
raodsvergadering in ’t plat te
doon, dees motie te versjpreije
onger alle Limburgse gemeinteraode en geit euver toet de
orde van de daag.”

D

eze motie werd op 7
november 2019 tijdens de begrotingsvergadering van de
gemeente Beesel ingediend
door de fractie Beeselse Lijst.
Wethouder Marcel Roelofs
(nota bene van de eigen
partij) sprak toen van een
sympathiek voorstel, maar
ontried het aannemen van de
motie, omdat het Limburgs
geen bestuurstaal is en het
daarom onmogelijk was om
de motie uit te voeren. Bestuursorganen zijn verplicht
om het Nederlands te bezigen. Een uitzondering is in de
wet gemaakt voor Friesland,
omdat het Fries als taal officieel is erkend. Het Limburgs
is een streektaal en heeft
die erkenning dus niet. De
Beeselse Lijst wijzigde daarop
de motie en riep op om te
onderzoeken of niet-formele
vergaderingen niet in het plat
gehouden konden worden. De
meeste overwegingen uit de
eerste motie werden gehandhaafd. Nu nam de raad van de
gemeente Beesel deze motie
met algemene stemmen aan.
Met niet-formele vergaderingen worden bijvoorbeeld
discussieavonden met inwoners bedoeld of brainstormsessies en vergaderingen
om meningen of gegevens te
inventariseren. Ik weet niet
of in Beesel inmiddels dit
soort bijeenkomsten in het
Limburgs worden gehouden,
maar helaas heeft de oproep
aan andere gemeenten om dit
ook in te voeren, weinig opgeleverd. Ook in Beekdaelen
is het taboe. Het lijkt erop, dat
men zich er op gemeentehuizen een beetje voor schaamt
om de taal die men onderling
bezigt, te hanteren in de
communicatie met burgers.
Zo wordt de gemeentelijke informatie in de huis-aan-huisbladen altijd nog in ambtelijke taal afgedaan, voor minder
geschoolde lezers in volstrekt
onbegrijpelijk Nederlands.
Ja maar, wordt er dan vaak
gezegd, anders kunnen de
inwoners die van boven de
grote rivieren afkomstig zijn,
het niet meer verstaan. Nou
dat valt reuze mee. Zelf ben
ik 41 jaar geleden naar deze
mooie provincie afgezakt en
heb het als opdracht gezien

om de streektaal zo snel
mogelijk te verstaan. Ik denk
dat Afghaanse en Syrische
vluchtelingen er veel meer
moeite mee hebben.
Wil men de afstand van
de politiek tot de burgers
verkleinen, dan is het vooreerst zaak om verstaanbaar
te worden. In onze streken
kan het dialect daar wel bij
helpen. Onzinnige wettelijke belemmeringen moeten
daartoe weggenomen worden.
Waarom zou bestuurstaal in
Limburg niet in het Limburgs
toegestaan mogen worden als
dat voor Limburgers de taal
is waarmee ze zijn grootgebracht? In de kerk was ook
eeuwenlang het Latijn de
liturgische taal en pas na het
Vaticaans Concilie van rond
1965 kwam men er achter, dat
een kerkdienst in de volkstaal
de kerkgangers veel meer bij
het gebeuren betrekt. Maar
toch vinden H. Missen in het
Limburgs nog alleen in de
carnavalstijd plaats en dat
is bij een sterk teruglopend
kerkbezoek wel even een
nadenkertje. Ik denk dat de
formele reactie van de Beeselse wethouder Roelofs moet
worden gekwalificeerd als een
gemiste kans, zeker omdat de
voltallige gemeenteraad de
bijgestelde motie van harte
steunde. Het Pinksterwonder is, dat iedereen de blijde
boodschap in zijn eigen taal
kon horen.
Beter luisteren naar het volk,
verstaanbaar zijn en veel
transparanter, veel minder
alleen naar jezelf kijken, het
zijn inkoppertjes nu we voorzichtig weer opkrabbelen uit
het coronatijdperk. Het moet
eens uit zijn met dat liberale
en egoïstische zakkenvullen
van de rijken die steeds rijker
willen worden. Die hebben zo
hun eigen (beurs)jargon en
hun eigen chique wereldje,
waarin ze zich koesteren en
in weelde baden. Ik hoorde
tijdens een preek in de kerk
een mooie vergelijking. Als
ik door de ruiten naar buiten
kijk, zie ik de mensen op
straat en zij zien mij. Maar
als ik in de spiegel kijk, zie
ik alleen mezelf. Hoe komt
dat, want het materiaal van
allebei is toch glas? Het antwoord is, dat de spiegel aan
de achterkant is beplakt met
zilver. Zilver en goud nemen
onze blik op de ander weg.
Geef het weg en je krijgt weer
het zicht terug op de gewone
samenleving. Dan kunnen
politici weer zien wat ze
allemaal aangericht hebben
in de kindertoeslagenkwestie met al die betuttelende
regeltjes waarmee ze de
mensen knevelen in hun dagelijkse bestaan. Een van de
trouwambtenaren van Beekdaelen schreef ter introductie:
“Op verzoek maak ik bij de
plechtigheid gebruik van het
Limburgse dialect, want daardoor voel ik me des te meer
verbonden met mensen.” Die
heeft het begrepen. En zo is
het maar net.

Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Beekdaelen aan de
slag met ‘onafhankelijke
cliëntenondersteuning’
BEEKDAELEN Beekdaelen kan aan de slag om de cliëntondersteuning van de gemeente te verbeteren. Samen
met vier partners, waaronder Stichting MEE Zuid Limburg, Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
(CMWW), Adviesraad Sociaal Domein en de KBO, heeft de gemeente hiervoor woensdag een convenant ondertekend. “Dit is de eerste stap in een heel belangrijk proces om er uiteindelijk voor te zorgen dat dat onze inwoners
straks gebruik kunnen maken van een nog betere en bredere onafhankelijke cliëntondersteuning”, aldus wethouder Jeannette Quadvlieg, die namens de gemeente het convenant ondertekende. Op de foto de ondertekenaars van
het convenant ‘onafhankelijke cliëntenondersteuning’. In het midden wethouder Jeannette Quadvlieg.
Foto Gemeente Beekdaelen

PICCOLO'S

Kerkdiensten

IN EN OM HET HUIS

GOUD & ZILVER

VOOR UW TOTALE
ONDERHOUDSSCHILDERWERK
Prijs in overleg.
Tel. 06 - 1066 1666 of
046 - 442 1643.

OUD GOUD GEVRAAGD
HOOGSTE DAGPRIJS
Goud ophalen aan huis
mogelijk.
Mariet Stijfs Oirsbeek
046-4425037.
Horloge batterijen 5 euro.

PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
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
UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
VACATURES & PERSONEEL
GEVRAAGD:
HULP VOOR
ALLERHANDE WERK
t.b.v. onderhoud tuin, weiland
etc. (werkt graag buiten).
Leeftijd vanaf 16 jaar tot...
Bij interesse stuur een mailbericht met telefoonnummer
naar buitenwerkzaamheden@
gmail.com
HUISHOUDELIJKE HULP
GEZOCHT
voor 5,5 uur per week in
gemeente Nuth.
Indien interesse kunt u mij
bereiken op 06-25094477

ONDERHOUD/REPARATIE
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.
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 /
0682944793.

TE HUUR
TE HUUR NABIJ
CENTRUM VAN NUTH:
Kamer (1 etage) met keukentje
± 14 m2; slaapkamer ± 10m2 ,
eigen douche en toilet, mede
gebruik wasdroger en
wasmachine, geen huisdieren.
Info: 045-5241862.
ZAKELIJK & 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.
TE KOOP AANGEBODEN
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER! Voor het opgeven

van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl

Parochie H. Clemens Hulsberg
Zaterdag 16 oktober. 19.00 uur: H. Mis. Intenties: jaardienst Hub en Frank Driessen; zielendienst Martha
Houben-Duysens; zielendienst Zef Loijens (tevens
verjaardag). Zondag 17 oktober. 11.00 uur: Hoogmis. Intenties: 1e jaardienst Maria Custers-Schols, tevens voor echtgenoot Chel Custers; jaardienst ouders
Schmitz-Koolen en zoon Harrie. Woensdag 20 oktober. 18.30 uur: Rozenkransgebed. 19.00 uur: H. Mis.
Intenties: ouders Pierre Pluijmaekers en Mia Scheepers; Thei Meijers en Tiny Meijers-Veldman; overleden
ouders Van Kempen-Claessens, Miel en Minie Cruijen-Claessens. Donderdag 21 oktober 18.30 uur: Rozenkransgebed en aanbidding. 19.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Remigius Schimmert
Zaterdag 16 oktober. 19.00 uur: H. Mis. Intenties: Alice
Sieben-Vankan; Jan Aarts (verjaardag). Zondag 17 oktober. 11.00 uur: H. Mis. Intenties: Willem en Mia Speetjens-Coumans (gestichte jaardienst); Tilly Voncken-Pieters (zeswekendienst); Jo Janssen-Van Etten (namens
KBO); Hub Kubben (jaardienst); Cor de Veen, Huub,
Janneke en Wilma.

Parochie St. Bavo Nuth
Zondag 17 oktober 09.30 uur: H. Mis (livestream). Intenties: Fien Collaris-Reuten; Jo Sijben; Jeanne Cobben-Frissen. Maandag 18 oktober 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: levenden en overledenen familie Frijns-Euchhorst. Vrijdag 22 oktober 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
Elke werkdag rozenkransgebed om 18.30 uur in kapel
Ter Ziepe.

Parochie St. Stephanus Wijnandsrade
Zaterdag 16 oktober 18.30 uur: H. Mis. Intenties: 1e
jaardienst Eugéne Dewez; jaardienst ouders Dewez-Jacobs; jaardienst Harry Willems; Jo Wachelder en Aldegonda Wachelder-van der Mark; Martin Theunissen;
Tiny Portz- L ‘Ortye. Dinsdag 19 oktober. 08.30 uur:
Rozenkransgebed. 09.00 uur H. Mis.

Parochie St. Servatius Vaesrade
Zondag 17 oktober 11.00 uur. Intenties: Joseph Crapels
en Gusta Crapels-Houben; Lei Lemmens; Piet Laeven.
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Mannenkoor
Oranje maakt zich
op voor Sterren
Stralen concert

OPBRENGST NAAR SLACHTOFFERS WATERSNOOD LIMBURG

Zangvereniging Oranje
eert jubilerend dirigent
met benefietconcert
Schinveld Dirigent Ton
Kropivšek is precies 25 jaar
verbonden aan zangvereniging Oranje in Schinveld
Om dat te vieren is er op
zondag 17 oktober om
14.30 uur een benefietconcert in de Eligiuskerk
in Schinveld.

Venray ’s Mannenkoor, parochieel zangkoor St. Caecilia Heerlerheide, Canto
Rinato, gemengd koor Crescendo Doenrade, zangkoor
St. Joseph Bocholtz 1865,
Mannenensemble Darilo,
soliste Véronique Meuffels
en uiteraard zangvereniging
Oranje. Na afloop wordt de
opbrengst bekend gemaakt
en overhandigd aan burgemeester Daan Prevoo van
Valkenburg en dijkgraaf
Patrick van der Broeck. Dat
gebeurt tijdens een ‘gezellig
samenzijn in zaal Fasilia.

De opbrengst van het concert, dat uitsluitend toegankelijk is voor genodigden,
gaat volledig naar de slachtoffers van het hoogwater
in Limburg. Medewerking
wordt verleend door het

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

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

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

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

Voor al uw
feesten en partijen

Dirigent Ton Kropivšek. Foto
Roger Hoen

Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

ELECTRO

INSTALLATIES

HULSBERG
06 224 76 916
06 134 99 445

045 405 90 88

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

PUZZEL
KRUISWOORD
1
6

2

7

3

4

8

9

11
14

15

16

19

18
21

10

12

13

17
20

23

22
25

24

26

5

27

28

29

30
33

32
35

34
38

39

36

37

40

41

42

43

44

45
48

46

47

HORIZONTAAL: 1 verdrietig 6 voor 8 laag 9
Noorse godheid 11 in orde 12 sprookjesfiguur
13 één en ander (afk.) 14 veerkracht 16 woonschip 18 en dergelijke 19 toelage 20 onder
andere 21 onbepaald vnw. 23 fideel 24 tromp
25 accuraat 26 boomvrucht 29 muziekterm 32
doctorandus 33 Duitse omroep 34 zangnoot
35 aromatisch middel 37 onderofficier 38 pl.
in Overijssel 40 soort hert 41 dik en rond 42
Ierse verzetsgroep 43 varkenshok 44 vogel 45
trekgat 47 Europeaan 48 armoedig.

31

VERTICAAL 1 donkere kamer 2 Openbaar
Ministerie 3 vorderen 4 Verenigde Naties
5 avondkleding 7 troep herten 10 ingedikt
vruchtensap 13 riv. in Duitsland 14 diefstal 15
zedig 17 omslag 22 knorrig 23 driekroon 26
Oudijslandse literatuur 27 bedekte spot 28
open plek 29 gast 30 grandioos 31 mondwater
36 pl. in Italië 39 liefdesgod 41 grote hoeveelheid 45 Mijne Heren 46 in memoriam.
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Schinveld De leden van het
Mannenkoor Oranjekoor in
Schinveld staan te trappelen.
Het jaarlijkse Sterren Stralen
concert van zondag 5 december behoort tot de hoogtepunten van het jaar voor de
zingende heren. Voor het
zover is, volgt eerst nóg een
hoogtepunt: het benefietconcert zondag. Vervolgens, op 29
oktober, zingt het mannenkoor tijdens de eucharistieviering in de Sint Vincentius
à Paulokerk in Brunssum en
twee weken later, op zondag
14 november, luistert het
mannenkoor de eucharistieviering op in H. Clemenskerk in Merkelbeek. Daarna
kunnen de voorbereidingen
beginnen voor het Sterren
Stralen concert, waaraan ook
dameskoor Pro Musica uit
Schinveld en soliste Veronique Meuffels meewerken.

Kaarsenactie
Koor New
Generation
Merkelbeek Koor New Generation uit Merkelbeek houdt
net als voorgaande jaren een
kaarsenactie. Van 17 oktober
tot en met 23 oktober zullen
de leden weer langs de deuren
gaan om kaarsen aan de man
te brengen. De kaarsen zijn
ook te bestellen via www.
koornewgeneration.nl. De
opbrengst van de actie komt
ten goede aan de ‘algemene
middelen’ van het koor.

Sinterklaas
op bezoek in
Schinveld
Schinveld Sinterklaas bezoekt
op zaterdag 13 november
Schinveld. Als het goed is,
komt de goedheiligman met
zijn hulptroepen rond 14.00
uur aan bij de basisschool.
Hier kunnen de kinderen een
handje geven aan Sinterklaas
en snoepen van de pepernoten. Bovendien krijgen
alle aanwezige kinderen een
traktatie. Het intochtfeest in
Schinveld duurt tot 16.00 uur.

COLOFON
Redactie
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

Advertenties
E info@beekdaeler.nl
T 045-5243026

Sluittijd aanleveren advertenties:
Donderdag 17.00 uur

Bezorging
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
T 045 - 524 30 26
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ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 19.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 14 t/m zondag 17 oktober 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Preuf
Konijnenstoofpotje

Hagedoren
StrooiselPuddingvlaai

500 gram

per stuk

13.
13

25

9.

99

4.

99

7.

15

Alle
verse pizza's

2 stuks
combineren mogelijk

IS
1 +1 GRAT

Sperziebonen

500 gram los

0.

49

1.

39

11.

58

Alle
luxe burgers

Trots van Coop
Authentieke landham,
abdijham, pur porc
peper, gerookte
kipfilet of ontbijtspek

2 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS

100 gram vers verpakt

1.

99

2.10
2.59

5.

79

5.78
7.18

5.

49

MAX 4N

K R AT TE T
R KL AN

Hertog Jan pils

PE

krat 24 flesjes à 300 ml

*
G
N
I
T
25% KOR

17.

49

BIERTJE

13.

12

W EEK
VAN DE

2 STUKS

Alle Leffe of
Tripel Karmeliet
per stuk

*
G
N
I
T
R
25% KO
_
37 _

1.82

22.65

1. 16.99

Varkenssaucijs gemarineerd pak 4 stuks
Half om half gehakt pak 500 gram
Pangasiusfilet citroen/dille pak 340 gram
Kiphaasjes pak 300 gram
Gerookte zalm pak 100 gram
combineren mogelijk

5.98
9.84

5.-

*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
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur, zo 09.00 - 19.00 uur

