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ACTUEEL

‘HET HAKT ERIN ALS JE BESCHULDIGD WORDT
NIET INTEGER TE HEBBEN GEHANDELD’

Burgemeester
Eric Geurts
lucht z’n hart
In mei 2021 werd
oud-gedeputeerde en
huidig burgemeester van
Beekdaelen Eric Geurts
(51) geconfronteerd met
een extern onderzoek naar
zijn integriteit. Hij zou
het Brunssumse bedrijf
Vossenberg Beheer op
eigen houtje te veel
hebben geholpen bij een
handhavingskwestie.

VOOR DE HELFT VROUWEN
OP KANDIDATENLIJST
PARTIJ VAN DE ARBEID

PvdA Beekdaelen
presenteert Top 5
pagina 2

FLORERENDE JEUGDAFDELING
IN NUTH STAAT SYMBOOL
VOOR NIEUWE KOERS

’Koopclub’ Minor
bestaat niet meer
pagina 17

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De verleden week bekendgemaakte conclusies van het
onderzoeksrapport over de integriteit van Geurts zijn helder: hij
heeft geen regels geschonden en

hij heeft alle genomen beslissingen van tevoren besproken met
zijn collega’s in het College van
Gedeputeerde Staten. Samengevat in drie woorden: Geurts
gaat vrijuit.
Rol van de media
“Het is fijn dat er een punt gezet
kan worden achter deze vervelende periode”, zegt hij desgevraagd tegen de Beekdaeler.
“Als je bestuurt en zaken aanpakt kun je altijd dingen niet
goed doen. Maar als je ervan beschuldigd wordt dat je niet integer hebt gehandeld hakt dat er
wel in. Zeker als de media je al
veroordeelt voordat je hebt kunnen uitleggen hoe het écht zit.”
Lees verder op pagina 5

ACTUEEL

Clasina
bijt het
spits af
Schimmert Sinds maandagochtend 14 februari om negen uur (en geen minuut eerder!) mogen er verkiezingsposters worden geplakt op de
‘officiële’ houten aanplakborden van de gemeente Beekdaelen. GroenLinks-lijsttrekker Clasina Debets beet op dat tijdstip het spits af door
haar ‘eigen’ poster te bevestigen op het gemeentelijk aanplakbord in haar woonplaats Schimmert. Zij deed dat op speciaal verzoek van onze
fotograaf, want ‘eigenlijk’ mocht dat niet. De gemeente heeft namelijk een extern bedrijf ingehuurd om verkiezingsposters van alle partijen op
lijstvolgorde te plakken op de gemeentelijke borden. Overigens wordt de GroenLinks-lijsttrekker vanaf een lantaarnpaal nauwlettend ‘in de
gaten’ gehouden door haar dorpsgenoot en kandidaat-raadslid John Kevers van het CDA. Foto Rob Oostwegel
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ACTUEEL

COLUMN

JOS VAN WERSCH

VOOR DE HELFT VROUWEN OP
KANDIDATENLIJST PARTIJ VAN DE ARBEID

‘Ons Beekdaelen’ (6)
de verkiezingsborden ‘alles
in het werk te stellen’ om de
woningcrisis in Beekdaelen
te bezweren. Wappies zouden
tieren: start de trekkers, barricadeer het Gouvernement,
desnoods het Binnenhof. Doe
in ieder geval íéts. Net zo lang
totdat onze zoon en onze
dochter óók een koopstulpje
in Beekdaelen kunnen verwerven, net als hun ouders 27
jaar geleden. Ik had ’t er laatst
nog over met onze plaatselijke
snackbarbaas.
Hij: ‘Jullie konden dat pand
destijds kopen dankzij een
erfenis hè?’
Ik: ‘Huh? Wij? Een erfenis?’
Hij: ‘Dat wordt in het dorp
verteld.’
Alleen al vanwege de sappige
roddels zijn we verknocht aan
Beekdaelen.

De Top 5 van links naar rechts: Christa de Best, Manfred Linssen, Lars Kockelkoren,
Richard Griffijn en Carmen Snackers. Foto Petra Teeuwsen

ij De PvdA Beekdaelen is
trots op haar kandidatenlijst. Op die lijst staan
twaalf kandidaat-raadsleden, onder wie zes vrouwen. “Met meer vrouwen
in het bestuur staan we
dichter bij onze medebewoners en weten wij nóg
beter wat er speelt”, zegt
partijvoorzitter en kandidaat-raadslid Richard
Griffijn. “Politiek is immers geen mannenzaak.”

STEM

LOKAAL
STEM

LIJST 2 NR 12
NIENKE VAN KORDENOORDT

PvdA
Beekdaelen
presenteert
Top 5

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

NUTH

‘Mooier dan Loenen aan de
Vecht’, toetert de makelaar.
Want Beekdaelen biedt een
kwalitatief hoogwaardige
leefomgeving waar het fijn,
prettig en gezond wonen is
-te midden van een
beekdalenlandschap met
een glooiend reliëf en plateaus
met prachtige vergezichten.
Helaas holle woorden als je er
niet kunt wonen terwijl je dat
o zo graag zou willen, zoals
onze kinderen. Die horen
van hun ouders de godganselijke dag dat je vroeger in
deze contreien ‘gewoon’ een
woning kon kopen of huren
- zonder dat een makelaar
allereerst vraagt hoevéél en
hoe snél je van plan bent om
te bieden bovenop de vraagprijs. Is er dan sodeju nergens
meer plek in Beekdaelen waar
gewone mensen betaalbaar
kunnen bivakkeren? Ruimtegebrek kan het niet zijn.
Met 8.000 hectare is Beekdaelen superieur aan Heerlen
(4.500), Maastricht (6.000) en
Voerendaal (3.100), laat staan
Brunssum dat met een armetierige 1.700 hectare niet eens
de schoenveters van Beekdaelen mag vastmaken. Alle
kandidaat-raadsleden van alle
partijen die deze dagen naar
uw stem hengelen beloven op

STEM

LIJST 2 NR 1
HUGO SCHAFFRATH

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Onze kandidaten”, voegt Griffijn er aan toe, “staan midden in

de maatschappij en zijn actief in
het verenigingsleven. Ook hebben ze jarenlange ervaring als
raadslid en commissielid van de
gemeenteraad.” Lijsttrekker is
de huidige fractievoorzitter Lars
Kockelkoren (Nuth). Christa de
Best-Bongartz (2, Schinveld),
Manfred Linssen (3, Nuth), Carmen Snackers (4, Schinveld) en
Richard Griffijn (5, Nuth) completeren de Top 5. Op plek 6 t/m
12 staan Jolanda Vaes (Nuth),
Marij Kollee (Amstenrade),
Joost Geurts (Wijnandsrade),
Tini Schonewille (Amstenrade),
Jan van Asten (Schinveld), Frans
Legerstee (Oirsbeek) en Edmée
Janssen-Vallas (Nuth). De PvdA
maakt op dit moment deel uit van
de coalitie en heeft 1 raadszetel.
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DRIE DAGEN ‘SJTROATCARNAVAL’
IN HET VELDKRETSERSRIEK

Optocht
Wijnandsrade
gaat door
Verkleedkist van zolder en
confetti uit de kast. Het
gaat door! Carnavalsvereniging De Veldkretsers
in Wijnandsrade heeft de
knoop doorgehakt. Dit jaar
komt er carnaval in het
Veldkretsersriek. Onder de
noemer ‘Boetegewoon..
Gewoon Boete..”. Ook de
optocht in Roa gaat door,
melden de Veldkretsers
uit het dorp.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Drie dagen buiten carnaval vieren in de Körnerstraat nabij onze

narrentempel café I gen Dörp,”
aldus de carnavalsvereniging in
een persbericht. “En het hoogtepunt van onze carnaval, de optocht op zondag, gaat ook door”.
Kortom: na twee jaar kan er eindelijk weer gecarnavalt worden
in het Veldkretsersriek. Weliswaar in aangepaste vorm, maar
toch… Zet het dus maar vast in je
agenda: van zaterdag 26 februari
tot en met maandag 28 februari
is het carnaval in Wijnandsrade.
Met eten, drinken, muziek en optredens. “Uiteraard worden alle
op dat moment geldende maatregelen in acht genomen”, aldus de
Veldkretsers. “De voortekenen
voor een gezellig, maar aangepast carnavalsfeest zijn in ieder
geval goed”.

PNIEUW BEKLEDEN
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Ook Hulsberg
gaat carnavallen
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MOL & GEURTS
Industriestraat
14 613514KH
Sittard
MOL- &
GEURTS - Industriestraat
6135
KH Sittard
99 22info@molgeurts.nl
- E-mail.: info@molgeurts.nl
- Website:
molgeurts.nl
Tel.: +31 (0)46 Tel.:
451+31
99 (0)46
22 - 451
E-mail.:
- Website:
molgeurts.nl

2250,=

HULSBERG Ook CV De Beumerwalders heeft ondertussen de knoop doorgehakt:
het carnaval in Hulsberg
gaat ‘gewoon’ door. Dat
heeft de carnavalsvereniging
zondag bekendgemaakt.
“Het wordt het kortste carnavalsseizoen ooit”, aldus de
Beumerwalders in een persbericht. Er staat inmiddels
een aardig programma klaar
met tal van activiteiten, zowel binnen als buiten. Eerste
activiteit is de jeugdprinsenproclamatie op zaterdag 19
februari vanaf 14.11 uur in
het gemeenschapshuis. En
op carnavalsmaandag trekt
als vanouds de optocht
door het dorp. Het volledige
programma is te vinden op
www.debeumerwalders.nl.
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IN HET KORT

Nestkastje
timmeren
in Nuth
Nuth Natuurliefhebbers kunnen
zaterdag 26 februari van 10.00
tot 12.00 uur hun eigen nestkastje timmeren in het IVN-home op
het voormalige tenniscomplex
aan de Voorsterstraat. Dat gebeurt onder begeleiding van vrijwilligers van IVN Beekdaelen,
afdeling Nuth. Iedereen is welkom, zeker ook jonge natuurliefhebbers. Meenemen: 5 euro en
een hamer. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 19 februari via
ivnnuth@ gmail.com.

Kienen met
KB0 Nuth
Nuth KBO-Nuth verzorgt op
woensdag 16 februari een kienmiddag in het Trefcentrum aan
de Wilhelminastraat. De zaal is
open om 12.45 uur en het kienen
begint om 13.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen een
kleine vergoeding.

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

WEUSTEN-VROEMEN

NUTH

Bakkerij & Lunchroom

Torenstraat 14 - Schimmert | 045-4041262

Carnavalsaanbiedingen

11 nonnevotten halen ............. 10 betalen
2 tarwebroden ............................ € 4,70
Grote rijstevlaai .......................... € 10,95
Grote duovlaai ............................ € 10,95
Pakje roggebrood ....................... € 1,50

10 pistolets ............................... €

3,75

Deze aanbiedingen zijn 2 weken geldig.
Dus ook met Carnaval. Fijne vastelaovend.

STEM

LOKAAL
STEM

STEM

LIJST 2 NR 3

LIJST 2 NR 8

LEON RIJKX

TON KOLLÉE
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VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

‘DE INTEGRITEITSKAART TREKKEN KAN GEVAARLIJK ZIJN VOOR DEMOCRATIE’

Wat Geurts
overkwam
kan iederéén
overkomen
“Ik probeer altijd zaken op
te lossen door met elkaar
in gesprek te gaan. Dat
doe ik ook in Beekdaelen
op deze manier. Het innen
van boetes en dwangsommen en boetes staat daarbij niet voorop.” Dat zegt
burgemeester Eric Geurts
naar aanleiding van het
onderzoeksrapport dat
hem volledig vrijpleit.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Dwangsommen, zegt Geurts,
zijn een middel om zaken op te
lossen en is geen doel op zich.
“Soms lijkt het erop dat dat wel
zo is.” Nogmaals Geurts: “De politiek moet heel voorzichtig zijn
met het trekken van de integriteitskaart. Het mag geen politiek instrument worden waarmee
politieke tegenstanders worden
kleingemaakt – maar soms lijkt
het daar wel. Dat is heel gevaarlijk voor onze democratie. Wie
wil nog bestuurder worden als
je opvolger (PVV-gedeputeerde
Robert Housmans, red.) elke discrepantie die hij aantreft van zijn
voorganger de integriteitskaart
trekt zonder echt te weten wat

Burgemeester Eric Geurts: “Gelukkig tref ik in Beekdaelen een politiek klimaat aan dat er niet continu op uit is om elkaar af
te rekenen.” Foto de Beekdaeler

Dwangsommen zijn
een middel om zaken
op te lossen en is
geen doel op zich.
Soms lijkt het erop
dat dat wel zo is.
- Burgemeester Eric Geurts

de overwegingen waren van zijn
voorganger. Elke opvolger krijgt
wederom een opvolger, het kan
dus iedereen overkomen.”
‘Géén zaken onder tapijt vegen’
Geurts: “Hiermee wil ik niet zeggen dat alles onder het tapijt geveegd moet worden, zeker níét.

Zaken die niet goed zijn gegaan
moeten bespreekbaar worden
gemaakt.” In openheid maar ook
om ervan te leren. “Gelukkig tref
ik in Beekdaelen een politiek klimaat aan dat er niet continu op
uit is om elkaar af te rekenen.
Het gesprek staat bij ons gelukkig nog voorop.”
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OPMERKELIJK

EEN PAAR VAN ONZE SPEERPUNTEN
VOOR DE KOMENDE VIER JAREN:

-

Realisatie van toekomstbestendige
voorzieningen voor ontmoeting, sport of onderwijs

-

Het doelmatiger oppakken van de wateroverlast

-

Veiligere verkeerssituatie in en om de dorpen

-

Duurzaamheid hoog op de agenda

Beekdaelen

Mit uch, veur uch

Midden in de gemeenschap
KIJK VOOR MEER INFORMATIE WWW.CDABEEKDAELEN.NL OF
BEKIJK ONS OP FACEBOOK OF INSTAGRAM.

ACTUEEL

‘Muzikale fusie’
stap dichterbij

ZOON REDT VADER EN HOND
VAN WISSE DOOD

Hulsberg trots
op held Glenn!
Het is onlangs gebeurd, op
een donderdagavond rond half
zeven in Hulsberg, midden op
straat. Lees en huiver.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Vader en zoon Glenn lopen met
de hondjes op het zebrapad bij
het klooster in Hulsberg. Een
auto rijdt met zeer hoge snelheid
op het tweetal af. Zoon Glenn
bedenkt zich geen seconde en
duwt zijn vader naar de kant die
daardoor op de grond valt en met
zijn hoofd terecht komt tegen
de muur van het klooster. In één
beweging door wordt ook nog
hond Puck van een wisse dood
gered door het beestje aan z’n
riem omhoog te trekken. De bestuurder van de auto? Die rijdt
met hoge snelheid weg - zonder
zich te bekommeren om de gewonde vader die op de grond ligt
en om hond Puck die helaas toch
is aangereden en gewond is. Door
zijn moedig gedrag en snelle (re)
actie heeft Glenn ervoor gezorgd
dat het gezin, ondanks de verwondingen, een drama bespaard

Door zijn moedig
gedrag en snelle
(re)actie heeft Glenn
ervoor gezorgd dat
het gezin, ondanks
de verwondingen,
een drama bespaard
is gebleven.

is gebleven. “Dit had heel anders
kunnen aflopen”, zegt de moeder
van Glenn tegen de Beekdaeler.
Haar zoon heeft hoe dan ook een
superdappere daad verricht met
gevaar voor eigen leven, kortom,
een held waar ze in Hulsberg terecht trots op zijn.
Kenteken ontbreekt
Hulsbergenaren die het bijna-drama met eigen ogen hebben
gezien, zagen geen kans om het
kenteken van de automobilist te
noteren, daarvoor reed deze wegpiraat veel te hard. Het was een
Citroën, meer informatie ontbreekt tot op heden.

NUTH

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Schinveld De fusie tussen harmonie St. Caecilia en fanfare St.
Lambertus uit Schinveld komt steeds dichterbij. Bestuurders van
beide verenigingen, waaronder v.l.n.r. Eric Sturmans, Rob Keulen
(harmonie St. Caecilia), Paul Quaedvlieg en Frans Herings (fanfare St. Lambertus), tekenden onlangs de intentieverklaring voor
het samengaan. En na het ondertekenen ervan gaven ze elkaar
tevreden een boks. De twee verenigingen gaan samen verder onder de voorlopige naam ‘Samenklank’. Die naam zal vanaf nu worden gehanteerd totdat er een definitieve naam is voor de nieuwe
vereniging. Binnenkort praten de leden van beide verenigingen
door over het verdere fusieproces. Dan gaan ze het onder andere
hebben over de muziek, de vereniging en de rol in de samenleving
van het (tegen die tijd fuseerde) muziekkorps. Eigen foto
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LEVIN DE KOSTER

STEM
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JAENNETTE QUADVLIEG
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THEATER

TONEELVERENIGING ST. DONATUS
TRAPT JUBILEUMJAAR AF

‘Langk en
Mislukkig’
(eindelijk)
in première

Beekdaelen

Beekdaelen
blijj goed
wordt beter.
Wij zijn trots op onze 15 prachtige kernen,
maar het kan altijd beter. Heb jij een goed
idee om jouw dorp of buurt nog mooier
te maken? Dan maak jij kans op onze
‘Beter Beekdaelen Bokaal’ ontworpen door
Visser Chocolade. We geven er 15 weg!
Mail jouw idee naar hallo@vvdbeekdaelen.nl
voor 28 februari.

De cast van ‘Langk & Mislukkig’. Eigen foto

De komedie ‘Langk en
Mislukkig’ van toneelvereniging St. Donatus
uit Nuth gaat dit voorjaar
eindelijk in première. In
eerste instantie zou het
stuk al in het najaar van
2021 te zien zijn, maar dit
plan moest worden aangepast vanwege corona.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Als alles goed gaat wordt ‘Langk
& Mislukkig’ gespeeld in het
weekend van zaterdag 23 en zondag 24 april, telkens om 14.30
uur en 19.00 uur. Niet - zoals eerder aangekondigd - in de grote
schuur van boer Wimmers, maar
in het Trefcentrum aan de Wilhelminastraat.
Hilarische komedie
Het stuk gaat over een groep
amateurtoneelspelers die het
sprookje ‘Doornroosje’ probeert
op te voeren. De onderlinge verhoudingen binnen de toneelclub

#beterbeekdaelen

staan echter zo op scherp dat
er van het sprookje weinig meer
overblijft. Het resultaat is een hilarische komedie, waarin St. Donatus zichzelf en het amateurtoneel enorm op de hak neemt.
Maximaal 70 bezoekers
De toneelvereniging beperkt de
capaciteit van het Trefcentrum
vooralsnog tot maximaal 70
mensen. Het publiek zit in zitjes
van twee, op anderhalve meter
afstand. De gekochte kaarten
blijven geldig voor de nieuwe datum (zaterdag 21 augustus wordt
zaterdag 23 april, zondag 22 augustus wordt zondag 24 april).
Voor beide voorstellingen zijn
nog kaarten à 10 euro verkrijgbaar bij FFAnders of via www.
toneel-nuth.nl.
Jubileumjaar
Overigens bestaat toneelvereniging St. Donatus zeventig jaar.
Om dit te vieren staan er, naast
‘Langk en Mislukkig’, nog meer
toneelproducties dit jaar gepland. Welke dat zijn wil de toneelvereniging nog niet verklappen.

Vrijwilligers gezocht:
Volwassenen met overgewicht (20-65 jaar)
Voor onderzoek naar het gunstige effect van
voedingsvezels na antibiotica gebruik
Voedingsvezels zijn onverteerbare koolhydraten die we dagelijks met
onze voeding binnenkrijgen. In onze darmen stimuleren ze de groei van
goedaardige darmbacteriën. Door middel van een medisch-wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Maastricht willen we nagaan of inname van een voedingsvezel leidt tot versneld herstel van de darmbacteriën
na antibiotica gebruik.
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar volwassenen tussen de 20 en
65 jaar met overgewicht (Body Mass Index (BMI) 25 - 40 kg/m2).
Indien u suikerziekte heeft of vegetariër bent, kunt u niet meedoen aan
het onderzoek. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.
Blijkt uit een geschiktheidsonderzoek dat u mee kan doen aan het
onderzoek, zult u in een periode van 11 weken zes keer naar de
universiteit komen (17 uur in totaal). U dient gedurende de gehele
onderzoeksperiode nuchter naar de universiteit te komen. Tijdens deze
bezoeken zal onder andere uw suikerstofwisseling gemeten worden.
Tijdens de eerste week van het onderzoek gebruikt u een antibioticakuur.
Het onderzoeksproduct gebruikt u gedurende de volgende 8 weken. Na
afronding van het onderzoek ontvangt u naast uw reiskosten 300 euro.
Heeft u interesse of verdere vragen, neem dan contact op met
Lars Vliex, MSc; e-mail: l.vliex@maastrichtuniversity.nl of
tel: 043-3881638.
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KERKDIENSTEN

JEAN-KE

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Remigius
Schimmert

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 19 februari. 19.00 uur:
Gezinsmis met Kinderwoorddienst m.m.v. Gelegenheidskoor.
Intenties: zielendienst Zef Loijens; zielendienst Funs Schaepkens. Zondag 20 februari.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Gelegenheidskoor.
Aansluitend
koffie drinken in de kerk. Intenties: jaardienst Chris de Koning. Woensdag 23 februari.
19.00 uur: H. Mis in het klooster. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman; ouders Frissen-Haagmans en familie. Donderdag 24 februari:. 10.00 uur:
H. Mis in het klooster. 16.00 uur:
Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster.

Zaterdag 19 februari. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Jantje van
Wijk-Kemp; overleden ouders
Hub en Jet Snellings-Goossens;
Astrid Verbruggen (jaardienst).
Zondag 20 februari. 11.00 uur:
H. Mis, opgeluisterd door de
Gregoriaanse Schola. Intenties:
Bertien
Houtvast-Eurelings;
Maria Offermans (gestichte
jaardienst); echtpaar Huls-Thewessen; Jacques en Gerda Houben-Loozen (jaardienst); Jan
Creemers (jaardienst).

Vrijdag 18 februari. 19.00 uur:
Vormselviering. Zondag 20 februari. 09.30 uur: H. Mis (livestream). Intenties: jaardienst.
ouders Driessen-Habets; 2e jaardienst John Pakbier. Maandag
21 februari. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 25 februari. 09.00 uur:
H. Mis. Intenties: Schra Rijkx
senior (b.g.v. 109e geboortedag,
zijn echtgenote en kinderen).
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 20 februari. 11.00 uur:
Intenties: Wiel Smeets (jaardienst); Hub Bosch (1e jaardienst); Piet Laeven; Huub
Schoonbroodt. Dinsdag 22 februari. 11.00 uur: Huwelijksmis.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Parochie St. Lambertus
Oirsbeek
Zondag 20 februari. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd met
orgelmuziek. Intenties: Joke
Curfs-Hennes
(jaardienst);
Jeanne en Christ Janssen-Theelen en overleden familieleden;
echtpaar Douven Thijssen); Karel en Gerda Habets-Van Hameren; Truus Kusters-Kersten Cor
Clement. Woensdag 23 februari.
09.30 uur: H. Mis.

Zaterdag 19 februari. 18.30 uur:
H. Mis Intenties: voor alle overleden vrijwilligers van de parochie. Dinsdag 22 februari. 09.00
uur: H. Mis. Intenties: Tot heil
van de kerk, voor alle zieke en
eenzame parochianen.

045-5212004
Hiervoor kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak
bij u thuis of in ons uitvaartcentrum.

Es die va JOABIK zègke JOA
dan is ‘t JOA
Zègke ze NEI
dan is ‘t NEI !
Mèh, wat ze ouch zègke
of wát ze ouch vroage...
I JOABIK is ‘t woar
of ‘t is geloage!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

De Hazebats
zondag in
Schinveld
huis-aan-huis

Wilfred en Patricia van den Hout

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.

dinsdag 15 februari 2022

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

SCHINVELD Komende
zondag 20 februari valt
op ieder Schinvelds adres
zonder nee-nee-sticker
De Hazebats gratis in de
brievenbus. Vanwege de
geldende coronamaatregelen zullen de bezorgers
van De Hazebats niet
aanbellen voor een gift. Er
bestaat vanzelfsprekend
wel de mogelijkheid om
een bijdrage giraal over te
maken naar de carnavalsvereniging. Het rekeningnummer staat vermeld in
de komende uitgave van
De Hazebats. Wie niet in
Schinveld woont en toch
De Hazebats wil ontvangen
kan bellen met Ed Theunissen, tel. 045-5251983.
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CULTUREEL CENTRUM FASILA IN SCHINVELD BLIJ MET VERSOEPELINGEN

Ouderwets carnavallen
is nog een brug te ver

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

protestactie ‘De nacht staat op’
is niet van toepassing. In onze
gemeente ligt ook geen grote
theaterzaal, maar wel Cultureel
Centrum Fasila in Schinveld,
met meer dan 15 verenigingen
hét sociaal-cultureel middelpunt
van ‘Sjilvend’ en omgeving. Als
we vrijdagmiddag 11 februari
aan beheerder Bas von Tongelen
vragen wat hij van de versoepelingen vindt, houdt hij in eerste
instantie de boot af. “Officieel is
nog niet bekend welke versoepelingen eraan zitten te komen, dat
horen we pas dinsdagavond 15
februari. Tot die tijd houden we
ons in Fasila strikt aan de coronamaatregelen.”

Over versoepelingen voor het
nachtleven kunnen we wat
Beekdaelen betreft kort zijn: de

Wandelen met carnaval
Uiteraard is het fijn als er versoepelingen komen, zegt Von Ton-

Als de versoepelingen die
verleden week uitlekten
inderdaad kloppen, dan
betekent dat langere openingstijden en geen anderhalvemeter meer voor
de horeca. Bovendien zijn
evenementen weer mogelijk. Maar wat betekent
het voor de vastelaovend?
We vroegen het Bas von
Tongelen, beheerder van
Cultureel Centrum Fasila
in Schinveld.

De Beekdaeler
zoekt twee
nieuwe bezorgers
in Schinveld
SCHINVELD De Beekdaeler is op zoek naar twee
nieuwe bezorgers voor een
krantenwijk in Schinveld
Het gaat om een wijk in de
omgeving van de Jabeekerstraat/Kievit/Merkelbeekerstraat. Verder een
wijk in de omgeving A ge
Water/Pastoor Greijmansstraat/ In de Kweddel/
Kannunik van Nuijsstraat/
President Rooseveltstraat.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.

gelen. “We zijn er met z’n allen
aan toe.” Of er eind deze maand
al volop ‘gevastelaovend’ wordt
in Fasila? “Ik zie het nog niet gebeuren.” Hijzelf gaat tijdens de
carnavalsdagen vooral wandelen
- want gezond en nog veilig ook.
Hij is positief over de nabije toekomst. “Niks mooiers dan gezellige feesten in Fasila.” De afgelopen tijd waren er op bescheiden
schaal activiteiten in de Schinveldse cultuurtempel, ook is er
door muzikanten kleinschalig gerepeteerd. “De bar was al die tijd
echter dicht. Nu de tap weer open
is wordt het rendabeler. Maar het
wordt beslist geen topvoorjaar.”
‘Het blijft oppassen’
Verruimde openingstijden, grotere bezoekersaantallen, wat mag
wél en wat níét met vasteloavend,

Uiteraard is
het fijn als er
versoepelingen
komen. We zijn
er met z’n allen
aan toe.
- Bas van Tongelen

wordt het 1G of niet? - ga er maar
aan staan als verantwoordelijk
beheerder, en zo iemand ís Von
Tongelen. Hij gunt iedereen z’n
feestje, daar niet van. “Maar het
blijft oppassen”, zegt hij, zonder
het woord uit te spreken waardoor de wereld sinds begin 2020
vleugellam is.

GROEN&SOCIAAL
JUIST NU!

Wat vind jij belangrijk? Wij
horen graag wat jou
beweegt, zodat we dit mee
kunnen nemen in
gemeentelijk beleid. Neem
contact met ons op!

WIJ GAAN GRAAG MET JE IN GESPREK!

ONS PROGRAMMA IN 4 DELEN
1 Iedereen doet mee!

Woningmarkt, gelijke behandeling, armoede,
jongeren en toegankelijkheid.

2 Geluk: groen, leefomgeving & zorg
Natuur, mobiliteit, ruimte, verenigingsleven,
inclusiviteit en veiligheid.

3 De mens staat centraal

Vertrouwen, menselijke maat, zorg & welzijn,
cultuur, voorzieningenniveau en mantelzorg.

Vragen? Ideeën? Meedoen?
Dat kan!
Wij gaan graag met je in
gesprek.

06-15596812
Verkiezingskrantje ontvangen?
Laat het ons weten!
Weten wanneer we waar zijn?
Check onze website!

4 Klimaat & duurzaamheid

Betaalbare oplossingen, lokale energie- &
warmtetransitie, klimaatverandering &
circulaire economie.

BEEKDAELEN.GROENLINKS.NL
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PUZZEL

Veel puzzelplezier!

Sudoku vijfling

5

Deze week weer extra veel
puzzels. Mede dankzij de
coronacrisis hebben veel
lezers van de Beekdaeler ontdekt hoe fijn en
ontspannen het kan zijn
om weg te kruipen in een
lekkere stoel met een stevige hersenraker. Je kunt
alle sores van de wereld
even vergeten als je op
zoek bent naar een Franse
rivier met vier letters. Veel
puzzelplezier!
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4
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Sudoku

1 7

8
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8
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6
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3 4
8 7

9 5
5 1
4
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kruiswoord
1
11
15

2

3

4

5

6

12
17

18
23

22

31

33

30
34

36
39
45

44

40

41

46

47

50

49
54

53
58
62

21
25

29

32

38

52

10

20

24

35

43

9

14

19

28

27

37

8

13

16

26

7

48
51

55

59

56
60

63

57
61

42

HORIZONTAAL:
1 blunder 6 kosmos 12 behoeftig mens 13 deel v.h. been 15 plakband
17 karaat 19 vanaf 20 hoogbouw 22 zangstem 23 pl. in Gelderland 25
profeet 26 toestand van razernij 28 geeuwen 30 leiding 31 werktuig 33
jaargetijde 35 lidwoord 36 soort hert 38 bouwmateriaal 40 viseter 43
vesting 45 staat in Amerika 47 uitroep van vreugde 49 boerenbezit 50
priem 51 water in Utrecht 52 zangstuk 54 voegwoord 55 water in Friesland 57 riv. in Spanje 58 dus 60 wreed heerser 62 guitig 63 later.
VERTICAAL:
2 schootcomputer 3 vlaktemaat 4 tot en met 5 eikenschors 7 bijbelse figuur 8 en omstreken 9 onverschrokkenheid 10 sportvrouw 11 stang 14
tekengerei 16 bergweide 18 sportploeg 19 groot aantal 21 op de wijze
van 24 per persoon 27 gil 28 intens genoegen 29 bontsoort 30 handvat
32 een weinig 34 keurig 37 huisvuil 38 handwerken 39 familielid 40
vruchtbare plaats 41 mannelijk dier 42 duivel 44 ijzerhoudende grond
46 grote kledingmaat 48 op grote afstand 53 papegaai 54 eveneens 56
takje 57 jaartelling 59 bevel 61 bijwoord.
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PRIJS-PUZZEL

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

lekkernij

id est

begrensd
gebied

cel

strafwerktuig

afgemat

Engels
bier
schone
jongeling

pl. in
Zeeland

eirond
spinrag
Japans
bordspel

overvloed
voorzetsel

made

ik
(Latijn)

geluidsband

eerste
kwartier

€10,-

et
Gefeliciteerd m
n!
bo
au
de
ca
uw
jo

nagalm

loopbaan

Nieuwe
Testament
vogelverblijf

kelner
neerslag
land in
Afrika
domina

Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. naar
de Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth.
Vergeet je naam, adres en woonplaats niet te vermelden. De naam van de winaar wordt in de volgende
uitgave gepubliceerd. De cadeaubon wordt per post
naar je toegestuurd.

karakter

schaakterm

hevig

ratelpopulier
manier

dokter

kortschrift

heilige
plaats

Oplossing van de vorige editie:
GEHEIM

vertrager

delfstof

tweestrijd

milliliter

regelmaat
tegenover
voertuig

De winnaar is:
Sylvia Aspers (Jabeek)

straatsteen

rancune

Oude
Testament
houding

verdieping

strafwerktuig

Oplossing:

Oplossingen van de vorige editie
Sudoku vijfling

kruiswoord
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Wij zoeken
bezorghelden
in Schinveld
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Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief.
Het is een ideale bijbaan waarmee je je eigen
geld kunt verdienen. Bovendien kun je dit werk
perfect combineren met school, hobby’s of sport.
Je krijgt de kranten thuis afgeleverd. Verder
regel je je eigen werktijden.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE EIGEN
BUURT
€

€

GOEDE VERDIENSTEN
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD
€

Interesse?
Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl

Glasvezel in
gemeente
Beekdaelen
is dichterbij
dan ooit!
In Bingelrade, Jabeek en Sweikhuizen gaan wij glasvezel
aanleggen! De aanleg start eind maart. In Merkelbeek, Puth,
Schinnen en het buitengebied rond Nuth is het benodigde
deelnamepercentage nog niet behaald. De deadline om je
gratis aan te melden voor glasvezel is daarom verlengd tot
6 maart 2022.

Meld je
nog gratis
aan vóór
6 maart
2022!

Kom naar een informatieavond
Door de coronamaatregelen is het lastiger geweest om alle inwoners persoonlijk
te bereiken. Nu het weer mogelijk is, organiseren wij glasvezel informatieavonden
bij jou in de buurt:
• maa 14 februari
• woe 16 februari
• don 17 februari
• vrij 18 februari
• maa 21 februari
• din 22 februari
• woe 23 februari

bij ‘t Weverke, Hoofdstraat 77 in Schimmert
bij Handboogschutterij St. Hubertus, Horenweg 10A in Nuth
bij Joe’s Place, Brommelen 16 in Wijnandsrade
bij Hoeskamer Arensgenhout, Diepestraat 6 in Hulsberg
bij Brasserie Oud-Limburg, Kerkweg 32 in Puth
bij Gastronomie Smeets, Steenweg 6 in Merkelbeek
bij JIS, Burg. Pijlsstraat 1E in Schinnen

Je bent welkom vanaf 19.00 uur. Van 19.30 tot 20.30 uur vindt de presentatie
plaats, en kom je alles te weten over de aanleg van glasvezel, de voordelen,
voorwaarden, kosten en planning. Ook is er ruim de tijd om vragen te stellen.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en vragen je om een
coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs te tonen.

gavoorglasvezel.nl

15
FEB
‘22

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
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Moutheuvellaan 11 Een verbouwing /
A in Schinnen
aanbouw
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
De Gyselaar
Het kappen van
Oirsbeek
bomen en de aanlegv
kunstgrasveld VV
Amstenrade

DATUM VERLEEND
10-02-2022

DATUM INDIENING
20-01-2022

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op
www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u
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.

Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart 2022
• Uitzendingen lijsttrekkersdebat door streekomroep
ZO-Nws
Streekomroep ZO-Nws organiseert het lijsttrekkersdebat in verschillende gemeenten. Het lijsttrekkersdebat van Beekdaelen wordt uitgezonden op:
- Zaterdag 19 februari om 14.00 uur
- Zondag 20 februari om 10.00 uur
- Maandag 21 februari om 18.00 uur
U bekijkt de uitzendingen op tv (Ziggo kanaal 44 en
KPN kanaal 1434) en via www.zo-nws.nl.
• Verlopen identiteitsbewijs?
Met een identiteitsbewijs waarop een einddatum van 16
maart 2017 of eerder staat (dus 5 jaar of langer verlopen),
kunt u niet gaan stemmen. Vraag tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente.
• Verkiezingskrant in gewone taal
ProDemos heeft de ‘Verkiezingskrant in gewone taal’
ontwikkeld voor mensen voor wie lezen en schrijven
moeilijk is. U leest de krant online via
www.prodemos.nl. (Klik op de gele
button ‘Verkiezingen’ rechtsboven,
klik daarna in de linker kolom op
‘gemeenteraadsverkiezingen’).
Of gebruik de QR-code. 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms
snel. Daardoor kan het voorkomen dat een deel van de
gemeentelijke informatie in dit weekblad al is ingehaald
door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u in dat
geval de meest actuele informatie over het specifieke
onderwerp.

Uitgebreide informatie over de verkiezingen leest u op
www.beekdaelen.nl/verkiezingen.
Heeft u vragen over de verkiezingen? E-mail uw vraag dan
naar verkiezingen@beekdaelen.nl.
Of neem telefonisch contact op via 088 – 450 2000.

Ontwerp Nota Bodembeheer
Beek, Beekdaelen (Nuth) en Stein
& Bodemfunctieklassenkaart en
Bodemkwaliteitskaart

De Nota is onlosmakelijk verbonden met de bodemkwaliteitskaart.
De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de bodemkwaliteit
binnen een bepaald gebied is aangegeven. Een bodemkwaliteitskaart
wordt opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve
en verantwoorde manier mogelijk te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Beekdaelen maakt bekend dat zij op 1 februari 2022 de Ontwerp
Nota Bodembeheer Beek, Beekdaelen (Nuth) en Stein, de
Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart heeft
vastgesteld.
Toelichting
De Nota bodembeheer Beek, Beekdaelen (Nuth) en Stein is een
gemeenschappelijke nota van de 3 gemeenten. In de Nota staat hoe
de regio omgaat met bodemverontreiniging en welke mogelijkheden
er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond. De Nota
geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van
projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden
met de kwaliteit van de bodem.

Aanslag van BsGW in
februari in de bus

Terinzagelegging
De Ontwerp Nota Bodembeheer Beek, Beekdaelen (Nuth) en Stein,
de Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart liggen van
16 februari 2022 tot en met 30 maart 2022 voor een ieder ter inzage.
Een exemplaar kan op verzoek digitaal worden toegezonden door
een mail te sturen naar e.gijzen@beekdaelen.nl.
Zienswijzen
Tot en met 30 maart 2022 kan een ieder mondeling, maar bij
voorkeur schriftelijk, zienswijzen op de ontwerp nota naar voren
brengen bij het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth. Voor
mondelinge reacties dient u eerst een afspraak te maken met de
behandelend ambtenaar, telefoon 088-450 2000 (E. Gijzen).

MijnOverheid. Op de aanslag staat ook de
nieuwe WOZ-waarde vermeld.

Verspreid over de maand februari,
verzendt BsGW de aanslagbiljetten met de
gemeentelijke- en waterschapsbelastingen in
Limburg.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijkt
BsGW onder meer naar de marktwaarde en de
verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de
omgeving. In de afbeelding leest u er meer over.

bezwaar tegen de WOZ-waarde, maar bel
eerst eens met BsGW via 088-8420 420.
De BsGW-taxateurs leggen graag uit hoe zij
de WOZ-waarde berekend hebben. Ook
beoordelen zij kosteloos of de WOZ-waarde
correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan
vaak niet meer nodig. Dit bespaart veel tijd en
kosten.

U ontvangt de aanslag per post of digitaal
via de persoonlijke Berichtenbox van

Vindt u dat de WOZ-waarde van uw woning
te hoog is ingeschat? Maak dan niet direct

Uitgebreide informatie vindt u op
www.bsgw.nl

Check samen met ons uw WOZ-waarde

Bent u het niet eens
met de WOZ-waarde?

Bel ons!
088-8 420 420

Check uw taxatieverslag

Makkelijk en snel

Bespreek uw gegevens met de taxateur

Met uw inbreng stellen wij de juiste waarde vast

Zijn er aanpassingen nodig?

In het taxatieverslag ziet u welke gegevens wij gebruikt
hebben voor de bepaling van de WOZ-waarde van uw
woning. Het taxatieverslag vindt u terug op
www.bsgw.nl / Mijn BsGW.

Geef aan hoe uw woning afwijkt

De taxateur past deze direct aan
in onze administratie.

als de woningen die als referentie zijn gebruikt
niet met uw woning te vergelijken zijn.

Nieuwe WOZ-waarde bepaald?

U ontvangt de nieuwe WOZ-waarde van
ons nadat de aanpassingen zijn gedaan.

Wijken er gegevens
af of kloppen ze niet?

Bel ons voordat
u bezwaar maakt!

088-8 420 420

Meer informatie

Zo bepalen wij de WOZ-waarde

Woonoppervlakte

Speciﬁeke kenmerken

De oppervlakte van uw woning Ook speciﬁeke kenmerken
is de basis voor de bepaling
van uw woning zijn van
van de WOZ-waarde.
invloed op de WOZ-waarde.

Afwerking

Ligging

Verkoopprijzen

Het afwerkingsniveau
van binnen én buiten is
van invloed op de waarde.

We kijken naar
de ligging en locatie
van uw woning.

We kijken naar
verkooptransacties van
vergelijkbare woningen.

Er wordt rekening gehouden met verschillen in kenmerken van een verkochte woning en uw woning.

Kijk op www.bsgw.nl
of bel 088-8 420 420

Gebiedsontwikkeling De Gijselaar in Amstenrade

Vleermuizen krijgen nieuw verblijf
Rond De Gijselaar in Amstenrade gaat de komende jaren het een
en ander veranderen. Zo wordt een nieuw Kindcentrum gebouwd
en de huidige school gesloopt, er komt een nieuwe
kantine voor de voetbalvereniging en een nieuw
trainingsveld, de openbare ruimte wordt opnieuw
ingericht en De Koeteleboet wordt gerenoveerd
en verbouwd. En ook op de locaties van Cicero
Zorggroep en ZOwonen gaat het een en ander
veranderen.
Om al deze veranderingen te kunnen
doorvoeren, zijn er een aantal onderzoeken
nodig. Ook is een ontheffing van de provincie
nodig; deze wordt nu aangevraagd.
Wethouder Peter Janssen: “Het ecologisch onderzoek is
inmiddels uitgevoerd in het kader van de natuurwet- en regelgeving.
Hieruit bleek dat de vleermuis aanwezig is in dit gebied. En mogelijk
komt ook het Vliegend Hert voor op plekken waar werkzaamheden
gaan plaatsvinden. Dit stukje waardevolle natuur en deze bijzondere
beschermde diersoorten willen we natuurlijk graag behouden binnen
dit gebied.”
Nieuwe vleermuiskasten op nieuwe plek
Omdat er straks gebouwen worden gesloopt waar de vleermuizen nu
in voorkomen, worden nu al maatregelen getroffen. Wethouder Peter
Janssen: “Er zijn op 9 februari twee vleermuiskasten geplaatst nabij

de waterbuffer, achter het voetbalveld. De vleermuizen hebben zo
voldoende de tijd om ‘te verhuizen’ naar hun nieuwe verblijf. Deze
bevinden zich overigens op ongeveer 3 meter hoogte, zoals u kunt
zien op de foto.”
Binnenkort worden een aantal niet-vergunningsplichtige bomen
gekapt nabij het voetbalveld. Dit is nodig als voorbereiding op de
aanleg van het nieuwe trainingsveld. Ook is een kapvergunning
aangevraagd voor enkele vergunningsplichtige bomen.
Verder worden nog maatregelen genomen zoals het
(ver)plaatsen van broedstoven voor het (mogelijk
aanwezige) Vliegend Hert en het planten van nieuwe
bomenrijen. Deze maatregelen zullen in fasen
uitgevoerd worden. De gemeente stelt hiervoor een
plan op, waar zij ook het advies van IVN in meeneemt.
Dit plan wordt vervolgens voorgelegd bij de provincie.
Toelichting gebiedsontwikkeling De Gijselaar
Aan De Gijselaar in Amstenrade vindt u allerlei voorzieningen die
belangrijk zijn voor de vitaliteit en leefbaarheid van Amstenrade.
Denk aan de school, het zorgcentrum voor ouderen, de gymzaal,
de bibliotheek en ruimte voor allerlei verenigingen. Dit willen we
graag behouden voor de toekomst. In de komende paar jaar nemen
we daarom maatregelen om deze voorzieningen toekomstproof te
maken.
Meer informatie over de gebiedsontwikkeling De Gijselaar leest u
op www.beekdaelen.nl/gijselaar. Hier kunt u zich ook aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief over deze gebiedsontwikkeling.
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MET STEUN VAN SPORTAKKOORD BEEKDAELEN

Quick’72/Schimmert
promoot
tafeltennis
Vanaf 17 januari
spaar je
bij Coop Knols Schimmert*

In het zogeheten Sportakkoord Beekdaelen, dat in
2020 ondertekend werd,
zijn ambities uitgewerkt
om meer mensen in onze
gemeente te laten sporten
en bewegen. Tafeltennisvereniging Quick’72/
Schimmert is één van de
verenigingen die in 2021
(met succes) een aanvraag
voor tafeltennismaterialen
indiende bij het kernteam
van Sportakkoord Beekdaelen.

door corona, verenigingen het
moeilijk hebben, moet je zo’n
kans aangrijpen.” Het ‘Schimmertse’ project is bedoeld om de
tafeltennissport extra onder de
aandacht te brengen bij kinderen. Door tafeltennispakketten
uit te delen op diverse scholen in
de omgeving van Schimmert kunnen kinderen tijdens schooltijd al
tafeltennissen.

voor prachtige historische foto's van Schimmert!

anaf 17 januari spaa
Coop Knols Schimm
10

Een bisschopswijding

Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.
Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.

Clinics geven op scholen
Veel scholen hebben een of meerdere tafeltennistafels op het
schoolplein staan. Maar door een
gebrek aan of een slechte kwaliteit van materiaal worden tafeltennistafels te weinig gebruikt,
zegt Slakhorst. “Met het pakket
krijgt een school verschillende
vormen van balletjes, diverse batjes en spelkaarten die tijdens de

rachtige historische foto's van Sc
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Anita Slakhorst, lid van de
Schimmertse tafeltennisvereniging: “In een tijd waarin, mede

27

28

29

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

Door tafeltennispakketten uit te delen op scholen kunnen kinderen tijdens de
schoolpauzes tafeltennissen. Eigen foto
10

pauze gebruikt kunnen worden.”
Vanwege corona is het volledige project nog niet uitgevoerd.
Zodra scholen weer externe
personen mogen ontvangen, zal
30

31

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Verzamel alle
plaatjes van

Een bisschops

de tafeltennisvereniging ook clinics gaan verzorgen op de scholen. Voor meer informatie: www.
beweegdaelen.nl

Ons dorp heeft drie bisschoppen
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Le
(Jan) Theunissen (1905-1979) wa

Het bijzondere is dat Mgr.Theun
25 maart 1950, waarna hij als ap
daar de eerste aartsbisschop.

32

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

27

33

Aanbieding van de bisschopsst
geschonken door de mensen v
Schimmert.

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.
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Ons dorp heeft drie bisschoppen gekend: Mgr. Joannes Nicolaus Lemmens (1850-1897) was bisschop in Vancouver,
Mgr. Joseph Hubert Guillaume Lemmens (1884-1960) was bisschop van Roermond en Mgr. Joannes Baptist Hubertus
(Jan) Theunissen (1905-1979) was Montfortaan en missiebisschop.
Het bijzondere is dat Mgr.Theunissen in onze parochiekerk door Mgr. Lemmens tot bisschop werd gewijd en wel op
25 maart 1950, waarna hij als apostolisch vicaris is gaan werken in Brits-Nyassaland, thans Malawi. In 1959 werd hij
daar de eerste aartsbisschop.
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Beekdaelen

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.
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Voor een
#beterbeekdaelen.
10

Een bisschop

Aanbieding van de bisschopsstaf
geschonken door de mensen van
Schimmert.

Bij het vertrek van de stoet van het
klooster naar de kerk.

Vlaggenparade bij de kerk door
Montfortaanse studenten,
de patersjongens.

Ons dorp heeft drie bisschoppe
Mgr. Joseph Hubert Guillaume L
(Jan) Theunissen (1905-1979) wa

Het bijzondere is dat Mgr.Theun
25 maart 1950, waarna hij als ap
daar de eerste aartsbisschop.

27

Aanbieding van de bisschopss
geschonken door de mensen v
Schimmert.
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31

32

33

1. Marco Sturmans
13. Tesh van Eijk
2. Bert Heggen
14. Ingrid Klinkers
3. Bart Suers
15. Remko Broekmans
4. Leon Pansters
16. Stefan Larue
5. Peter Daniels
17. Monika Houwers
6. Fidi Muller
18. Hub Lenssen
Roy Walraven
19. Pierre Thijssen
rzamel foto's van het dorp7. en
de omgeving,
oude
8. Laura Jacobs
20. Bart Knibbeler
en opmerkelijke personen in een mooi verzamela
9. Lei Vervuurt
21. Kenny Knops
ONTVANG EEN GRATIS
* Spaaractie loopt van 17 januari t/m 27 maart 2022. Het boek is gratis10.
af te halen
waardebon die bij 22.
de folder
Nettymet
Nijssen
Rien Valkenburg
ZAKJE
PLAATJES
ELKE2022.
pt van 17 januari
t/mBij27
maart
boek
is gratis
zit van week
3-2022.
elke €BIJ
10,- boodschappen
ontvang jeHet
een spaarzakje
met 4 spaarplaatjes
(foto’s).af te halen met w
Jos Palm je een
23.spaarzakje
Peter Swelsen
3-2022. Bij elke € 10,- boodschappen11.
ontvang
met 4
€10,- AAN BOODSCHAPPEN!
12. Karin Suers
24. Ed Slangen
In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Mgr. Theunissen geeft zijn
eerste bisschoppelijke
zegen na de wijding.

Montfortaanse bisschop
op de terugweg naar de
Apostolische School St.
Marie Schimmert.

Pages met het
bisschoppelijk wapen van
de te wijden bisschop.

30

In de dichte mist wordt
de bisschopsstaf ter kerke
gedragen.

Verzamel foto's van het dorp en de omgeving, oude tradities
en opmerkelijke personen in een mooi verzamelalbum.

Knols Schimmert
Weidestraat 3
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FLORERENDE JEUGDAFDELING IN NUTH STAAT SYMBOOL VOOR NIEUWE KOERS

‘Koopclub Minor’
bestaat niet meer
Bij voetbalvereniging
RKSV Minor in Nuth is een
‘nieuwe’ voetbalcultuur in
wording. Het ‘eerste’ mag
dan in de Hoofdklasse
spelen, zaligmakend is dat
allesbehalve. De sportieve
verbondenheid met Nuth,
laat staan met Beekdaelen, is niet bijster groot
meer. Dat het roer omgaat,
beter gezegd om móét,
vertelde voorzitter Roger
Odekerken onlangs in de
Beekdaeler. De jeugdleiders en coördinatoren
van de gecombineerde en
florerende ‘Jeugdafdeling
Minor-Wijnandia’ zijn razend enthousiast over de
nieuwe koers.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Donderdagavond 10 februari: tientallen jeugdspelers van Minor-Wijnandia, waaronder de ‘A-jeugd’, tijdens de training op
Sportpark Kollenberg in Nuth. Foto Rob Oostwegel

Remy Royen is het klankbord
voor de jeugdafdeling en de
bestuursleden van Minor en
Wijnandia, William Spinder
neemt het voetbaltechnische
gedeelte voor z’n rekening. Ja,
het gaat goed met onze jeugdafdeling, zegt Spinder. “In totaal 120 jeugdleden waaronder
circa 30 jeugdspelers afkomstig
uit Wijnandsrade.” Royen: “We
zijn qua ledenaantal goed door
de coronaperiode gerold want
geen afvallers. Bij de pupillen
zien we zelfs een aanzienlijke
aanwas. Voor zover de coronamaatregelen het toelieten is de
jeugd blijven trainen. En tegen
de scholen hebben we gezegd:
als jullie méé willen doen, van
harte welkom, onder het motto:

bewegen moet want het is goed.”
De jeugdleden zijn de contributie
blijven betalen, zelfs toen door
de lockdown trainen niet eens
meer mocht, laat staan wedstrijden spelen. Wat dat laatste betreft draaide de jeugdafdeling
van Minor-Wijnandia afgelopen
zaterdag een vrijwel vol competitieprogramma. Twee dagen
eerder, donderdagavond, liep het
storm op de training.
Te groot niveauverschil
Tussen enerzijds het eerste
van Minor dat in de Hoofdklasse speelt en anderzijds ‘het
tweede’ en wat vroeger de
‘A-jeugd’ heette, is het voetbalniveau op dit moment erg groot.
Verbazen mag dat niet, want

Minor haalde jarenlang spelers
‘voor het eerste’ van heinde en
ver. Met als ultieme beloning het
bereiken van de Hoofdklasse.
Viel dat even tegen! Althans na
verloop van tijd, want wat moet
je met een uitwedstrijd naar
Longa ’30 in Gelderland? - zoals
afgelopen
zondag.
“Minor
heeft het imago van koopclub”, zegt Royen. “Daar willen we zo snel mogelijk vanaf.”
Hij beseft dat daar zeker twee
à drie jaar overheen gaan. De
jeugdafdeling van Minor-Wijnandia dóét al wat Minor gáát doen:
voetballers uit het eigen dorp of
gemeente lekker laten ballen,
zonder met een halflege autobus en volle broodtrommel naar
Gelderland af te hoeven reizen.

Van ons imago als
koopclub willen we
zo snel mogelijk af.
- Jeugdleider Remy Royen

Jeugdcarnaval in kantine
Voor de vastelaovendvierende
jeugd van Minor-Wijnandia is er
(onder voorbehoud) goed nieuws:
op carnavalsvrijdag 25 februari
wordt in de voetbalkantine van
Sportpark Kollenberg in Nuth
om 18.11 uur afgetrapt onder het
motto ‘Veer kinne weer!’ (sjoenkelen, hossen, springen op carnavalskrakers met DJ Iwan). Let op:
er wordt gecontroleerd op de dan
geldende toegangseisen.

18

beekdaeler.nl

dinsdag 15 februari 2022

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

ACTUEEL
ONTDEKT BIJ ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Duizend jaar oude resten in Oirsbeek
Oirsbeek Bij archeologisch onderzoek is in Oirsbeek een groot aantal
sporen aangetroffen uit waarschijnlijk de 11de en 12e eeuw. Het Waterschap Limburg is in dit kerkdorp van Beekdaelen bezig met de aanleg
van een waterbuffer langs de Hagendoornweg. De voorbije twee maanden heeft een in archeologie gespecialiseerd bedrijf (Earth integrated
Archaeology) ter plaatse onderzoek gedaan. Op basis van historisch
onderzoek was niet bekend dat zich hier resten van bewoning uit de
zogeheten ‘Volle Middeleeuwen’ bevonden. Nader onderzoek naar de
sporen en vondsten zal meer inzicht geven in de exacte datering van de
archeologische resten en de functie van deze vindplaats. Foto Gemeente
Beekdaelen

Hulp gezocht voor paddentrek in Nuth
langs diverse wegen om
de padden, kikkers en
salamanders te behoeden voor
auto’s. Elke ochtend en avond
worden de emmertjes met de
daarin geduikelde padden
leeggehaald. “Daarvoor zoeken
we nog vrijwilligers”, aldus IVNzegsman Bert Deguelle. “Dat
hoeft niet iedere ochtend, met
een groepje mensen wordt het
werk verdeeld”.
Vorig jaar werden zo’n 1000
diertjes de weg overgezet.
Wie wil helpen, kan zich
melden bij Sjef Starmans via
sjefstarmans@home.nl.

STEM

LOKAAL
STEM

AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

Vacatures & personeel

NUTH

NUTH De amfibieënwerkgroep
IVN Beekdaelen-Nuth is
op zoek naar vrijwilligers
die tussen half februari en
half april willen helpen de
paddentrek in goede banen te
leiden. Tijdens de paddentrek
sneuvelen er weer veel dieren
in het verkeer. Op zoek naar
water waar ze zich kunnen
voortplanten, steken ze wegen
over waarbij ze het risico
lopen om overreden te worden.
De amfibieënwerkgroep
van IVN Beekdaelen-Nuth
plaatst daarom zogenaamde
paddenlinten en emmertjes

PVC, LAMINAAT, PARKET,
ECO-KURK
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth - 045-5113469

STEM

LIJST 2 NR 6

LIJST 2 NR 5

HUGO RAES

JOS PIEPER

EUREST SERVICES ZOEKT
AANPAKKER!
Schoonmaak-medewerker voor
30/35 uur p. week. Van ma-vrijdag
tussen 6:30 en 14:00 uur. Locatie
regio Heerlen. Reageren:
Andre.Postma@compass-group.nl
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
BETROUWBARE BEZORGERS
IN SCHINVELD. Uitstekende
verdiensten! Interesse? Meld je
aan via info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006.

Diversen
WERELDWINKEL NUTH IS OOK
NA VALENTIJN LIEF VOOR HAAR
KLANTEN. Voor iedere klant een
gratis kaarsje bij bezoek aan de
winkel. Op vrijdag tussen 13.30u.
en 16.00u. zijn wij open en op
zaterdag van 12.00u. - 14.30u. Op
afspraak is natuurlijk ook altijd
mogelijk. Bezoek onze Facebook
pagina: wereldwinkel Nuth en
bekijk ons veelzijdig aanbod aan
producten. Van Marcels green
soap tot Seepje, van duurzame
producten tot dopper flessen, van
mooie sieraden tot sjaals, mutsen
en handschoenen, van boekjes tot
leuke baby en kindercadeautjes,
van kaarten tot levensmiddelen.
En...een cadeaubon is ook een
optie. Niet alleen kopers maar ook
kijkers zijn bij ons welkom.
Tot snel in ons veelzijdig winkeltje:
Wilhelminastraat 1 in Nuth.

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

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

Kleding en Schoenen
STEVENS
SCHOENENSPECIAALCENTRE
SCHINNEN
Voor al uw voetzorg!
*Schoenen voor jong en oud in vele
wijdtematen. *Schoenen veelal
geschikt voor losse steunzool.
*Pedicure-salon. *Podotherapie.
*Orthopedie. *Schoenmakerij.
*Gratis parkeren voor de deur. NU
SALE! Veel schoenen met korting
tot 50%. Geopend: di t/m vr 09.3018.00 uur. za 09.30-17.00 uur.
Dorpsstraat 27 Schinnen
Tel. 046-4431633

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

Beekdaelen Lokaal stelt voor:

Funs
Pluijmaekers
LIJST
3
Hulsberg
Lijst 3 | nummer 5

Schaatsen
Schaatsen is het1 zich
voortbewegen
op dunne, rechte
ijzers over beHenk Reijnders
2 Harry van de Laar
3 Harrie Geurten
4 Annie Goossens
vroren water (ijs). Schaatsen kan zowel op natuur- als op kunstijs worden
beoefend. In ons land is deze bezigheid, die vanouds en vanzelfsprekend
vooral in de winter plaatsvindt, favoriet, wat niet verwonderlijk is door de
aanwezigheid van veel oppervlaktewater in onze contreien. In de prehistorie werden reeds scherp geslepen dierlijke botten onder de voetzolen
gebonden om zich sneller over ijsvlakten te bewegen. In de middeleeuwen
was dit nog steeds het geval. Jacob van Maerlant had het over een "iserne
6 Sem Janssen
7 Bert Kannegieter
8 Charles Martens
scoen" in een gedicht.
Hij schreef:
"Al draag ik ijzeren
schoenen, ik9 Jeanny
zou Simons
niet aan je kunnen ontkomen". Het verhaal van de Schiedamse maagd
Lidwina, die door een val op het ijs haar ribben brak en daarna levenslang
bedlegerig bleef, spreekt nog altijd tot de verbeelding. In de 17e eeuw
werd er veel geschaatst als winters vermaak en er zijn talloze schilderijen bekend, onder andere van Hendrick Averkamp, waarin de ijspret een
populair thema is. Die ijspret is er hedentendage nog. Als het maar even
vriest, klinkt meteen
woord Elfstedentocht
en
begint
het bij veel
lief-Limpens
12 Margriethet
Timmers
13 Roy Blijlevens
14 Jack
van Donselaar
16 Joep
hebbers te kriebelen. De laatste jaren is het bij dat gekriebel gebleven en de
klimaatverandering doet het ergste voor Friesland vrezen.
Maar sinds schaatsen een tak van sport is, staat Nederland in de voorste
linies. Geen grotere eer dan een gouden medaille op de Olympische winterspelen. Het valt mij op, dat Nederlandse schaatsers op internationale
toernooien vaak in de voorhoede verkeren, zeker al sinds Ard en Keessie in
18 Harry
Bakker
19
Herman Palm Dit is ook
22 Janonze
Smeetsnationale
23 Raymond
1966 het bevroren
wereldtoneel
betraden.
trotsBrouwers
geworden. Toen onze kroonprins W.A. van Buren in 1986 meereed in de
Elfstedentocht, vond iedereen dat heel normaal, maar van prins Charles
van Engeland of Filip van België had men dat ongetwijfeld vreemd gevonden. In Sotsji (2014) was er zelfs nauwelijks concurrentie. De schaatssport
is voor landen als Noorwegen, Zweden, Canada en Rusland ook altijd belangrijk geweest en dat is begrijpelijk, omdat daar in de winter altijd veel
ijs is. Maar hoe zit het dan met Groot-Brittannië, IJsland, Finland en de
Baltische Staten? Daar is de schaatssport veel minder populair terwijl er in
de winter genoeg ijs is. Ik zou landen als Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië,
Italië en België in de zogenaamde B-categorie willen plaatsen, omdat ze
wel meedoen, maar op een ander niveau. De laatste jaren laat Japan ook
van zich horen met kanjers als Miho Tagaki, Tatsuya Shinhama en Nao
Kodaira, maar zij kunnen niet bogen op een langdurige traditie.
Mij valt nog wat op. Vaak hebben onze vaderlandse schaatsers en
schaatsters nogal exotische namen, zowel voor- als achternaam, dus geen
Jan Jansen of Peter de Vries. Maar wel Melissa Wijfje, Kjeld Nuis, Hein
Otterspeer, Mark Tuitert, Rintje Ritsema, Kaj Verbij, Carlijn Achtereekte,
Thijsje Oenema, Andrea Nuyt, Frouke Oonk en Ireen Wüst. Vroeger was
dat minder: de namen Kees Verkerk, Piet Kleine, Hilbert van der Duim,,
Ria Visser, Stien Baas-Kaiser, Atje Keulen-Deelstra en Jan Bols klonken
best behoorlijk Nederlands. Maar tijden veranderen en what is in a name?
Als ze maar met medailles thuiskomen, vindt het volk.
Dat schaatsen ook een religieuze component heeft, was niet alleen het
geval met Lidwina, die uiteindelijk heilig werd verklaard, maar ook met
de Amerikaanse Kirstin Holum. Zij is de dochter van Dianne Holum, die
op de Olympische winterspelen van Grenoble (1966) en Sapporo (1972)
met schaatsen goud, zilver en brons won voor de Verenigde Staten. Ook
Kirstin werd al jong langebaan schaatster en zij won onder meer goud op
de wereldbeker van Nagano (1998). Toen ze 16 jaar was,
bezocht ze de Portugese bedevaartsplaats Fatima en
ontving daar van hogerhand een religieuze roeping.
Na haar schooltijd trad ze eerst in New York en daarna
in het Engelse Leeds in bij de Franciscan Sisters
of the Renewal (CFR), waar ze Sister Catharine
werd. Bidden is wel een heel andere tak van sport
dan schaatsen, maar je kunt er wel het goud van
de hemel mee veroveren.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

5 Funs Pluijmaekers

40 jaar politiek actief

14 jaar als raadslid en 8 jaar als wethouder.
Afgelopen 3 jaar raadslid in de gemeente Beekdaelen.

Mijn speerpunten:
Woningen voor jong en oud ter bevordering van de doorstroming
Voorzieningen in de kernen en verenigingen in stand houden

10 Wilfred van den Hout

Opkomen voor de ouderen, op gebied van wonen,
toegankelijkheid en veiligheid
Aanpak van rioolrechten en indeling naar kleinere staffels
om zodoende te betalen op basis van echt verbruikt water,
dus de vervuiler betaalt
Openbaar groen op peil houden met speelvoorzieningen
voor de kinderen

17 Paul Bliek

Opkomen voor de jongeren, samen zoeken naar
vertiermogelijkheden, de jeugd laten meedenken en besluiten
en dus ook verantwoordelijkheid dragen
Handhaven in het verkeer en bestrijden van de overlast in de
kernen
Uw probleem is ons probleem.
24 Fons Heuts

Mag ik weer op uw stem rekenen.

Beekdaelen Lokaal:
dé partij voor de jeugd,
de ouderen en natuurlijk
onze verenigingen.
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Claessens

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

media

van Claessens Media. Wij zijn bewust
met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook
bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan
na het lezen bij het oud papier, zodat

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

Dubbele fotoboek setjes, bij elke €10,00 2 setjes à 4 foto's
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 17 t/m zondag 20 februari 2022
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Ouch dit jaor gaon De Taartbreuk weer carnavalsnónnevotte
verkoupe in samewèrking mit Coop Knols
Zaoterdig 19 en zaoterdig 26 kóm v’r uch die bezörge.
Op dit invölformeleer kint g’r ze besjtèlle.
Tót en mit d nderdig 17 februari kint g’r besjtèlle veur
bezörging op zaoterdig 19 februari.
Es g’r de carnavalsnónnevott e op zaoterdig 26 februari
bezörg wilt kriege dan kint g’r besjtèlle tot en mit
dónderdig 24 februari.
Betale kint bie aaflevering, kontant, mit de pinpas of
via e betaalverzeuk. De pries is dit joar: 4 veur € 5,50
Dao hoof g’r ’t neet veur te laote.

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Lochtman
Zuurvlees

Hagedoren Linzeabrikozenvlaai

bakje à 500 gram

groot

11.40
11

8.95

3.99

Culinaire
beenham naturel of
honing/mosterd

Schnitzel gepaneerd/
ongepaneerd
of
Lochtman
Wienerschnitzel
Zuurvlees

per 100 gram

*

RTING
35% KO 10 _ 14

per
100 gram
gram
bakje
à 500

1.

1.

0.71 _ 0.74

1.00

Optimel
drinkyoghurt

0.79

Coop brooden toastsalades

2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

2 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

IS
1+1 GRAT
3.10

2.99

*

IS
1+1 GRAT

1.

55

_
25 _

4.58

2.50

1. 2.29
MA X 6
N

KR AT TE T
R KL AN

Coca-Cola

PE

4 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

*

RTING
25% KO

4 STUKS
9.
9.40
39

* De actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.

6.

99

Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml

17.

99

13.

50

Alle Hertog Jan
per stuk

3. _
70 _
59

17.99

2. 13.50

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

