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ACTUEEL

Landskampioen
in duurzaamheid
Schimmert Verleden week werd de (voormalige) watertoren De Reusch in Schimmert uitgeroepen tot het best verduurzaamde monument van
Nederland. Afgelopen zondag, tijdens Open Monumentendag, toonden eigenaar Nico Eurelings (links) en zijn broer Roger Eurelings de trofee: een
symbolische ‘groene sleutel’. De Reusch serveert met name streekproducten. In Beekdaelen waren zondag 11 locaties te bezichtigen tijdens Open
Monumentendag. Foto de Beekdaeler

ACTUEEL

HUGO SCHAFFRATH: ‘GEMEENTELIJKE RENTELOZE LENING OM ACCOMMODATIES TE VERDUURZAMEN’

Energienota geselt (sport)verenigingen
Door de supersonisch stijgende energieprijzen overwegen enkele Beekdaelense
sportclubs en verenigingen
om de contributie te verhogen. Hugo Schaffrath,
fractievoorzitter van de
Vernieuwingsgroep, vindt
dat géén goed idee. “Op de
agenda van de ledenvergadering zou als laatste moeten
staan een onvermijdelijke
contributieverhoging.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Schaffrath zegt desgevraagd tegen weekblad de Beekdaeler dat
verenigingen en gemeente op
korte termijn samen moeten nadenken over de verdere verduurzaming. “Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en van
het gas af vergen grote financiële
investeringen die op korte termijn hard nodig zijn. Mijn voor-

stel zou zijn dat de gemeente een
renteloze lening verstrekt om
deze investeringen te realiseren.
De vereniging kan deze lening
dan de komende jaren makkelijk aflossen doordat hun energielasten drastisch omlaag gaan.
Na de aflossingsperiode gaan ze
geld ‘verdienen’. Eens te meer is
nu ook duidelijk geworden dat
we als gemeente - in het kader
van het accommodatiebeleid strategisch goed moeten naden-

ken in welke accommodaties we
in de toekomst moeten investeren voor toekomstbestendige
verenigingen.” Ook ‘verdere
centralisatie’ kan een oplossing
zijn, zegt Schaffrath, ‘maar deze
zal dan wel van onderop moeten
plaatsvinden’. Kunnen verenigingen in de huidige energiecrisis
ook zèlf wat doen? “Jazeker, ze
zullen wel móéten, en ze zijn er
ook al mee bezig.”
Zie verder pagina 3
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (32)
Zondagochtend had ik bijna
drie fietsmalloten op de
motorkap liggen die met
60 kilometer per uur in een
haarspeldbocht én op de
verkeerde weghelft omlaag
denderden op de Kleverberg,
het kamikazetraject dat
Beekdaelen (ter hoogte van
Groot Haasdal) en Valkenburg aan de Geul met elkaar
verbindt. In de spiegel zag ik
nog net drie middelvingers. Ik
schreef er begin jaren tachtig
al eens over, de directeur van
het Limburgs Dagblad was er
niet blij mee want het regende opzeggingen, maar mijn
hoofdredacteur, niet benauwd
voor een abonneetje minder,
vond het een prima stuk - en
alleen dát telde, in die tijd dan
toch. Ik heb het over toerfietsers (’trimmers’ zeiden we
destijds) die in het weekend
Evenepoeltje spelen en denken een vrijbrief te hebben
om argeloze wandelaars en
bedaarde bejaarden de berm
in te rijden. Nieuwe ketting,
alles scherp afgesteld, de
zondag is begonnen en aan
de kim komt de nazomer
aangereden - o wee als je niet
onmiddellijk aan de kant gaat
voor deze fijnbesnaarde midlifepedaleurs wanneer ze hun

zondagse hoogmis met glans
en zwier vieren op hun ranke
bidstoel. Mijn vrouw en ik
ruimen als 28 jaar op zondagavond trouw de troep op die
de heren in onze struiken dat
weekend hebben gedumpt:
lege blikjes, bidons, tissues.
Ze zijn altijd in groepjes, zelden alleen, net als cowboys.
Wanneer die samen een tocht
hadden volbracht was er een
onverbrekelijke band ontstaan: ‘We rode together’. Dat
is wat wielrennen óók doet,
op alle niveaus. Memo voor
diep beledigde toerfietsers
die hun abonnement op de
Beekdaeler met onmiddellijke
ingang op willen zeggen: dat
gaat niet, heren. Dit in heel
Beekdaelen bezorgde weekblad is gratis en bovendien
elke maandagavond vanaf
22.30 uur online te lezen.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

ACTUEEL

Kick-off OldStars
tafeltennis in Schimmert
met Bettine Vriesekoop
Vijftigplussers die geïnteresseerd zijn in tafeltennis kunnen
vanaf woensdag 28 september
elke woensdag meedoen met
OldStars tafeltennis bij TTV
Quick 72/Schimmert. Bettine
Vriesekoop verzorgt die dag de
kick-off.
SCHIMMERT
VAN ONZE REDACTIE

De

meervoudig

Nederlands

kampioen, die ook twee Europese titels veroverde, laat dan
zien dat een potje tafeltennis
voor ouderen nog makkelijk
kan. Aanmelden voor de clinic, die van 10.00 tot 12.30 uur
duurt, kan tot 20 september via
quick72schimmert@gmail.com.
Deelname kost 10 euro, inclusief lunch. Wie daarna nog drie
kennismakingslessen wil volgen
betaalt 7,50 euro meer.

‘Let Us Entertain You’
thema concert fanfare
St. Caecilia Wijnandsrade
WIJNANDSRADE ‘Let Us
Entertain You’ is het
thema van een concert
van fanfare St. Caecila
Wijnandsrade dat op
zaterdag 15 oktober
gehouden wordt in het
gemeenschapshuis in
Wijnandsrade. “Het
concert is een kruising
tussen een theatervoorstelling, Night of the
Proms en muziek uit
de Top2000”, meldt de
fanfare. Rob Mennen
treedt op als gastheer.

Solistische medewerking wordt verleend
door Laura Aussems en
Rob Reyners. Zij zullen,
samen met het fanfareorkest, alle registers
opentrekken om het
publiek een spetterende
avond te bezorgen. Het
concert begint om 20.00
uur. Kaarten kosten in
de voorverkoop 8,50
euro en zijn verkrijgbaar
bij Brasserie kasteel
Wijnandsrade en in het
gemeenschapshuis.
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VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

‘SPORTEN MOET NIET IETS WORDEN VOOR DE ELITE, MAAR LAAGDREMPELIG BLIJVEN VOOR IEDEREEN’

Wel of geen contributieverhoging?
Toen Hugo Schaffrath in
1967 begon met voetballen
bij RKVV ADVEO in Oirsbeek, was er geen kantine,
geen verwarming en geen
douches met warm water.
“We konden ons in een
gebouwtje omkleden met
een klein gaskacheltje erin.
Dat kacheltje werd pas
aangezet op het einde van
de wedstrijd. Wel hadden
we een oude drinkbak met
stromend koud water waar
we ons konden wassen.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Hij herinnert zich ook nog maar
al te goed de sanitaire voorzieningen in Bingelrade en Jabeek. “Daar konden we met een

wasteiltje water krijgen uit een
watertank.” Nu, vijfenvijftig jaar
later, speelt Schaffrath walking
football. “Er is heel veel veranderd, we worden echt verwend.”
Subsidie - en
accommodatiebeleid
Kijkend naar de uitgaven van
de gemeente Beekdaelen in
het kader van het subsidie - en
accommodatiebeleid, benadrukt
Schaffrath dat ‘echt het grootste
deel hiervan nog altijd gaat naar
voetbalclubs en verenigingen die
gemeentelijke accommodaties
gebruiken. Zij voelen dan ook
het effect van de sterk gestegen
energieprijzen het meest, omdat ze het verbruik zelf moeten
betalen en de daarbij behorende
contracten zelf moeten afsluiten’.

Tips om te besparen
Belangrijke eerste vraag aan
hun leden zou volgens Schaffrath moeten zijn: hoe gaan we
er samen voor zorgen dat we
minder stroom en gas verbruiken? “Zeker nu het weer vroeger
donker wordt en de koudere dagen eraan komen. Vraag de leden
om korter te douchen en deuren
te sluiten als de verwarming
aan staat.” Wat ook helpt: dat
je als club de verwarming goed
inregelt en alleen laat branden
als het echt nodig is. “Neem
isolatiemaatregelen, stook een
paar graden lager en beperk bij
flinke vorst desnoods het aantal
trainingen tot een minimum.”
Nóg een suggestie: bevestig een
(beeld)scherm in het clubgebouw
waar het energieverbruik per
dag op wordt vermeld. “Dat be-

vordert de bewustwording van
de leden. Mijn motto luidt: denken in oplossingen, niet in problemen.”
Telefonische enquête
Uit een kleine telefonische enquête onder enkele sportclubbestuurders in Beekdaelen blijkt
dat alle sportclubs worstelen
met de energierekening. De een
overweegt om de contributie
‘ietsje te verhogen’, de ander
wil de gestegen energiekosten
juist níét doorberekenen aan
haar leden want ‘sporten moet
niet iets worden voor de elite,
maar laagdrempelig blijven voor
iedereen’. Ook opperen twee
ondervraagden om het douchen
af te schaffen. “Liever niet, maar
dat levert wel een fikse besparing op.”

IN HET KORT
Kioskconcerten
in Arensgenhout

Topkok uit Hulsberg
verwent duizenden gasten
Hulsberg Vier weken lang kookte topkok Jeffrey Meessen (foto) uit Hulsberg voor duizenden gasten
die een bezoek brachten aan “wijnrestaurant op het land” in het Voerendaalse gehucht Winthagen. Zondagavond werden de laatste couverts uitgeserveerd. “Heel bijzonder om samen met collega’s voor zoveel bezoekers te mogen koken”, zegt de in Schimmert opgegroeide Meessen die als
chef-kok inmiddels acht jaar verbonden is aan het Maastrichtse toprestaurant Mes Amis. Meessen,
culinair geschoold aan de Cas Spijkers Academie, werkte eerder bij Toine Hermsen en Kasteel Terworm. “Ik heb het mooiste vak dat er is.” Foto Branding in Motion

ARENSGENHOUT Muziekliefhebbers kunnen zich
komende zondagmiddag
verzamelen in het weiland
van de familie Nuchelmans
aan de Diepestraat in
Arensgenhout voor een
serie openluchtconcerten. In totaal worden daar
negen zogeheten kioskconcerten gegeven. De organisatie, onder auspiciën
van muziekfederatie De
Geulvallei, is in handen van
fanfare Sint Clemens uit
Arensgenhout. De concertmiddag begint om 13.00
uur en duurt tot 20.00 uur.
De fanfare uit Arensgenhout bijt als eerste het
spits af. Naast muziek zijn
er ook hapjes en drankjes
verkrijgbaar. En er is een
springkussen. De toegang
is gratis.
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IN HET KORT

Fanfare Sint Lambertus
viert naamfeest
Schinveld Fanfare Sint Lambertus in Schinveld houdt zaterdag 17 september haar jaarlijkse
Lambertusviering. Het naamfeest begint om 19.00 uur met
een heilige mis in de Eligiuskerk,
die wordt opgeluisterd door de
fanfare. Voorafgaand wordt de
begraafplaats bezocht waar de
overledenen worden herdacht. Na
de mis gaat het richting cultureel
centrum FaSiLa. Daar worden de
jubilarissen gehuldigd, gevolgd
door een gezellig samenzijn.

Hoeskamertref met
muziekduo Cocktail
Arensgenhout Alle senioren uit
Arensgenhout en omgeving zijn
op maandag 19 september welkom op de Hoeskamertref in
Arensgenhout. Wie wil kan een
kaartje leggen, een praatje maken, of gewoon even een kopje
koffie of glaasje drinken. Voor
de gelegenheid treedt muziekduo
Cocktail op. De Hoeskamertref
in de Hoeskamer in Arensgenhout is van 14.00 tot 16.00 uur.
Wie vervoer nodig heeft moet
zich voor 16 september melden
bij Tiny Rompen-Loijens, tel 0625012415.

Repair Café
in Bingelrade
Bingelrade Het Ontmoetingscentrum in Bingelrade is zaterdag 17 september toneel voor
het Repair Café. Zoals altijd op
de derde zaterdag van de maand
staan de reparateurs weer klaar
om te helpen bij het fiksen van
kapotte apparaten. Het Repair
Café is van 10.00 tot 13.00 uur.

JEAN-KE

Garagesale in
Schinveldse wijk
Schinveld Buurtvereniging Laevenweide in Schinveld houdt op
zondag 18 september een garagesale. Dat gebeurt in de omgeving
van de Merkelbeekerstraat, Aan ’t
Kapelke, In de Winkel, Op de Keuken. De garageverkoop duurt van
09.30 tot 15.00 uur

Boeren zie je overal
vooral
in een boerenstal
in een overall
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

Kijkje nemen bij
fanfare Hulsberg
HULSBERG Altijd al eens
willen meemaken hoe het
is om in een fanfare te
spelen? Dan is dit je kans!
De Koninklijke Fanfare St.
Caecilia Hulsberg houdt
zaterdagmiddag 24 september een open repetitie
voor de jeugd van Hulsberg.
Kinderen en hun ouders
zijn vanaf 17.00 uur van
harte welkom in gemeenschapshuis De Lange Berg.
Aanmelden is niet nodig.

Seizoensopening
turnclub
Schimmmert
SCHIMMERT Turnclub
Excelsior in Schimmert
viert zondag 18 september, zoals eerder aangekondigd, de opening van
het turnseizoen met een
sportmiddag in de Meester
Bouwenszaal. Feit is wel
dat deze middag alleen
toegankelijk is voor leden
en introducees. Dit in
tegenstelling tot eerdere
berichtgeving.
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OP ZATERDAG 15 OKTOBER IN HULSBERG

‘Limburgs
Allein!’ met duo
De Geliënde

WERKZOEKEND OF WERKGEVER?
ONTMOET ELKAAR OP HET

PARTICIPATIEPLEIN

ONTMOET!

‘Limburgs Allein!’ Zo heet
het feestje van duo De
Geliënde uit Hulsberg op
zaterdag 15 oktober in
cafe-zaal op de Trepkes.
“Het wordt een interactieve
avond vol Limburgs entertainment met een grote rol
voor het publiek”, meldt De
Geliënde.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het programma is een combinatie van ‘loestere, lache en
tieëkezinge’. Met medewerking
van buuttereedner Gilbert Petit,
de humoristische act ‘Sjonnie d'r
Postbül’, zanger/entertainer Jack
Vinders en uiteraard De Geliënde met liedjes uit hun bekende
LVK-repertoire. Het publiek zal
tijdens deze avond een grote
rol spelen. Zo is er een ludieke

Limboquiz en tijdens het tieëkezinge kan iedereen uit volle borst
meezingen met met de liedjes,
muzikaal begeleid door Joëlle
Savelkoul. Dit alles gaat gebeuren in café-zaal Op de Trepkes
in Hulsberg, aanvang 20.00 uur.
Entreekaarten zijn uitsluitend in
voorverkoop verkrijgbaar. Hetzij bij café-zaal Op de Trepkes,
hetzij vooraf te bestellen via de
website www.degeliende.nl. De
kaarten kosten 17,50 euro.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER
12.00-14.00 UUR
GEMEENSCHAPSHUIS NOEBER BEEMDEN
SCHINNEN
Donderdag 29 september 2022 organiseert de gemeente
Beekdaelen weer het “Participatieplein”. Dé plek waar
werkgevers en werkzoekenden elkaar op een informele,
laagdrempelige manier persoonlijk kunnen ontmoeten. De
eerdere ‘Participatiepleinen’ hebben inmiddels tientallen
mensen naar een nieuwe baan geleid!
Ben je dus werkzoekend of werkgever, ontmoet elkaar dan
op donderdag 29 september 2022, van 12.00 tot 14.00 uur.
Locatie: Gemeenschapshuis Noeber Beemden,
Burgemeester Pijlsstraat 5, 6365 CG Schinnen
Voor meer informatie kun je terecht bij
de Participatiewinkel, telefoonnummer 088 - 450 2349.
Je kunt de Participatiewinkel ook bezoeken: elke maandag
t/m vrijdag tussen 10.00 - 15.00 uur. Je vindt ons beneden in
het gemeentehuis, Scalahof 1, Schinnen.

Duo De Geliënde. Eigen foto

Koningsschieten
bij schutterij
St. Sebastianus
Schinnen
SCHINNEN Schutterij St.
Sebastianus in Schinnen houdt op zondag 18
september het traditionele
koningsvogelschieten.
Inzet is de hoogste eer: de
schutterskoning van 2022.
Tegelijkertijd vind ook het
burgervogelschieten plaats.
Eenieder mag zich hiervoor
inschrijven. Het inschrijf-

geld bedraagt 5 euro, legitimatiebewijs is verplicht. De
jeugd kan schieten met een
windbuks. Zij maken kans
op de titel jeugdkoning of
koningin van Schinnen.
Het schieten op het terrein
aan de Breinderveldweg
12A (bedrijventerrein de
Breinder) begint tegen half
vier.
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FAMILIEBERICHTEN
Dankbaar voor een intens mooi leven, tezamen met Fieny,
kinderen en kleinkinderen is in de leeftijd van 77 jaar van ons
heengegaan

Diep geraakt zijn wij door het overlijden van ons erelid en
voormalig penningmeester

Jan Pinckaers

Jan Pinckaers
echtgenoot van

Fieny Pinckaers - Lemmens
Nuth: Fieny
Nuth: Ralph en Petra
		 Aniek en Christian
		 Stijn en Claire
		Fenne
Merkelbeek: Raoul en Ellen
		 Falk en Xan
		 Staf en Demi
Nuth: Judith en Kelly
		Nine
		 Familie Pinckaers
		 Familie Lemmens
Nuth, 10 september 2022
Correspondentieadres: Beethovenlaan 5
6361 CK Nuth
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 17 september
om 16.00 uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen.

een
vertrouwd
gezicht
voor
al uw
vragen

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

Jan was een nauwgezette penningmeester en een markante
persoonlijkheid, die altijd betrokken is gebleven bij het wel en
wee van onze harmonie. Wij wensen zijn echtgenote Fieny en
de overige familieleden heel veel sterkte toe.
Kon. Harmonie Sint Bavo
Damescomité

KERKDIENSTEN
Parochie St. Remigius
Schimmert

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Zaterdag 17 september. 19.00
uur: H. Mis. Intenties: Piet
Heuts. Zondag 18 september:
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd
door Sing a Song. Intenties: Maria Moonen-Quadakkers; Jean
Steijns (jaardienst); levende en
overleden leden van Turnvereniging Excelsior.

Zaterdag 17 september. 19.00
uur: H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: jaardienst
Els Ackermans-Mommers. Zondag 18 september. 11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. Combo Koor
MozaiK. Intenties: jaardienst
Lei Koolen; zielendienst Nieke
Brounen-Crombag; jaardienst
Paul Souren, tevens tot intentie van ouder Rouwette-Souren
en overleden familie; jaardienst
Margreet Crijns-Hoefsteders;
jaardienst Jos Bemelmans; zeswekendienst Finy Kikken-Hoeben. Woensdag 21 september,
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Intenties:
Tiny
en
Thei
Meijers-Veldman. Donderdag
22 september. 10.00 uur: H.
Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster.
Vrijdag 23 september. 16.00 uur:
H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 17 september. 18.30
uur: H. Mis. Intenties: jaardienst ouders Jeu en Gerda
Selder- Heugen. Dinsdag 20
september. 09.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Bavo
Nuth

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

Zondag 18 september. 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties:
ouders
Bemelmans-Crijns (verjaardag vader).
Maandag 19 september. 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 23 september. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen op de landelijke website www.overheid.nl.
Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld
vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de
meeste bekendmakingen verkort in de lokale media
die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

Ingekomen aanvragen APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM
AANGEVRAAGD
Kerkweg 77 in
Aanvraag Horeca27-08-2022
Puth
exploitativergunning voor
‘Snackpoint Puth’
Kerkstraat 10 in
Aanvraag Horeca01-09-2022
Merkelbeek
exploitativergunning voor
'Cafetaria Merkelbeek'
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM
VERLEEND
Einder Coolhoff
Evenement buurtfeest/
05-09-2022
(ged.) Puth
BBQ Einder Coolhoff Puth
op 24 september 2022 van
15.00 uur tot 21.00 uur
Mesweg Hulsberg Evenement “Burendag/
06-09-2022
(ged.)
BBQ” op 24 september
2022 van 17.00 uur tot 23.59
uur.
Wissengrachtweg Evenement “live
07-09-2022
6 Hulsberg
achtergrond muziek” op 16
(preuverie “In de
september 2022 van 19.00
Wiesj”).
uur tot 23.00 uur.
Kerkweg 163 Puth Evenement “Puth’s
08-09-2022
(Meens Dranken) Beerpreuve” op 9 oktober
2022 van 15.00 uur tot
20.00 uur.
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Sportpark
Kollenberg 1,
6361KA Nuth

bouwen van een
(ondergrondse) kelder
ten behoeve van
een automatische
beregeningsinstallatie

DATUM
INDIENING
30-08-2022

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op
www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. Voor het inzien
van bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen.

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

Kennisgeving Activiteitenbesluit
milieubeheer

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Locatie Stationstraat
Schinnen SNN00 D
4868

Locatie Stationstraat
Schinnen SNN00 D
4868

DATUM
VERLEEND
30-08-2022

Het kappen van
houtopstanden
voor de aanleg van
de Leisure Lane in
Schinnen
Het aanleggen van de 02-09-2022
Leisure Lane

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de
Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende meldingen hebben
ontvangen:
Van:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Unit 13 Catering B.V.
Thermiekstraat 12 – 14, 6361 HB Nuth
23-06-2022
2022-033885

De volgende activiteiten zijn gemeld:
- Bereiden en bezorgen van voedingsmiddelen
Van:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Unit 13 Catering B.V.
Thermiekstraat 12 – 14, 6361 HB Nuth
22-06-2022
2022-033614

>>

>>
De volgende activiteiten zijn gemeld:
- Webshop voor de verkoop van munitie patronen
Van:
Locatie:
Datum melding:
Zaaknummer:

Unit 13 Catering B.V.
Thermiekstraat 12 – 14, 6361 HB Nuth
22-06-2022
2022-033618

De volgende activiteiten zijn gemeld:
- Entertainment in schietsportactiviteiten
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 E-loket raadplegen via
https://www.aimonline.nl
De hierboven vermelde meldingen en de daarbij behorende
stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende
zes weken voor iedereen ter inzage. De melding kan op
afspraak worden ingezien. Tegen deze melding kunt u geen
bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: +31 43 389 78 12

inzage tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de
Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres
van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep
(motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg,
sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of
digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank
Limburg, www.rechtspraak.nl.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op
de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn
tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12
Dit is slechts een samenvatting.
Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.nl
en www.officielebekendmakingen.nl.

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouder
van Beekdaelen maken bekend dat een besluit is
genomen:
Omgevingsvergunning
Voor:
veranderingsvergunning milieu
Locatie:
Aminoverse B.V., Daelderweg 9, 6361 HK Nuth
Datum besluit:
25 augustus 2022
Zaaknummer:
2022-016006
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van de dag na
publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.
De melding kan op afspraak worden ingezien
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook
gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële
bekendmakingen).
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u bent het niet eens
met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg,
sector Bestuursrecht. Ook niet-belanghebbenden kunnen bij de
Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht beroep instellen, mits zij
een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.
Beroep instellen kan van dag na inzage t/m 6 weken na de

Vergaderingen gemeenteraad
en raadscommissies
Hieronder vindt u een overzicht van de komende openbare
vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies in de
periode september-oktober 2022. De vergaderingen vinden plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis te Nuth.
Gemeenteraad
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op:
• Dinsdag 4 oktober om 19:00 uur
Raadscommissies
De raadscommissie van Beekdaelen vergaderen op:
• Donderdag 15 september 2022 om 19:00 uur: raadscommissie
Fysieke Leefomgeving
• Woensdag 21 september 2022 om 19:00 uur: raadscommissie
Bestuur en Middelen
U kunt tijdens de raadscommissies gebruik maken van het spreekrecht
voor burgers over de onderwerpen op de agenda. Hiervoor moet
u zich aanmelden. S.v.p. uiterlijk op de zondag voor de betreffende
commissievergadering aanmelden via griffie@beekdaelen.nl.
Agenda’s en te bespreken stukken
De agenda en de te bespreken stukken van alle openbare
vergaderingen vindt u op www.beekdaelen.nl (onder: over de
gemeente / bestuur & organisatie / gemeenteraad / vergaderingen en
besluiten raad).

Stand van zaken noodopvang
USAGterrein Schinnen
Op 8 november 2021 opende de noodopvang in Schinnen.
Maximaal 450 asielzoekers kunnen hier voor de duur van
1 jaar worden opgevangen. Om u op de hoogte te houden
over dit onderwerp, verzamelen we op www.beekdaelen.nl/
noodopvang alle beschikbare informatie. Ook informeren wij
u via dit weekblad door nieuws over de noodopvang hier te
delen. Deze week informeren we u over de activiteiten die in
de zomervakantie voor de bewoners georganiseerd zijn.
Zomervakantie in de noodopvang
Ook de schoolgaande kinderen en jongeren van de noodopvang
hebben afgelopen weken natuurlijk zomervakantie gehad.
Samen met vrijwilligers zijn er voor hen dan ook een aantal extra
activiteiten georganiseerd, zoals een poffertjes en ijsfestijn en
een springkussen en waterfestijn. Verder brachten de jongeren
tussen 12 en 17 jaar een bezoek aan het Klimpark Brunssum, gaven
de Flying Seagulls een actieve show en
is Festival Vluchtelingenwerk met onder
andere circus-activiteiten, een graffitiworkshop en een muziekworkshop
op bezoek geweest. Ook voor de
volwassenen waren er een aantal extra
activiteiten. Zo hebben de deelnemers
van het Taalcafé samen met vrijwilligers
Schinnen te voet verkend en brachten
zij een leerzaam bezoek aan Kasteel
Terborgh. Verder werd het team van
noodopvang Schinnen kampioen bij het
AZC-voetbaltoernooi dat georganiseerd
werd met de andere locaties in het
Zuiden!
Trainingen
Naast Nederlandse les krijgen bewoners van de noodopvang
ook verschillende trainingen aangeboden. In de zomer zijn twee
nieuwe trainingen gestart:
• Gezondheidszorg in Nederland: een verdiepende training
die verder gaat dan de standaard voorlichting vanuit de
GGD. Deze training richt zich meer op de toekomst: wat
kan men verwachten op dit gebied zodra ze in de gemeente
woonachtig zijn?
• Normen, waarden en wetgeving in Nederland: een training
waarin bewoners op een actieve manier kennis maken
met wat er in Nederland van hen wordt verwacht inclusief
praktische tips.
Bezetting
Op dit moment zijn er 449 bewoners in de noodopvang
in Schinnen. Hiervan zijn 301 man (18+) en 81 vrouw (18+). In
totaal zijn er momenteel 67 minderjarigen, waarvan 36 in de
basisschoolleeftijd en 18 middelbare schoolleeftijd. Ongeveer de
helft van het aantal personen verblijft er in gezinsverband.
Overige informatie noodopvang voormalig USAG-terrein
Schinnen
Meehelpen?
Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger of wilt u een
materiële donatie doen? Neem dan contact op met het COA
via noodopvangschinnen@coa.nl of kijk op www.coa.nl/
vrijwilligerswerk-en-donaties.

Op een eerdere oproep voor kledingdonaties is massaal gereageerd,
waar zowel de gemeente, als het COA en natuurlijk de bewoners
van de noodopvang heel dankbaar voor zijn. Wilt u nog een
donatie doen? Neem dan eerst even contact op met het COA via
noodopvangschinnen@coa.nl om een afspraak te maken.
Vragen of klachten over het COA-terrein?
Heeft u vragen of klachten over iets dat speelt op het terrein van de
noodopvang? Ook dan kunt u contact opnemen met het COA, ditmaal
via telefoonnummers 06 – 15 49 96 58. Dit nummer is 24 uur per dag, 7
dagen per week bereikbaar.
Openbare orde en veiligheid
In de aanloopfase van de noodopvang werden er frequent extra
controles uitgevoerd door de kern Schinnen door politie en boa’s.
Hieruit blijkt dat alles rustig verloopt. Vanaf half december wordt er
daarom weer regulier gecontroleerd. Uiteraard blijven we alert op
signalen en blijft er wekelijkse afstemming tussen gemeente, COA en
politie. Doet er zich een situatie voor, waarin u een melding wilt doen in
het kader van openbare orde en veiligheid buiten het terrein, dan belt u
de politie via 0900 8844. Voor acute en levensbedreigende situaties belt
u natuurlijk 112.
Overig
Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de gemeente
Beekdaelen. Bel hiervoor naar 088 450 2000 of mail naar
gemeente@beekdaelen.nl.

Voorbereidingsbesluit
‘Woningsplitsing en
kamerbewoning’
Burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken
ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het
volgende bekend:
De gemeenteraad van Beekdaelen heeft in zijn vergadering
van 8 september 2022 een voorbereidingsbesluit genomen.
Besloten is dat het bestemmingsplan wordt voorbereid
voor de gehele gemeente Beekdaelen.
Met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is
het verboden om bouwwerken uit te breiden of andere
werkzaamheden uit te voeren en het gebruik van de in dit
besluit begrepen gronden en bouwwerken te wijzigen. Het
voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 13
september 2022.
Dit voorbereidingsbesluit ligt ter inzage met ingang
van 13 september 2022 gedurende een termijn van zes
weken op het volgende adres:
Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth. U kunt een afspraak
maken om het besluit in te zien door te bellen naar
14 045 of via onze website
www.beekdaelen.nl/contact-en-openingstijden
Het voorbereidingsbesluit ‘Woningsplitsing en
kamerbewoning’ met de daarop betrekking
hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer
(ID) is NL.IMRO.1954.VBWonen-VA01. Tegen dit besluit
staat geen bezwaar of beroep open.

NAJAARSMODE!

U bent van harte welkom!

Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

•• ”Gratis”
keuringen
zonder afspraak
voorkeuren
•• Klaar
Bij afkeur
geen
kosten
terwijl u wacht!

Ook
voorvoor
diesel en
Ook
bedrijfsauto’s,
diesels
en
olieverversen
mogelijk
bedrijfsauto’s

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

Lindelaufer Gewande 26, Voerendaal - Tel. 045 - 575 22 30

Lindelaufer
- Tel. 045 - 575 22 30
HenkGewande
Baadjou 26, Voerendaal
www.apkbaadjou.nl
Henk
Baadjou
www.apkbaadjou.nl
Zonder afspraak van ma. t/m do. 08.00-11.30 uur / 12.00-17.00 uur.
Zonder afspraak van
ma. tot
t/m12.00
vr. van
Vr. 08.00
uur.8.30 tot 17.00 uur
SCAN MIJ

“Ik kies voor Lenssen Advies omdat ik word
uitgedaagd om mijzelf verder te ontwikkelen,

Bepaal je eigen
loopbaan bij Lenssen,
bij jou om de hoek

en daarnaast het menselijke aspect minstens zo
belangrijk is. Kies jij ook voor Lenssen Advies?”
Peter Renders

Wij vinden tijd jouw meest waardevolle bezit
Wil jij ook dicht bij huis aan de slag en jouw ambities jouw

Wij bieden bij Lenssen Advies veel kansen: wij zoeken de

loopbaan laten bepalen? Bekijk dan onze vacatures en

mensen die ze willen pakken. Één van onze kansenpakkers is

solliciteer!

Peter Renders. Peters loopbaan bij Lenssen Advies begon vijftien jaar geleden met een stage vanuit zijn mbo-opleiding en

Assistent Accountant

Accountant

inmiddels mag hij zich Partner van Lenssen Advies noemen.
Doordat Peter een baan dichtbij huis heeft, houdt hij voldoen-

Belastingadviseur

Loonadministrateur

de tijd over voor zijn gezin en andere leuke dingen. Zijn hele
verhaal lees je op onze website via de QR-code.

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

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

Lawrence of Arabia
Deze week heb ik de spraakmakende film Lawrence of Arabia uit
1966 weer eens bekeken. Elke keer ben ik onder indruk van de unieke
persoonlijkheid van de hoofdrolspeler. Ik heb het dan niet zozeer over
Peter O’Toole die de rol voortreffelijk vervult, maar over Thomas
Edward Lawrence die er in zijn eentje in 1917 in slaagde om de Arabieren aan de Britse kant mee te laten vechten tegen de Turkse Ottomanen, die in de Eerste Wereldoorlog de kant van de Duitsers hadden
gekozen. Toen na de oorlog de beloofde beloning voor de Arabieren,
te weten onafhankelijkheid, er om politieke redenen niet van kwam,
trok Lawrence, die inmiddels tot kolonel was bevorderd, zich terug en
zocht de anonimiteit in Engeland op. Hij schreef nog enkele boeken
die door Engelse letterkundigen zeer gewaardeerd worden, onder
andere “Seven Pilars of Wisdom” over de Arabische opstand. Dat boek
werd pas na zijn dood een bestseller. In 1935 kwam hij om het leven bij
een ongeluk met zijn motor. Hij werd op Moreton Church Cemetery
nabij zijn woning in Dorset begraven. Op zijn grafsteen staat zijn
naam en dat hij een oud-Oxford student was. Geen enkele verwijzing naar zijn beroemde status. Wel een religieuze tekst: “The hour is
coming & now is when the dead shall hear the voice of the son of God
and they that hear shall live”. Die gelovigheid verraste mij wel, maar
uiteindelijk was hij een man die wist dat geloof bergen kan verzetten.
De film vroeg mijn bijzondere aandacht, omdat er momenteel een
oorlog in Oekraïne woedt, die gemakkelijk kan uitdraaien op een
Derde Wereldoorlog als er niet een onverwachte ommekeer plaatsvindt. Een charismatische held à la Lawrence zou die ommekeer kunnen
bewerkstelligen. Maar waar komt zo’n held ineens vandaan? Jeanne
d’Arc was zo’n heldin in de vijftiende eeuw toen Frankrijk en Engeland in de Honderdjarige oorlog verwikkeld waren. Haar interventie
eindigde op de brandstapel, maar ze werd wel meteen heilig verklaard.
Charles comte d’Artagnan werd wereldberoemd als eerste musketier
in het Franse leger en sneuvelde bij het beleg van Maastricht in 1673.
Een nationale held was Erik Hazelhoff Roelfzema, die als Soldaat van
Oranje een heldendaad verrichtte. Maar tot nog toe hebben zich in de
roemloze strijd in Oekraïne alleen slachtoffers gemeld, geen nationale
held. Poetin is een gewetenloze schurk en Zelenski is vooral goed in
het geven van interviews aan de buitenlandse pers.
De Britse charlatan Boris Johnson heeft het veld geruimd voor een
kleurloze tante Truus en in Amerika zit een mummelende president,
die geen toonbeeld is van vastberadenheid, terwijl zijn voorganger
en opponent Trump straffeloos de toch al fragiele democratie aan
het slopen is. Ons land wordt al veel te lang geleid door een premier
die onzichtbaar is als er problemen opduiken en die komt jubelen als
ze opgelost lijken. Nu is de minister van landbouw Henk Staghouwer
opgestapt, omdat hij zichzelf niet de juiste man op de juiste plaats
vond en daarin had hij gelijk. Op dat ministerie is een Lawrence van
Arabië nodig om de strijd met de boeren onconventioneel met succes
te winnen. Niet iemand als Johan Remkes, die onverstoorbaar gebaande paden afloopt en daarin iets handiger is dan de rest. In het land
der blinden is eenoog koning. Op Schiphol, Ter Apel en bij de NS zou
ook zo iemand welkom zijn om daar de zooi op te lossen. In de politiek
van Beekdaelen, ondanks een glossy magazine met reusachtig ijdele
portretten, mis ik node enige allure. Waar tover je zomaar een geboren
leider vandaan?
Lawrence vond zichzelf ongeschikt voor de rol
van held, maar hij werd het wel. In de film zag
je het ontzag bij de Arabieren groeien, omdat
hij deed wat anderen nalieten. Durf en
initiatief zijn de belangrijkste voorwaarden
waaraan een held moet voldoen. Wie durft?
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

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
TRIADE BV/REGIOBANK ZOEKT
EEN INTERIEURVERZORGER
(V/M) VOOR 5U PER WEEK.
ZZP’er of vast dienstverband,
goed uurloon, 5 weken vakantie
en doorbetaling bij ziekte. Meer
informatie via info@triadebv.nl
KRANTENBEZORGERS
GEZOCHT IN PUTH, SCHINNEN
EN SCHINVELD
Goede verdiensten.
Meer info: 06-42677006 of
mail naar info@beekdaeler.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.

Cursus en Opleiding
LEER ZELF KLEDING MAKEN
IN KLEINE GROEPJES VAN
GEDIPL. COUPEUSE,
voor beginners en gevorderden
in de ochtend of avonduren!
Voor meer info… 0630576719

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

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

media

bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan
na het lezen bij het oud papier, zodat

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 8
15t/m
t/mzondag
zondag1118september
september2022
2022

Lochtman
Zuurvlees
bak 500 gram

Linzen stukje abrikozen,
Strooisel stukje kersen of
Hollands koffiebroodje
per stuk
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Rode paprika
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per stuk

Aubergine
per stuk
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Courgette
per stuk
combineren mogelijk
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Hertog Jan pils
krat 24 flesjes à 300 ml

Ga je mee
op avontuur?
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Spaar nu voor super leuke
knuffels en voorleesboekjes

*
S
I
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A
1 +1 GR
Robijn wasmiddel
2 stuks, combineren mogelijk

_
87 _

7.74

24.76

3. 12.38

* 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

