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Warming-up in
Wijnandsrade...
82% INWONERS VAN 12 JAAR EN OUDER HEEFT TENMINSTE ÉÉN PRIK GEHAD

Driekwart Beekdaelen
volledig gevaccineerd
Tot en met 5 september
2021 had 75 procent van
de volwassenen in de
gemeente Beekdaelen een
volledige COVID-19-vaccinatie gehad en 82% van
alle inwoners van 12 jaar en
ouder tenminste één prik.
Dat blijkt uit cijfers van het
RIVM dat de vaccinatiegraad per gemeente in kaart
heeft gebracht. Daaruit
blijkt dat in Beekdaelen
méér gevaccineerd is dan in
de buurgemeenten Brunssum en Heerlen maar iets
minder dan in Voerendaal,
Beek en Valkenburg aan
de Geul. De verschillen zijn
overigens minimaal.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De plattelandsgemeenten, zoals
Beekdaelen, scoren beter dan
de meer verstedelijkte gebieden.
Met 59 procent is Vaals de gemeente in Limburg met de laagste vaccinatiegraad. Volgens het
RIVM hebben de lage percentages in Vaals te maken met het
feit dat veel inwoners een Duitse
achtergrond hebben. Een deel
van hen heeft de prik in Duitsland gehaald. Eijsden-Margraten
heeft (met een voor 82 procent
volledig gevaccineerde volwassen bevolking) de hoogste vaccinatiegraad. Als er een ranglijst
met 18 clubs à la de voetbaleredivisie zou bestaan van ‘meest en

minst gevaccineerde gemeenten
in Limburg’, dan zou Beekdaelen
in de subtop staan, ergens tussen
plek 4 en 6.
77,1% volledig gevaccineerd
Tot en met zondag 5 september
zijn in Nederland naar schatting
ruim 23,1 miljoen vaccinaties
toegediend. Daarvan zijn ruim
12,6 miljoen eerste vaccinaties
en ruim 10,5 miljoen tweede
vaccinaties. Naar schatting heeft
85,4% van alle 18-plussers een
eerste vaccinatie ontvangen en
is 77,1% volledig gevaccineerd.
Nederlands kampioen vaccineren is het Waddeneiland Schiermonnikoog. Van de 18-plussers
op het eiland is 93 procent volledig gevaccineerd.

VACCINATIEGRAAD
BEEKDAELEN
5 SEPTEMBER 2021
Volwassenen
▶ 75% van de inwoners
volledig gevaccineerd
▶ 84% van de inwoners
tenminste één prik gehad
Iedereen van 12 jaar
en ouder
▶ 73% van de inwoners
volledig gevaccineerd
▶ 82% van de inwoners
tenminste één prik gehad

INSCHRIJVEN MEMORIAL WALK
WIJNANDSRADE VIA WEBSITE
VRIENDEN VAN WIJNANDSRADE
UITERLIJK 17 SEPTEMBER

Genie ten...
Omdat he t kan!

Uw robotmaaier specialist!
RMACHINE
Op de Bies 6
6333 BX Schimmert
045 - 404 12 24
www.jhermans.nl
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MARCO STURMANS UIT SCHINVELD VOLGT

‘De VVD wilde
Tijdens de algemene
ledenvergadering
is Marco Sturmans
uit Schinveld gekozen tot lijsttrekker
van de VVD voor de
gemeenteraadsverkiezingen van maart
2022 in de gemeente Beekdaelen. Er
waren twee kandidaten. De naam van de
‘tweede’ kandidaat
is niet bekend gemaakt.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het grote publiek in de
voormalige
gemeenten
Nuth en Schinnen kent
Sturmans amper. Des te
meer bekendheid heeft hij
in (voorheen) Onderbanken vanwege zijn langdurig raadslidmaatschap in
deze voormalige gemeente.
In een persbericht steekt
de VVD de loftrompet over

Sturmans vanwege ‘zijn
grote maatschappelijke betrokkenheid in combinatie
met zijn ruime ervaring en
verbindende kwaliteiten’.
Bart Suers: ‘Geen
plucheplakker’
“De VVD in Beekdaelen
was toe aan een nieuw gezicht”, zegt VVD-raadslid
Bart Suers uit Nuth. “Met
Marco hopen we in maart
2022 de slag te kunnen
maken naar vier zetels.”
Oftewel één meer dan op
dit moment. Suers zit er
niet over in dat hij dit keer
geen lijsttrekker is, sterker
nog: “Het is prima dat een
nieuw gezicht de lijst aanvoert. Marco zit op dit moment weliswaar niet in de
raad, maar hij heeft zich de
afgelopen jaren voor onze
partij het snot voor de ogen
gelopen.” Ook belangrijk:
Sturmans woont in Schinveld, daar heeft de VVD
Beekdaelen tot nu toe niet
al te hoog gescoord bij de
kiezer. Suers: “Ze kunnen
mij er in ieder geval niet

van betichten dat ik een
plucheplakker ben, evenmin als raadslidcollega Ed
Slangen. Ed was in 2014
lijsttrekker voor de VVD,
destijds nog in de gemeente Nuth.” Te lang hetzelfde
gezicht in de politiek gaat
de kiezer vervelen, benadrukt Suers. Ja, dat geldt
stilaan ook voor VVD-leider Mark Rutte, geeft Suers toe. “Dat zal ons in
Beekdaelen in ieder geval
niet overkomen.” Hijzelf
wil de komende vier jaar
weer graag meedraaien in

”

Met Marco
hopen we in
maart 2022 de
slag te kunnen
maken naar
vier zetels.
- Bart Suers

Nieuwe
vacature!
Waarom werken bij Meander Hulp Thuis?

Meer info?

• Je gaat lekker verdienen: 11,47 euro per
uur waarbij je kunt doorgroeien tot 14,34
euro
• Je geniet
ervan om samen met je klant
C 80 - M 100 - Y 40 - K 10
voor een fris en schoon huishouden te
zorgen
C 100 - M 0 - Y 40 - K 5
• Je geeft aandacht aan je klant en krijgt
daar veel waardering voor terug
• Je bepaalt zelf in welke regio en hoeveel
uren je werkt
• Wij bieden jou doorgroeimogelijkheden,
verschillende cursussen en leuke
teamuitjes!
Klinkt dit goed? Solliciteer nu en ga deze
maand nog aan de slag in Parkstad!
• Ga naar www.werkenbijmeander.com
• Of bel/app naar 06 438 390 08

Word jij onze nieuwe Hulp bij het Huishouden?

NIEUWS
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BART SUERS OP ALS LIJSTTREKKER

nieuw gezicht’

”

Ik heb me
niet kandidaat
gesteld. Wel
heb ik me
aangemeld als
lijstduwer, net
als vorige keer.
- Ed Slangen

Marco Sturmans uit Schinveld is gekozen tot lijsttrekker voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Eigen foto

de VVD-fractie. “Ik hoop
op een plek in de kopgroep
op de verkiezingslijst.” In
november komt daar meer
duidelijkheid over.

Ed Slangen opnieuw
lijstduwer
Ed Slangen, voorheen wethouder, nu fractievoorzitter, één van de VVD-boeg-

beelden in Beekdaelen en
vooral
stemmenkanon,
heeft niet meegedongen
naar plek één op de lijst.
”Ik heb me niet kandidaat
gesteld. Wel heb ik me
aangemeld als lijstduwer,
net als vorige keer. Het is
mijn ambitie om zelf genoeg stemmen te behalen
om in de gemeenteraad te
komen en misschien wel
méér dan dat! De VVD gaat
voor vier zetels én voor
deelname aan de coalitie.
Daar wil ik een rol in spelen.”

OUD-BURGEMEESTER VAN NUTH
WOONT NOG STEEDS IN SCHIMMERT

Schmalschläger moet vóór
september 2022 verhuizen
Burgemeester Désirée
Schmalschläger van de
gemeente Leudal (tot 2019
burgemeester van de toen
nog zelfstandige gemeente
Nuth) mag tot september
2022 in Schimmert blijven
wonen. De gemeenteraad
van Leudal is akkoord
gegaan met een verlenging van de ontheffing van
de verplichting voor een
burgemeester om in de
eigen gemeente te wonen,
in dit geval Leudal. Het is
de tweede keer dat zo’n
verlenging plaatsvindt.

BEEKDAELEN/LEUDAL
VAN ONZE REDACTIE

Schmalschläger geeft als reden aan dat het lastig is om
een geschikte en betaalbare
woning te vinden in Leudal.
Zij werd op 3 september 2019
geïnstalleerd als burgemeester van Leudal maar woont
nog steeds in Schimmert
waar ze ook al woonachtig
was toen ze burgemeester
van Nuth was. Die gemeen-

Désirée Schmalschläger. Foto archief De Beekdaeler

te ging op 1 januari 2019 op
in de nieuwe fusiegemeente
Beekdaelen.
‘Tijd genoeg gehad’
De coalitiepartijen Ronduit
Open en D66 dienden een
amendement in om de termijn voor de verdere ontheffing te beperken tot een half
jaar. Volgens deze partijen,
samen goed voor 8 van de 25
raadszetels, heeft Schmal-

schläger al twee jaar de tijd
gehad om een woning te
vinden in Leudal. De overige
vier partijen in de raad zijn
het oneens met de opstelling van Ronduit Open en
D66 en gaan er nu vanuit dat
Schmalschläger binnen een
jaar een betaalbare woning
vindt en vóór 2 september
2022 (dat is de ‘verhuisdeadline’) vanuit Schimmert naar
de gemeente Leudal verhuist.

WIE WINT DE FELBEGEERDE
‘THIESKES BLOOM’?

Amstenrade
kiest vrijwilliger
van het jaar
Amstenrade Wie
wordt dit jaar de
winnaar van de
felbegeerde ‘Thieskes
Bloom’, de prijs voor
vrijwilliger van het
jaar in Amstenrade.
Dat wordt zondag
19 september
bekendgemaakt
tijdens het jaarlijkse
koningsvogelschieten
van schutterij
St. Gertrudis. De
uitreiking gebeurt
door wethouder Jan
Hermans. Maar voor
het zover is strijden
de schutters van St.
Gertrudis om het
koningschap. Degene,
die het laatste stuk van

de vogel naar beneden
schiet, mag zich een
jaar lang koning van
de schutterij noemen
met alle daaraan
verbonden rechten en
plichten. Het belooft
een gezellige middag
te worden met onder
meer een optreden
van schlagerzangeres
Eveline Horsch. De
festiviteiten spelen
zich af op het
schuttersterrein aan
de Limietweg. Het
begint om 15.00 uur.
’s Ochtens houdt
St. Gertrudis de
traditionele muzikale
rondgang door het
dorp.

“De komende
10 jaar zal
het aantal
patiënten
gaan
verdubbelen.
Daarom is
onderzoek zo
belangrijk.”
Dick Swaab
(76, arts, neurobioloog
en hersenonderzoeker.)

Meer
weten?
Kijk op
parkinsonfonds.
nl/brochure of
scan de QR
code.
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COLUMN
JACQUES

Annie Pootoogook
de Art Gallery in Toronto en
verschillende andere gerenommeerde instellingen.

H

et is deze maand
vijf jaar geleden
dat zij overleed,
Annie Pootoogook,
maar ze blijft het waard om
herinnerd te worden. Ik vrees
dat de meeste lezers nog
nooit hebben gehoord van
deze kunstenares met een
Inuït-achtergrond, zeg maar
Eskimo, uit het hoge noorden
van Canada. De wieg van
Annie stond in 1969 in Cape
Dorset, Nunavut. Ze was de
telg van een buitengewone
kunstenaarsfamilie: haar
vader, Eegyvadluk, was een
getalenteerde beeldsnijder en
een van de eerste steenhouwers van het district. Haar
moeder Napachie was een
geëngageerd graficus en
droeg lange tijd bij aan de
jaarlijkse prentencollecties.
Haar grootmoeder, Pitseolak
Ashoona, was een van de eersten die experimenteerde met
het nieuwe tekenmedium tijdens de overgangsjaren toen
de Eskimo’s hun traditionele
kampen verlieten en verhuisden naar permanente nederzettingen. Annie raakte al op
jonge leeftijd geïnteresseerd
in kunst, maar begon pas
met tekenen toen ze 28 jaar
was. Ze werkte uitsluitend
met kleurpotloden en inkt.
In een primitieve stijl gaven
haar tekeningen een beeld
van het hedendaagse Eskimobestaan met thema’s die
varieerden van walvisvangst
tot alcoholisme. Ze tekende
intieme interieurscènes met
alcoholmisbruik en huiselijk
geweld, de dagelijkse ervaringen van een vrouw die in
het Canadese noorden woont,
maar ook de ontberingen
waarmee de gemeenschap in
deze gebieden werd geconfronteerd en wat de intrede
van technologie daar met
deze mensen deed. Het leven
van Annie weerspiegelde
een tweedeling in uitersten.
Enerzijds haar erkenning en
bekendheid, die naar andere
werelddelen dreef. Zo bracht
ze de zomer van 2006 door in
Dufftown, (Schotland), waar
ze artist-in-residence was
bij het Glenfiddich Distillery
“Spirit off Creativity” programma. En na een solotentoonstelling in de The Power
Plant Gallery in Toronto won
ze de prestigieuze Sobey Arts
Award, waarna ze exposeerde
op de Basel Art Fair (Zwitserland) en Documenta 12
in Kassel (Duitsland). Ook
in New York had ze een
succesvolle expositie. Haar
tekeningen bevinden zich
thans in de collecties van de
National Gallery van Canada,

Maar toen kwam de tegenstelling. De laatste jaren van
haar leven woonde Annie als
dakloze en alcoholiste in de
hoofdstad Ottawa en voorzag
in haar levensonderhoud
door te bedelen om geld. Totdat ze op 19 september 2016
dood werd aangetroffen in de
Rideau-rivier. De politie deed
onderzoek naar de toedracht
van haar dood, maar kon geen
heldere conclusies trekken.
Haar lichaam werd naar Cape
Dorset overgebracht, waar ze
in haar geboorteplaats werd
begraven. Haar dochter was
in de gelegenheid om daar bij
te zijn en dat was de eerste
keer dat ze haar Eskimo-familie ontmoette. Pas na
de dood van Pootoogook
reageerde iedereen geschokt,
want Annie werd wereldwijd
beschouwd als de pionier
van de moderne Inuïtkunst.
En hoe kon het nu dat zij op
zo’n trieste manier aan haar
einde was gekomen. In een
Canadese krant las ik, dat de
curator van de Winnipeg Art
Gallery had gezegd: “Zij liet
jongere kunstenaars zien dat
ze geen mensen in bont hoefden af te beelden die in iglo’s
wonen.” Dat is een grote verdienste, want het leven van
de Eskimo’s is in tijd van een
paar generaties overgegaan
van een nomadenbestaan tot
vestiging in nederzettingen
met supermarkten, disco’s
en internet. Die verbinding
heeft Annie als geen ander
met kleur kunnen vastleggen. Ze was een instinctieve
kroniekschrijver van haar tijd.
Daarom vind ik haar tekeningen heel authentiek.
Laat nu twee van mijn
nichten, Titia en Saskia, de
dochters van mijn peetoom,
een aantal jaren geleden naar
Canada zijn geëmigreerd
om zich daar te settelen als
kunstenaar en om naam te
maken. Saskia Jetten had in
ons land reeds diverse prijzen
gewonnen, zoals in 2002 de
Nederlandse Grafiekprijs
voor een aantal litho’s. Net
zoals mijn oom was zij docent
aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst
in Den Haag. In april 2009
bezocht ik nog een expositie
van haar in de galerie van
Huub Hannen te Maastricht.
Maar blijkbaar is Canada
nu voor grafiek het land
van belofte geworden. De
Braziliaanse schrijver Paulo
Coelho schreef ooit dat “nooit
een hart heeft geleden door
het volgen van een droom,
want elke seconde van die
zoektocht is een seconde in
contact met het goddelijke en
de eeuwigheid.” Dat moet bij
Annie Pootoogook toch anders zijn geweest, want haar
hart kwam in 2016 ongelukkigerwijs tot stilstand terwijl
zij artistiek nog heel wat te
bieden had gehad.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Koopzondag in Swier
WIJNANDSRADE De inwoners van het buurtschap Swier hielden zondag een zogeheten garageverkoop. De formule is simpel: je ruimt je zolder op, zet de spullen die je niet meer nodig hebt in de garage, schuur of oprit en
bezoekers lopen langs en kopen. Ook Ad en Anita Dikmans hadden hun oprit omgetoverd tot eendaagse ‘pop-up
winkel’ waar van alles voor weinig te koop was. Foto De Beekdaeler

www.vriendenvanwijnandsrade.nl

PROGRAMMA
13.00 u Gemeenschapshuis Wijnandsrade: lezing
13.30 u Gemeenschapshuis: Start Walk, 7,7 km
15.30u Monument bij kerk Wijnandsrade: herdenking
16.00 u Gemeenschapshuis: Afmelden

Zaterdag
18 september
Memorial Walk
Wijnandsrade

Inschrijven tot
vrij. 17 sept.
via website
Vrienden van
Wijnandsrade

Kom bij ons werken
en geef de meest persoonlijke zorg
aan mensen met dementie.
Waar ga jij werken?
Martha Flora is uniek op het gebied van dementiezorg. Onze bewoners krijgen
alle ruimte om hun eigen leven zoveel mogelijk voort te zetten zoals zij dat
gewend zijn. Een echt thuis in de laatste fase van hun ziekte. We vinden het
belangrijk om een relatie op te bouwen met onze bewoners. Alleen dan kunnen
wij hen geven wat ze verdienen: de beste zorg bij dementie.

Wij zoeken diverse collega’s
- VIGer / Verpleegkundige
- VIGer / Verpleegkundige nacht
Wil jij dit gevoel ook ervaren?
Wil jij echt een verschil maken voor mensen met dementie? De ruimte krijgen om de
beste zorg, maar ook warmte, veiligheid en geborgenheid te bieden? En bovendien
jouw eigen talenten te ontwikkelen? Kom dan werken bij Martha Flora in Hulsberg.
Voor vragen kan je contact opnemen met onze HR adviseur Jessica de Klerk- Terlingen
op nummer 020- 820 11 89 of solliciteer meteen via onze website
www.marthaflora.nl/vacatures

Acquisitie op basis van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De dementiezorg die u zoekt

SCHINNEN

Twee dagen
kunst te zien
in Schinnen
Voor de negende keer vindt
in het weekend van 9 en 10
oktober het tweejaarlijkse
KunstInSchinnen (KIS)
plaats. Tussen 11.00 en
17.00 uur stellen achtenvijftig (amateur) kunstenaars
uit de voormalige gemeente
Schinnen op tweeënveertig
adressen hun werk tentoon.
Het aanbod varieert: er zijn
schilders, beeldhouwers,
fotografen, keramisten, en
edelsmeden. Een handzaam
boekje en plattegrond met
daarop alle deelnemende
locaties is verkrijgbaar bij
de VVV, horecazaken en
deelnemende kunstenaars.
Via een QR-code op de site
www.kunstinschinnen.nl
kan met smartphones ook
de plattegrond worden
‘opgehaald’.

NUTH

IVN Nuth
wandelt in
Stevensweert
Wandelliefhebbers kunnen zondag 26 september
meedoen aan een IVN-wandeling rond de Molenplas bij
Stevensweert. Verzamelen
om 13.30 uur op de Markt
in Nuth. Van daaruit gaat
het richting Stevensweert.
De circa 6 kilometer lange
wandeling start om 14.10
uur vanaf de parkeerplaats
bij de Hompesche molen.
Deelname is gratis, ook voor
niet-leden. Vooraf aanmelden voor de wandeling
is noodzakelijk en kan via
ivnnuth@gmail.com

DeBeekdaeler dinsdag 14 september 2021
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BINGELRADE

Garagesale
met 50
deelnemers
in Bingelrade
In Bingelrade wordt
zondag een garagesale
gehouden. Ruim 50 inwoners doen mee aan deze
rommelmarkt aan huis.
Bezoekers wordt gevraagd
zich aan de RIVM-richtlijnen te houden. De
garagesale duurt van 09.00
tot 15.00 uur.

MERKELBEEK

Koor New
Generation bij
Clemensdomein

Jubileumtoost met smoothies
NUTH Geen champagne, maar wel héél veel gezonde, frisse en fruitige smoothies bij het tienjarig bestaansfeest, afgelopen zaterdag, van speeltuin ’t Töreke aan de Donatusstraat in Nuth. Circa 250 kinderen en volwassenen waren op deze feestelijke dag afgekomen en daar had niemand
spijt van. Naast tal van activiteiten werd er bij stralend weer getrakteerd op (gratis) ijsjes en fruit. Ook was er een zogenaamde smoothie-fiets.
Daarmee konden de kinderen hun eigen gezonde tussendoortje bij elkaar fietsten, dat was althans de bedoeling. Helaas ontbrak één onderdeel
van de shakefiets… ‘’Dat lossen we op”, zei Amy Karel (foto) van ‘Beweegdaelen’, de organisatie die inwoners van Beekdaelen stimuleert om
te sporten en gezonde keuzes te maken. Met haar eigen blender ging Amy vol aan de bak om alle kinderen te voorzien van heerlijke smoothies.
Foto De Beekdaeler

Medewerker Tussenschoolse opvang/
overblijfhulp BS Hulsberg
Werk jij graag met kinderen en heb jij rond de lunch wat tijd over?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als je graag werkt met kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud en als je wat vrije uren
hebt rond lunchtijd... Neem dan contact met ons op. Basisschool Hulsberg zoekt
hulp bij de tussenschoolse opvang. De dagen zijn flexibel en bespreekbaar.
Dit ga je doen
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om kinderen op
te vangen en te begeleiden tijdens de middagpauze. De kinderen zijn tussen de
4 en 12 jaar oud. Tijdens de middagpauze eten de kinderen hun lunch met de
leerkrachten en enkele overblijfhulpen. Daarna gaan ze lekker spelen. Dat is bij
voorkeur buiten. Tijdens het buitenspelen ben je met andere collega’s en een
leerkracht op het schoolplein en begeleidt de kinderen. Er zijn ook kinderen die
liever binnen spelen. Ook deze kinderen worden door de overblijfhulp begeleid.
Wij bieden jou
Een fijne werkomgeving met gezellige collega’s. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor je hulp. Verder bieden wij scholingsmogelijkheden zoals BHV, EHBO
of een training voor overblijfkrachten. De dagen waarop je werkt, zijn in overleg.
Tijdens de schoolvakanties ben je altijd vrij.
Wat jij meeneemt
Enthousiasme, flexibiliteit en sociale vaardigheden. Je bent in het bezit van een
VOG of bent bereid deze aan te vragen. De VOG wordt dan door school betaald.
Kun jij je hierin vinden? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Deze
vraag is gericht op zowel jongere als oudere geïnteresseerden. Wil je eerst een
keer meekijken en de sfeer proeven op onze school. Dat kan, laat het ons dan
even weten.
Informatie & solliciteren
Op www.bs-hulsberg.nl vind je alle informatie over onze school. Wil je meer weten
of reageren? Dan kun je ons bellen en vragen naar de directeur Lilian Knooren.

BS Hulsberg
Schoolstraat 17, 6336 AN Hulsberg, telefoon 045-4051377, info@bs-hulsberg.nl

Koor New Generation uit
Merkelbeek geeft zondag
19 september een openluchtconcert bij het Clemensdomein. Het concert
start om 1500 uur en duurt
een klein uurtje. De
toegang is gratis. Een vrije
gift is welkom. Aanmelden is verplicht via info@
koornewgeneration.nl.
In de mail naam, telefoonnummer en het aantal
personen vermelden.

MET SPOED

BEZORG(ST)ER GEZOCHT

IN SCHIMMERT EN WIJNANDSRADE
Vanaf 12 jaar
Verdien je eigen zakgeld bij jou in de buurt.
Bezorg De Beekdaeler op dinsdag of woensdag in de volgende wijk:
WIJK SCHIMMERT
150 ADRESSEN: OMGEVING GROOT-HAASDAL

WIJK WIJNANDSRADE

225 ADRESSEN: OMGEVING HELLEBROEKERWEG/JAN MAENENSTRAAT

Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

De wereld wordt
rookvrij
Wen er maar aan

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl
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‘WIJNANDIA VOETBALT IN HET MOOISTE DORP V

Eigen jeugdafdeling nie
Uitnodiging voor
Oldstars Beweegdag Beekdaelen
op vrijdag 1 oktober!
Vrijdag 1 oktober 2021 organiseert Park der
Oirsprong, de eerste Oldstars Beweegdag
Beekdaelen onder de vlag van de Nationale
Ouderendag. Want ouder worden doe je samen en dat vieren we met iedereen in Nederland. Daarom organiseert Park de Oirsprong
is nauwe samenwerking met Alfa Sport, HV
Zwart-Wit, VC Vludoc ’98 en tennisverenigingen TC Merkelbeek en LTC Rakets op vrijdag 1 oktober 2021 de Oldstars Beweegdag
Beekdaelen. Na een lange periode van veel
alleen zijn, zoeken we elkaar nu juist weer
op!
Feestelijke activiteit
Park de Oirsprong nodigt alle ouderen in
Beekdaelen van harte uit om elkaar te ontmoeten. Iedereen is welkom op vrijdag 1
oktober om 10.00 uur tijdens de aftrap van
de Oldstars Beweegdag Beekdaelen in de
kantine van Alfa Sport, Oirsbekerweg 96 te
Oirsbeek. Na een gezamenlijke warming-up
op basis van het Athletic Skills Model (ASM)
door fysiotherapeut René van der Zijden
maken we op de accommodatie kennis met
Allstars handbal, voetbal en volleybal. Voor
Allstars tennis maken we gebruik van de
accommodaties van TC Merkelbeek en LTC
Rakets te Schinnen. Tijdens een kick-off
willen we iedereen graag laten ervaren wat
Allstars handbal, tennis, voetbal en volleybal inhoudt. Er is een praktijkgedeelte in de
vorm van een demonstratie waar je aan kunt
deelnemen. Na afloop van alle activiteiten is
er om 12.00 uur een gezellige gezamenlijke
afsluiting onder het genot van een lekker kop
koffie met een heerlijk stuk vlaai.
Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen
met partners, donateurs en vrijwilligers in
voor een samenleving waarin geen enkele
oudere zich eenzaam hoeft te voelen. De
activiteiten zijn laagdrempelig en gericht op
ontmoeting. Zo helpen zij ouderen om op
een actieve manier ouder te worden. Ook
stimuleren zij de samenleving om een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want ouder
worden doe je samen!
Inschrijven en inhoudelijke informatie
In verband met de organisatie stellen wij
aanmelding via mail:info@parkdeoirsprong.nl
bijzonder op prijs maar ook zonder aanmelding bent u op 1 oktober van harte welkom!
Voor meer inhoudelijke informatie over de
activiteit kunt u contact opnemen met Hans
Erkens bereikbaar via 06.11363686
Oldstars Beweegdag Beekdaelen:

een leven lang sport en bewegen!

Hoeveel leden
RVVV Wijnandia
heeft? “Lang niet
zoveel als Alfa Sport
want die hebben
er maar liefst vijfhonderd, zo las ik
in De Beekdaeler.”
Aldus clubvoorzitter Loek Storms,
hij runt een bedrijf
in de bouwsector.
‘Zijn’ Wijnandia,
uitkomend in de
derde klasse A, telt
‘slechts’ 130 leden.
Glimlachend: “Daar
staat tegenover dat
Wijnandsrade het
mooiste dorp van de
gemeente Beekdae-

len is…”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Marcia Luyten (1971), de
in Wijnandsrade geboren
en opgegroeide journaliste, televisiepresentatrice en
succes-auteur (‘Het Geluk
van Limburg’, biografie over
koningin Máxima) draagt in
ieder interview haar geboortedorp een warm hart toe.
Net als Loek Storms (59), al
stond zijn wieg in Hoensbroek. “Ik ben op m’n zesde
in Wijnandsrade beland –
om er vervolgens nooit meer
weg te gaan. Prachtig dorp.”
Net zo prachtig als de plaatselijke voetbalclub waarvan
hij nu al twaalf jaar voorzitter
is. “Dat is wel lang hè, langzamerhand té lang.” Hij heeft in
z’n jonge jaren gevoetbald bij
Wijnandia. “Tussendoor ben
ik één seizoen weggeweest
naar een club in een hogere
klasse. Maar dat was voor mij
te hoog gegrepen, dus vlug
terug naar Wijnandia.”

Wijnandia-voorzitter Loek Storms (rechts) en hoofdcoach Maurice van Woerkom, afgelopen zondagmidd
RKVV Wijnandia weinig moeite met Schimmert (4-1). Foto De Beekdaeler

”

belt hij terug: “Ja, ik verneem zonet dat ze nog een
jaartje doorgaan.” Voor de
Wijnandsraadse jeugdspelers is Wijnandia een samenwerkingsverband aangegaan
met hoofdklasser RKSV Minor in Nuth. “Daar zijn we
maar wat blij mee”, vertelt
Storms. “Een eigen jeugdafdeling met pakweg twintig
jeugdleden is niet haalbaar
voor Wijnandia.” Een damesteam evenmin. “Dat is er
geweest, heel lang geleden.”
Niet bang dat getalenteerde
jeugdspelers uit Wijnandsrade blijven ‘hangen’ bij Minor
dat hoofdklasse speelt? “Integendeel”, zegt Storms, “wie
het talent heeft om op een
hoger niveau te voetballen,
moet die kans vooral geboden worden.”

- Loek Storms

Heftige coronatijd
Voor een dorp met amper 1.623 inwoners speelt

Samenwerking met Minor
De club telt drie seniorenteams en één elftal met
35-plussers, al is het soms

best lastig om elf okselfrisse
35-plussers ’s zondagmorgens bijeen te krijgen, om
over de Coopertest op dinsdag- of donderdagavond tijdens de training nog maar te
zwijgen. Sterker nog, op de
dag dat we Storms spreken
is hij er nog niet helemaal
zeker van dat de 35-plussers
ook komend seizoen hun
onnavolgbare kunsten gaan
vertonen. Storms: “Ik vraag
het na.” Later die ochtend

Een eigen jeugdafdeling met
pakweg twintig jeugdleden is
niet haalbaar voor Wijnandia.
Een damesteam evenmin.

Wijnandia knap hoog (derde
klasse). Inmiddels het vierde seizoen op rij, al werden
de twee laatste competities
voortijdig beëindigd door
de pandemie. “Corona heeft
grote impact. Veel Wijnandia-spelers hebben het ‘sporten an sich’ enorm gemist.”
Maar er zijn ook enkele
‘Wijnandianen’, met name in
de lagere elftallen, die in de
voetballoze maanden tot de
ontdekking kwamen dat een
zondagmorgen ‘bie de mam’
óók reuze gezellig kan zijn.
Wat er financieel stevig heeft
ingehakt: dat de voetbalkantine in de coronamaanden
dicht was. “Geen kantine-inkomsten terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen, dat
is heftig. We hebben gebruik
gemaakt van de steunmaatregelen van de Rijksoverheid, daardoor hebben we
ons zogezegd kunnen ‘redden’. Bovendien heeft de ge-
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ONLINE
LEZEN?

et meer haalbaar

beekdaeler.nl

De Beekdaeler gemist?
Op deze plekken
ligt de krant voor u klaar!
Frans Diederen, Kerkweg 165 Puth
De IJspoort, Bergstraat 2 Sweikhuizen
Gasterie De Bokkereyer, Bergstraat 1 Sweikhuizen
Coop Spiertz, Scalaplein 1 Schinnen
Boerderijwinkel Petri, Nagelbeek 17 Schinnen
Gasterie Dobbelsteyn, Kerkstraat 23 Doenrade
IJssalon Op de Douve, Steenweg 6 Merkelbeek
Cafetaria De Kloës, Dorpsstraat 185 Bingelrade
PLUS Muijs, A Ge Water 3 Schinveld
Biej de Tant, Jabeekerstraat 12 Schinveld
Coop Knols, Weidehof 1 Schimmert
Gemeentehuis Nuth, Deweverplein 1 Nuth
Esso De Dael, van Eynattenweg 1 Nuth

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

SCHINVELD

dag in het Burgemeester Cortenraad Sportpark in Wijnandsrade. In de wedstrijd om de districtsbeker had

”

Ook bij Wijnandia staat het
onderwerp ‘fusie’ regelmatig
op de bestuurlijke agenda.
- Loek Storms

meente Beekdaelen de huur
tijdelijk opgeschort, alle kleine beetjes helpen. En niet te
vergeten: onze sponsors zijn
ons trouw gebleven, echt fantastisch.”
Wel of niet fuseren?
Voor kleine(re) voetbalverenigingen wordt het steeds
lastiger om zelfstandig te
overleven, vandaar steeds
meer fusieclubs. “Het wordt
er al met al niet makkelijker
op. Ook bij Wijnandia staat

het onderwerp ‘fusie’ regelmatig op de bestuurlijke
agenda, we discussiëren erover. Maar daar is het tot nu
toe ook bij gebleven.” Zelfs
in een dorp als Wijnandsrade, dat bekend staat om z’n
saamhorigheid en gemeenschapszin, neemt het aantal
vrijwilligers af. Zij zijn het
fundament van elke vereniging, weet Storms, ‘ook bij
Wijnandia’. Over anderhalve week, op zondag 26 september, wordt er afgetrapt

door alle seniorenteams. Het
‘eerste’ van Wijnandia opent
de competitie in het eigen
‘Burgemeester
Cortenraad
Sportpark’ tegen BMR, een
fusieclub (!) van voorheen
Banholtia, Mheerder Boys en
Reijmerstokse Boys.
Max Ruwette
Het ‘eerste’ van Wijnandia
wordt gecoacht door Maurice van Woerkom, het tweede
door Nanda Timmermans.
Storms, tot slot: “Max Ruwette, een man die heel veel voor
Wijnandia heeft betekend, is
helaas met de voetballerij gestopt.” Dat zal voor iedereen
met een blauw shirt, witte
broek en blauw-witte sokken
heel erg wennen zijn, benadrukt de voorzitter van de
voetbalclub uit ‘Wienesroa’
die op 1 mei 1949 werd opgericht.

Olympia
Schinveld
zoekt
turntalenten
Gymnastiekvereniging
Olympia KFC in
Schinveld houdt zondag 3
oktober van 10.00 tot
12.00 uur een talentenochtend voor jonge turnsters
in de gymzaal van BMV De
Sjinskoel. Olympia is op
zoek naar meisjes die in
2013, 2014, 2015 of 2016
geboren zijn. Turnervaring
is niet nodig. Aanmelden
is noodzakelijk. Dit kan
tot en 24 september via
kroosnikie@hotmail.com.
In de mail naam en
geboortedatum vermelden.

WK TWEESPAN

Geen individuele
medaille voor
Stan van Eijk op
WK; wél brons
met Oranje
Kronenberg Stan van
Eijk heeft zondag met
het Nederlandse team
brons behaald bij het
WK tweespannen in
Kronenberg. Individueel
moest de menner uit
Schinveld uiteindelijk
genoegen nemen met
plek 6. Bij de WK in

2019 veroverde Van Eijk
nog een individuele
bronzen medaille. De
Schinveldenaar had
zich graag weer op het
podium willen hijsen.
Een blessure van zijn
paard zette echter
een streep door die
ambitie.

De wereld wordt rookvrij
Wen er maar aan

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Pastoor Greijmansstraat Het verbouwen van de woning
15 in Schinveld
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Parklaan 1 in Nuth
Het versterken van galerijvloeren
Dorpsstraat 36
Het bouwen van een schuilstal
in Bingelrade
Kerkweg 155 in Puth
Het bouwen van een tuinkas
Julianastraat 16
Het plaatsen van airco
in Merkelbeek
en zonnepanelen
Het aanpassen van het
Tussen N274 en
Jabeekerstraat
omvormerstation
in Schinveld
Bovenste Puth 51
Het verbouwen van de woning
in Puth
Markt 20
Het plaatsen van gevelreclame
in Oirsbeek
Op den Meulenweg in
Het bouwen van een woning
Schinveld

DATUM VERLEEND
08-09-2021

DATUM INDIENING
30-08-2021
25-08-2021
25-08-2021
30-08-2021
01-09-2021

02-09-2021
02-09-2021
06-09-2021

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

Bestemmingsplannen

Komend weekend nachtafsluiting A76 tussen
oprit Nuth en knooppunt Kunderberg
Rijkswaterstaat voert geplande onderhoudswerkzaamheden uit aan de A76.
Hierdoor is de A76 afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen oprit (5)
Nuth en knooppunt Kunderberg richting Heerlen, vanaf vrijdag 17 september
21.00 uur tot zaterdag 18 september 09.00 uur.
Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en
verkeersmaatregelen. Weggebruikers dienen rekening te houden met
een extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina
van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden.
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat:
08008002 (gratis).

Vergaderingen
gemeenteraad en
raadscommissie in
september en
oktober 2021
Hieronder vindt u een overzicht van de
aankomende openbare vergaderingen van
de gemeenteraad en de raadscommissie.
Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad van Beekdaelen
vergadert op dinsdag 12 oktober 2021 om
19.00 uur. Door de maatregelen in verband
met het coronavirus vindt deze vergadering
zonder publiek plaats. Streekomroep ZO
NWS zendt de vergadering rechtstreeks uit
op televisie en internet (www.zonws.nl).
Raadscommissievergadering
De gecombineerde raadscommissie
vergadering (ruimte, sociaal en

bedrijfsvoering) vindt plaats op dinsdag
21 september 2021 om 19.00 uur.
Door de maatregelen in verband met het
coronavirus vindt deze vergadering zonder
publiek via videoconference plaats.
U kunt tijdens de raadscommissie gebruik
maken van het spreekrecht voor burgers
over de onderwerpen op de agenda.
Hiervoor moet u zich aanmelden.
Aanmelden kan tot en met zondag 19
september via griffie@beekdaelen.nl.
Indien u zelf niet over de benodigde
digitale middelen beschikt, is er in het
gemeentehuis te Nuth een ruimte met iPad
beschikbaar.
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).

foto: Ria Gerards, Schinveld

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

Donderdag 23 september
vergadering Commissie AWACS
Limburg
De Commissie AWACS Limburg komt op donderdag 23 september 2021 om 15.30
uur bijeen voor een vergadering. Deze vindt digitaal plaats via MSTeams.
De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister gevraagd en ongevraagd
te adviseren over de ernstige (geluids)hinder als gevolg van de overvliegende
AWACStoestellen. De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften
ter vermindering van de geluidshinder en eventuele andere hinderfactoren
op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein. Verder worden er
klachtenrapportages besproken. De commissie komt in de regel 4 keer per jaar
bijeen.
Agenda
De agenda en de achterliggende documenten worden circa 10 dagen vóór de
vergadering geplaatst op de website van de gemeente Beekdaelen. Deze zijn te
vinden door achtereenvolgens te kiezen voor het tabblad > Over de gemeente
> Bestuur en organisatie > Vergaderingen en besluiten gemeenteraad (en dan
doorklikken naar Agenda’s van alle vergaderingen).
Samenstelling
De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle belang
hebbende partijen provincie (voorzitterschap en secretariaat van de commissie),
gemeenten Brunssum en Beekdaelen (burgemeester, betrokken wethouders,
enkele raadsleden en burgerleden), vertegenwoordigers van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en een
vertegenwoordiging van de vliegbasis Teveren/Geilenkirchen.
Openbaar
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden, gelet op de
restricties in verband met corona, momenteel op digitale wijze plaats. Degenen
die als toehoorder aanwezig willen zijn, dienen vooraf een link voor de MSTeams
vergadering aan te vragen. Via de link kunnen toehoorders inloggen om de
vergadering te volgen. Aanvragen lopen via de secretaris van de commissie,
de heer Achten (bereikbaar via hjm.achten@prvlimburg.nl).

Landschap, archeologie
en dans komen samen
in Etzenrade!
Kom 18 & 19 september
naar Weekend Etzenrade
Bij het rijksmonument Etzenraderhuuske is een tot de
verbeelding sprekend project gerealiseerd. Historische
grachten zijn gereconstrueerd aan de hand van
archeologisch onderzoek, op een plek waar ooit het kasteel
heeft gelegen.
Deze historische plek is verrijkt met een kunstwerk van Sjra
Schoffelen. Het ontwerp van project Etzenrade is gemaakt
door het internationaal gerenommeerde bureau LOLA
Landscape Architects. Het beplantingsontwerp is van de
hand van wereldberoemd tuinarchitect Piet Oudolf.
Tijdens het festivalweekend biedt gemeente Beekdaelen
in samenwerking met IBA een uniek inkijkje in het project.
Laat u rondleiden en ervaar zelf hoe speciaal
deze plek is.
IBA Parkstad / Informatiecentrum
Promenade 14 6411 JK Heerlen
045 – 44 00 201
www.iba-parkstad.nl
info@iba-parkstad.nl

Toegang
op basis
van
Corona
Check App

SCAN DE QR-CODE &
RESERVEER UW RONDLEIDING
EN DANSVOORSTELLING!

SALLY Dansgezelschap
Maastricht presenteert een
voorstelling van de hand
van jong choreografietalent
Emma Evelein. Geïnspireerd
door de bijzondere tuin van
Oudolf combineert Evelein
hedendaagse dans en urban
dance tot een impactvol
verhaal, dat tot leven wordt
gebracht door topdansers
Thirza Riphagen, Lex Bruins,
Ricky Nainggolan en
Aaliyah Bui.

Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers
(vanaf 12 jaar!)

SPECIAAL VOOR
‘DE BEEKDAELERBEZORGERS’:

Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler in
Schinnen, Puth, Doenrade,
Amstenrade, Sweikhuizen,
Jabeek, Merkelbeek, Bingelrade,
Schinveld, en ontvang
allebei €40,-.
Informeer naar de
voorwaarden.

Bezorgers
gezocht in
Schinnen, Puth,
Doenrade,
Sweikhuizen,
Merkelbeek,
Bingelrade,
Jabeek en
Schinveld.

Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06
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PUZZEL

KERKDIENSTEN

KRUISWOORD

Parochie H. Clemens Hulsberg
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HORIZONTAAL: 1 ommezien 7 sierplant
8 tijding 10 vlijt 11 eetgerei 13 schoolonderzoek 14 dominee 16 plechtige aanspreektitel 17 Europese Unie 18 zandheuvel 20
voegwoord 22 manwijf 24 Greenwichtijd
25 pl. in Utrecht 27 frisdrank 29 tweetal 30
jong dier 31 aangeschoten 33 land in Azië
35 rijksgrens 36 sober 38 ad interim 39
gemalin van Aegir 40 oude lengtemaat 42
Laus Deo 43 kilocalorie 45 anno christi 46
wreed heerser 48 Europese hoofdstad 50
Ierland 52 groet 53 maand.
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32
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33

VERTICAAL: 1 Spaanse uitroep 2 plek 3
pers. vnw. 4 emeritus 5 in de buurt 6 Ned.
omroep 7 Algemeen Voortgezet Onderwijs
9 roem 10 Ned. rivier 12 Europese taal 15
kettingraadje 16 doorzichtig materiaal 19
niet even 21 noodzakelijk 22 krantenhuisje
23 dom 24 Griekse letter 26 jong dier 28
grappenmaker 31 lompe vrouw 32 Engelse
maat 33 stoer persoon 34 klimaatregelaar
37 rondhout 41 watering 42 boom 44 geheimtaal 45 Engels bier 47 havenplaats 49
Engelse titel 51 voor de vuist 52 als boven.
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SUDOKU VIJFLING
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Parochie St. Remigius Schimmert
Woensdag 15 september. 08.00 uur: H. Mis. Intentie: Tilly
Voncken-Pieters (namens bewoners Weidehof) Donderdag
16 september 08.00 uur: H. Mis. Zaterdag 18 september
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola.
Intenties: Jo Janssen-van Etten (bewoners Weidehof). Zondag
19 september. 11.00 uur: H. Mis m.m.v. Sing a Song. Intenties: Rosalie Voncken-Rouwette; Math en Raymond Raeven
(jaardienst).
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Zaterdag 18 september 18.30 uur H. Mis. Intenties: jaardienst
Gerda Selder-Heugen; Jo Wachelder en Aldegonda Wachelder-van der Mark; Mia Curfs, tevens verjaardag van dochter
Annelies. Zondag 19 september 12.30 uur: Heilig Doopsel
Zorah Eversen. Dinsdag 21 september 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: voor alle eenzame en zieke parochianen; voor vrede
in de wereld.

Zondag 19 september 11.00 uur: H. Mis Intenties: jaardienst Finy Widdershoven- v.d. Linden en zoon Marcel’ Huub
Schoonbroodt; uit dankbaarheid .

PICCOLO'S
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KRUISWOORD

Zondag 19 september 09.30 uur: H. Mis (livestream). Intenties: zeswekendienst Jeanne Cobben-Frissen; Josephina
Bruls; ouders Bemelmans-Crijns (vaders verjaardag); Hub
Bertrand;4e jaardienst Bertha Keulen-Meertens. Maandag 20
september 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 24 september 09.00
uur H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Servatius Vaesrade
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Parochie St. Bavo Nuth

Parochie St. Stephanus Wijnandsrade

In elk 3 x 3 blok, rij en kolom welke dit blok kruisen, mag slechts éénmaal hetzelfde getal voorkomen.
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Zaterdag 18 september 19.00 uur: H. Mis. Intenties: jaardienst Els Ackermans-Mommers; Alex Schiffelers. Zondag 19
september 09.30 uur: Hoogmis. Intenties: jaardienst Roos
Ritzen; jaardienst Paul Souren, tevens tot intentie van ouders
Rouwette-Souren en overleden familie. 11.00 uur: Communieviering. Intenties: voor alle communicantjes; Jo Gijzen en
Math Huijts. 14.00 uur: Doopviering Zef Stassen. Woensdag
22 september 19.00 uur: H. Mis. Intenties: Thei Meijers en
Tiny Meijers-Veldman. Donderdag 23 september. 18.30 uur:
Aanbidding. 19.00 uur: H. Mis.

IN EN OM HET HUIS

CURSUS EN OPLEIDING

PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

FRANÇAISE GEEFT
FRANSE LESSEN
in ontspannende sfeer, groepjes
van 3 of privé. Meerdere
niveau’s. 0613645936

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.
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.

GOUD & ZILVER
OUD GOUD GEVRAAGD
HOOGSTE DAGPRIJS
Goud ophalen aan huis
mogelijk.
Mariet Stijfs Oirsbeek
046-4425037.
Horloge batterijen 5 euro.
ONDERHOUD/REPARATIE
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.
VACATURES & PERSONEEL
HULP GEZOCHT VOOR
DE TUIN EN EVENTUEEL
VERFWERK voor 4 uur per
maand in Wijnandsrade.
Tel. 06-27061368.
BEZORGER GEZOCHT
IN WIJNANDSRADE
EN SCHIMMERT
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
BEZORGER GEZOCHT
IN SCHINNEN, PUTH,
DOENRADE, SWEIKHUIZEN,
BINGELRADE, JABEEK,
SCHINVELD EN MERKELBEEK
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl

DeBeekdaeler dinsdag 14 september 2021

SCHINNEN

NUTH

Volop activiteiten bij
KBO Schinnen

Handen uit de mouwen voor natuur

Schinnense 50-plussers
hoeven zich niet te vervelen de komende maanden.
Seniorenvereniging/KBO
Schinnen biedt hen een
breed scala aan activiteiten.
Zo gaat in oktober de
Hoeskamer in Noeber
Beemden weer van start.
Wie een kaartje wil leggen
of gewoon een praatje wil
maken is vanaf 5 oktober
elke eerste, tweede en derde
dinsdag van de maand
welkom van 11.00 tot 13.30
uur. Samen met andere ouderen aanschuiven voor een
diner is op de dinsdagen
28 september en 23
november mogelijk in
Noeber Beemden. Het diner
à 7,50 euro wordt vanaf
13.00 uur opgediend. Voor
aanmelding: 06-42459099.
Senioren die het leuk lijkt
om te zingen kunnen vanaf
5 oktober terecht bij het
50+ popkoor. Het koor

onder leiding van dirigente
Nadine Maes repeteert elke
eerste en derde dinsdag
van de maand tussen 13.30
en 14.30 uur uur in Noeber
Beemden. Aanmelden: 0642459099. In november
start de seniorenvereniging
met de luistercursus
klassieke muziek in Noeber
Beemden. De cursus wordt
gegeven door Maurice
Wiche. Volgen kan op 18
en 25 november en op 2,
9 en 16 december, telkens
van 14.00 tot 16.00 uur.
Opgave via 06-42459099.
Niet lang daarna start in
januari een kunstcursus
met als thema ‘Beweging
in de kunst na de Tweede
Wereldoorlog’. De cursus
bestaat uit drie lessen en
worden op de donderdagen
6, 13 en 20 januari vanaf
19.30 uur gegeven in Noeber
Beemden. Aanmelden kan
via 06-42459099 of door een
e-mail te sturen naar marlou.
schouteten@ziggo.nl.

Mensen die van de natuur houden en graag de handen uit de mouwen
willen steken, kunnen zaterdag 9 oktober aan het werk bij de Hellebroekerbeemden in Nuth. Daar is een groep vrijwilligers van IVN Nuth en
buurtvereniging Hellebroek onder meer bezig met het opknappen van
een oude fruitweide. De groep verzamelt zich bij de scoutinggebouw
aan de Spoorstraat en werkt van 10.00 tot 13.00 uur. Het is handig om
gereedschap mee te nemen en stevige schoenen aan te trekken. Voor
koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden via jomeijers@gmail.com.

WIJNANDSRADE

De vrijwilligers van BuurtSchoon Nuth gaan zaterdag 25 september
weer aan de slag om het dorp Nuth schoon te maken. Om 10.00 uur
gaat de opruimkaravaan van start, waaraan iedereen kan deelnemen.
Start-en eindpunt is de Markt. De deelnemers gaan in groepjes van
vier op pad om zwerfvuil op te ruimen. De opruimactie duurt 2,5 uur.
Buurtschoon Nuth zorgt voor de benodigde materialen én voor koffie,
thee en een versnapering. Van tevoren aanmelden is noodzakelijk en
kan via clasinadebets@gmail.com.

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

NUTH

Coronaproof kienen met KBO-Nuth
KBO-Nuth verzorgt op woensdag 15 september een kienmiddag in het
Trefcentrum aan de Wilhelminastraat. De zaal is open om 12.45 uur
en het coronaproof kienen begint om 13.30 uur. Ook niet-leden zijn
welkom, zij betalen een kleine vergoeding.

WIJNANDSRADE

Fanfare weer met loten langs deur
Workshop Voorlezen met gebaren
voor kinderen van 2 tot 4 jaar

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
Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

BEZORG(ST)ER

Seniorenvereniging/KBO Schinnen houdt op zondag 19 september
een toneelmiddag in Noeber Beemden. Theatergezelschap Dames &
Heren uit Schimmert komt met het toneelstuk Gif. Aanvang 14.30 uur.
Toegang kost 5 euro voor leden, niet-leden betalen 7,50. Aanmelden
kan tot 14 september bij Gertie Werrij, 046-4431943 of via gertiewerrij.
kloth@gmail.com. Door corona is het aantal bezoekers beperkt.

Wen er maar aan

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

Opruimactie in Nuth

Toneelstuk ‘Gif’ in Schinnen

rookvrij
Wen er maar
aan

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

NUTH

SCHINNEN

De wereld wordt
rookvrij
De wereld wordt

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

Inloopmiddag in Wijnandsrade
In het gemeenschapshuis in Wijnandsrade vindt dinsdag 21 september
onder de noemer ‘Os Gemeinschaps(t)hoes ‘weer de maandelijkse
inloopmiddag plaats, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM.
Wie een spelletje wil spelen of gewoon een praatje wil maken is tussen
14.00 en 16.00 uur van harte welkom De entree is 3,50 euro, inclusief
een consumptie. Wie minimaal vijf inloopmiddagen koopt, betaalt
12,50 euro. Bel voor meer informatie met 045-5241703 of mail naar
corrysteinshamers@home.nl.

Leden van de Koninklijke Erkende Fanfare St. Caecilia uit Wijnandsrade gaan weer met loten langs de deuren in het dorp. Een lot kost 1
euro. Er zijn vijf geldprijzen van elk 50 euro te
winnen. De trekking is
•
op donderdag 14 oktober.

GEZOCHT
IN AMSTENRADE
VANAF 12 JAAR

Verdien je eigen zakgeld bij jou in de
buurt. Bezorg De Beekdaeler op dinsdag
of woensdag in de volgende wijk:

WIJK AMSTENRADE

300 ADRESSEN: OMGEVING
HOOFDSTRAAT/PARALLELSTRAAT

Voor meer informatie
én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl
of bel 06 42 67 70 06

DeBeekdaeler

Op woensdag 29 september van 15.00 tot 16.00 uur zal Esther
Sluijsmans, baby- en peutergebarendocent, in Bibliotheek Nuth
een workshop geven voor kinderen van 2 tot 4 jaar en hun
(groot-)ouders /verzorgers.

HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN

COLOFON

Luisteren spreekt voor zich bij voorlezen, maar kijken??? Ja
dat kan, want deze voorleesworkshop wordt ondersteund met
gebaren.

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

Gebaren maken verhaaltjes en liedjes nog leuker voor jonge
kinderen. Kinderen horen niet alleen taal maar kunnen ook iets
zien en dat maakt het verhaal nog spannender, levendiger en
grappiger. Daarnaast kunnen gebaren een positieve bijdrage
leveren aan de spraak-taalontwikkeling en de sociaal emotionele
ontwikkeling van peuters. Hierover vertelt Esther jullie graag
meer!
Wat: Workshop Voorlezen met gebaren
Door: Esther Sluijsmans, logopediste, babycoach en
babygebarendocent
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: woensdag 29 september van 15.00 tot 16.00 uur
Deelname: gratis
Aanmelden: vóór 24 september, tel. 045 -524 4000, via e-mail
contact@bibliotheeknuth.nl of aan de balie in de bibliotheek
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Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

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
•

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 16 t/m zondag 19 september 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Hagedoren
Bienestich
Kersen of
abrikoos

11.

50

8.

Lochtman
kip Pilaf

middel

bakje 500 gram

99

5.

Alle Trots van Coop
Authentieke boterhamworst,
grillworst, leverkaas, leverworst
of ovengebakken gehakt

Coop borrelhapjes of
buitenlandse kazen
combineren mogelijk

3 pakjes à 105-145 gram, combineren mogelijk

3 STUKS

TE HER

3.

99

50

3 STUKS

KER
5.- STIC
3 VOOR
A A N DE
KENNEN

5.67
10.50

5.-

6.00

5.-

Alle verse pizza's
2 stuks
combineren mogelijk

Culinaire
varkenshaas of
beenham
naturel/honingmosterd

IS
1+1 GRAT

per 100 gram

1.11
1.60

0.

99

11.

58

5.

79

MAX 4N

K R AT TE T
R KL AN
PE

MAX 4N

K R AT TE T
R KL AN
PE

Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml

*
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%
25

NG
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25%
Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml

17.49

13.

12

Alle Hertog Jan
per stuk

_
47 _

3.29

16.69

2. 12.52

*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

