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week 46 jaargang 63 nummer 2970

Hielp
‘us Reneke’
Poetin?
Nuth In 1988 moest René van
der Linden als staatssecretaris
aftreden wegens de paspoortfraude. Toen klonk het in Limburg: Sterre der Zee, red onze
René. Nu hij als oud-voorzitter
van de Raad van Europa volgens
NRC een pion is geweest in het
Russische inlichtingennetwerk
en in nauw contact stond met
de Russische spion Valeri
Levitski, is die redding weer
hard nodig. De AIVD zou Van der
Linden hebben afgeluisterd en
geobserveerd. Van der Linden
ontkende eerder al in De Limburger alle beschuldigingen en
zegt van niets te weten.
weten.
Foto ANP/Martijn Beekman

NA 63 JAAR VALT DOEK VOOR DE BEEKDAELER (V/H NUTH&OMSTREKEN)

De allerlaatste.
De Beekdaeler verschijnt
vandaag (dinsdag 15 november) voor de laatste
keer. De reden is dat de
gemeente verzuimt de
volledige rekeningen te
betalen waardoor het
blad in grote financiële
problemen is gekomen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Een geëmotioneerde uitgever
Richard Claessens: “Ondanks diverse noodkreten van mijn kant

was de gemeente niet bereid
een hogere paginaprijs te betalen
vanwege de hogere druk- en verspreidkosten. Het is heel erg
dat na 63 jaar en 2970 nummers
het doek valt. Mijn vader, die in
2019 overleed, heeft het blad opgericht. Voor mij is dit een dramatische ontwikkeling.”
Hallo Beekdaelen
Na dit minder goede nieuws is er
ook positief nieuws te melden.
“Hallo Beekdaelen gaat vanaf
woensdag 23 november wekelijks in deze gemeente uitkomen”,
zegt Richard Claessens. “Hallo
Beekdaelen verschijnt al maan-

delijks in onze prachtige gemeente en ik er ben ervan overtuigd dat er wekelijks een mooi
blad wordt gemaakt, waarin alle
kernen van Beekdaelen aan bod
komen. Sterker, voor de mensen
die dachten eindelijk van mij
verlost te zijn, ik blijf af en toe
een (positieve) column schrijven voor Hallo Beekdaelen.
Ik ga daarnaast op zoek naar
een fulltime baan.” Voor vragen kunt u Richard Claessens
(06-42677006) of Luc Jacobs
van Hallo Beekdaelen (0650602747 of administratie@
stadspers.nl) altijd mailen of
bellen.
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EVENEMENT

TWEE MANNENKOREN EN VIER SOLISTEN GEVEN
CONCERT IN SINT-DIONYSIUS EN ODILIAKERK

Bijzonder
kerstconcert
in kerk
Sweikhuizen
Een bijzonder kerstconcert
in een bijzondere kerk. De
Sint-Dionysius en Odiliakerk
in Sweikhuizen vormt zondag
11 december het decor voor
een kerstconcert van Mannenkoor St. Caecilia 1875 Sweikhuizen en het Brunssums
Mannenkoor.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De koren kunnen voor de gele-

Amstenrade
kiest weer
carnavalsschlager
AMSTENRADE Na twee
jaar corona is zaterdag
19 november eindelijk
weer het jaarlijkse
Austroas Leedjeskonkoer,
georganiseerd door CV de
Parkuule. Acht plaatselijke acts presenteren hun
nieuw carnavalslied en
strijden onderling wie in
de voetsporen mag treden van Upke & Dupke, de
winnaar van het ‘Austroas
Leedjeskonkoer 2019’. Ook
brengen de Parkuule die
avond hun nieuwe carnavalslied ten gehore. Het
liedjesfestival in café Jan
van Cep aan de Hoofdstraat begint om 20.11 uur
en rond middernacht wordt
de winnaar van het ‘13e
Austroas Leedjeskonkoer’
bekendgemaakt. Daarna is
het trouwens nog niet over,
er is ook nog een afterparty.
De toegang is gratis.

genheid rekenen op bijdragen
van Emma Kok (winnares The
Voice Kids), violist Enzo Kok,
zangeres Sophie Kok, tenor Jan
van Hattum en Robert Weirauch
op piano. Het concert begint om
16.00 uur, de kerk is open vanaf
15.00 uur. Kaarten zijn 12,50
euro en iedere zondag tussen
11.00 en 22.00 uur verkrijgbaar
bij café Boyens en van donderdag tot en met zondag tussen
12.00 en 23.00 uur bij cafe Meels
in Sweikhuizen.

ADVERTORIAL

‘Filmkasteel’
Terborgh
opent deuren
De deuren van Filmkasteel
Terborgh in Schinnen zijn
geopend! Een unieke cinema
belevenis in een Filmhuis
sfeer, waar je op onze bankstellen plaats neemt in de
originele schuur.
Vanaf januari draaien we hier
elke vrijdagavond een film, die
met liefde geselecteerd worden.
De genre’s in ons filmkasteel zijn
oneindig. Van films die nét uit
de bioscoop rollen, tot films die
in de jaren 80 populair waren.
Ons filmkasteel wordt een plek
om te genieten van de rust die
het kasteel biedt, om vervolgens
jezelf weg te laten dwalen in een
mooie film. Bekijk regelmatig
het gehele programma op: www.
filmkasteelterborgh.nl waar je
ook de informatie over de film
plus de trailer kan bekijken. Tot
snel!

Tip
van de Sint:

Huispakken

Ringella, Pastunette
en Schiesser
VANAF € 59,95
U bent van harte welkom!
Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl
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ACTUEEL

Nuth viert
Sint Maarten
Nuth Een lang lint van licht trok vrijdagavond door de straten van Nuth. Zeker honderd kinderen liepen ter ere van Sint Maarten met
een zelfgemaakte lampion door het dorp. De lampionnentocht eindigde bij het scoutinggebouw aan de Spoorstraat waar het Sint
Maartensvuur werd ontstoken. De achtjarige Sharissa mocht de houtstapel - onder toezicht van ‘brandweerman’ Paul - in vuur en
vlam zetten. Foto de Beekdaeler

EVENEMENT

MUSICALSTER SUZAN SEEGERS
BIJ CONCERT DOENRAADSE KOOR

Gemengd Koor
Crescendo sluit
jubileumjaar af
met galaconcert
Het 75-jarige Gemengd
Koor Crescendo uit
Doenrade sluit zondag 20
november haar jubileumjaar
af met een galaconcert in
de Sint-Dionysiuskerk in
Schinnen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De bekende Limburgse musicalactrice en zangeres Suzan
Seegers verleent medewer-

king aan het concert. Het
Limburgs Strijkers Ensemble, het LimburgsCombo,
een blazersensemble van
de Koninklijke Philharmonie Bocholtz en uiteraard
Gemengd Koor Crescenco
treden eveneens op. Het
concert begint om 16.00
uur, de kerk is open vanaf
15.00 uur. Kaarten kosten 15
euro en zijn verkrijgbaar bij
gasterie Dobbelsteyn en via
henksmeets_85@msn.com.

Slotconcert
van fanfare
St. Lambertus
Schinveld
SCHINVELD Fanfare St.
Lambertus geeft zaterdag 26 november haar
allerlaatste concert. De
vereniging fuseert per 1
januari met de harmonie
uit Schinveld. Het concert
wordt een muzikale tijdreis door de geschiedenis
van de fanfare, meldt de
vereniging. Eerst treedt de
drumband op. Vervolgens
brengt het fanfarekorps
negen muziekwerken ten
gehore die allemaal voor
een andere tijd van de
vereniging staan. Het
publiek mag de volgorde
van de te spelen werken
bepalen. Het slotconcert
van fanfare St. Lambertus
in Cultureel Centrum FaSiLa begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis, een
vrije gift is welkom.

ELECTRO

INSTALLATIES

HULSBERG
06 224 76 916
06 134 99 445

045 405 90 88

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Praten lucht op!

Bel

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

Bekendmaking
70e prinsenpaar
Beumerwalders
Hulsberg Het 70e prinsenpaar
van carnavalsvereniging De
Beumerwalders uit Hulsberg
wordt zaterdag 19 november
bekendgemaakt. Bovendien verzorgen buuttereedner Fer Naus,
Erwin en de Shakin DJ’s optredens. Daarna is ook nog een
afterparty met DJ Wim Frijns.
De feestavond in café-zaal Op
de Trepkes begint om 19.33
uur, de zaal gaat om 18.55 uur
open. Kaarten kosten 8 euro in
de voorverkoop en elf euro aan
de avondkassa. Tickets zijn verkrijgbaar bij café Op de Trepkes,
Lukoil Emmaberg en AH Hulsberg.

Kerstmarkt in
Trefcentrum Nuth
Nuth In het Trefcentrum in
Nuth wordt woensdag 30 november een kerstmarkt gehouden. Er is van alles te vinden in
de kraampjes. Denk aan kerstdecoraties, handgemaakte kaarten, schilderijen, glaswerk, tassen en sieraden. Verse wafels
en glühwein ontbreken niet.
De organisatie is in handen van
Dagvoorziening
Trefcentrum
Nuth (het wijksteunpunt van Cicero zorgroep) en KBO St Barbara Nuth. De markt is van 12.00
tot 17.00 uur en de toegang is
gratis.

JEAN-KE

“SODEMIETER”
sprak Sint Pieter
“ik ga naar Rome op bezoek
ik wil nu toch eens eindelijk weten
wat die nieuwe paus daar doet.
Van alles wat ik ooit gepreekt heb
wordt nauwelijks nog wat uitgevoerd
ik geloof...ik maak een nieuwe bijbel
voordat mijn kerk raakt uitgeboerd!”
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

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

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

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

Lindelaufer
- Tel. 045 - 575 22 30
HenkGewande
Baadjou 26, Voerendaal
www.apkbaadjou.nl
Henk
Baadjou
www.apkbaadjou.nl
Zonder afspraak van ma. t/m do. 08.00-11.30 uur / 12.00-17.00 uur.
Zonder afspraak van
ma. tot
t/m12.00
vr. van
Vr. 08.00
uur.8.30 tot 17.00 uur
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CARNAVALSVERENIGING UIT
VAESRADE BESTAAT 66 JAAR

CV De Droepnaze
zet jubileumjaar
in gang met
buuttegala
Jorrit van der Raadt uit
Schinveld bij Trailrun veruit
snelste op 20 kilometer;
Patrick Helgers uit
Merkelbeek wint 10 kilometer
Sittard | Beekdaelen De 4e editie van de Trailrun in Sittard is een
prooi geworden voor de Schinveldse atleet Jorrit van der Raadt en de
Merkelbekenaar Patrick Helgers. Van der Raadt (rechts op de foto) won
de Trailrun op de 20 kilometer. Helgers (links) was de snelste op de 10
kilometer. Beide Beekdaelenaren komen uit voor Team Boon Barista’s
Oirsbeek. Eigen foto
Advertentie

Sint leest voor in
Bibliotheek Nuth
Op 3 december komt Sinterklaas voorlezen in onze Bibliotheek Nuth. Kom jij ook met je
broertjes/zusjes luisteren naar
Sinterklaas? Je bent samen met
je ouders/ verzorgers of opa en
oma van harte welkom!
Omdat de Sint altijd aan ons
cadeautjes geeft, willen wij het nu
eens omdraaien. Wij gaan de Sint
verrassen! In onze 3 bibliotheken
liggen er kleurplaten voor jullie
klaar. Haal deze kleurplaat op
en breng die ingekleurd mee op
3 december. Vul je naam in
en wat je lievelings"Sinterklaassnoepgoed” is.
Activiteit: Sint leest voor
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: Zaterdag 3 december
om 11.00u
Deelname: gratis
Aanmelden: Vrije inloop
.

Trefcentrum
Nuth start
weer met
discoavond
voor jeugd
NUTH Het Trefcentrum
in Nuth start op vrijdag
25 november weer met
een disco voor kinderen
van 9 tot en met 15 jaar.
De muziek wordt gedraaid door dj Michiel.
De deuren gaan open
om 18.30 uur en er
wordt doorgedraaid
tot 22.30 uur. Ouders
moeten de kinderen
tussen 22.00 en 22.30
uur ophalen bij de
ingang van het Trefcentrum. Tijdens de disco
is er toezicht. De entree
is 2,50 euro, inclusief
consumptie en de garderobe is gratis.

De Droepnaze bestaat 66
jaar. 6x11 dus, een carnavalsjubileum. Om het
carnavaleske jubileumjaar te beginnen, trapt
de carnavalsvereniging
uit Voasje af met een
buuttegala op zaterdag
19 november in de tot
dorpshuis verbouwde
kerk in Vaesrade.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Onder de noemer ‘Veur ut lache
de kirk in’ treden Hub Schwanen,
Pierre van Helden, Fer Kousen, Peter Vaassen en Frans Be-

vers voor het voetlicht. Naast
de buutten is er een optreden
van Rinus Hermsen. Het buuttegala in het Dorpshuis in Vaesrade
begint om 20.11 uur. Kaarten
kosten 15 euro in de voorverkoop
en 17,50 euro aan de avondkassa. Tickets zijn verkrijgbaar via
secretaris@cvdedroepnaze.nl
Prinsenproclamatie
Een week later, zaterdag 26
november, proclameert CV De
Droepnaze haar jubileumprinsen
in het Dorpshuis. Deze dag van
onthullingen begint om 14.11 uur.
Het jeugdprinsenpaar wordt ‘s
middags bekendgemaakt en ‘s
avonds is de bekendmaking van
de jubileumprins van CV de
Droepnaze. De toegang is gratis.

INGEZONDEN

‘Onzalige rioolheffing’
> Beekdaelen: rioolheffing naar waterverbruik (Bekritiseerde
rioolbelasting voorlopig ongewijzigd)
De Beekdaeler 08-11-2022

Het is onbegrijpelijk dat de
fel bekritiseerde rioolbelasting voorlopig ongewijzigd
blijft en in 2023 zelfs met
€ 14,58 verhoogd wordt, mogelijk (misschien) pas in 2024 op
basis van verbruik drinkwater
wordt verrekend. Waarom niet
gelijk ingaande 2023? Waar
zijn de hindernissen om het
niet in 2023 te laten ingaan?
Deze rioolbelasting staat ook
nog eens haaks op het armoedebeleid in onze gemeente.
Er zullen nog meer mensen
in armoede terecht komen en

als ze er al in zitten, wordt
hun situatie nog nijpender en
uitzichtlozer. Alle raadsleden
hebben unaniem gekozen voor
deze onzalige rioolheffing,
waar is hun visie? Mijn inziens
kunnen ze hun besluit niet onderbouwen met wat voor argumenten dan ook, zeker niet bij
de verdergaande klimaatveranderingen met stijgende temperaturen, zakkende grond en
oppervlakte
waterstanden,
zijnde een bedreiging voor ons
toekomstig drinkwater!
Pierre Pepels Schimmert
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KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 19 november. 19.00 uur:
H. Mis m.m.v. zangkoor Laudate.
Zondag 20 november. 11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. Combo Koor
MozaïK. Intenties: jaardienst ouders Limpens-Kleijnen en zoon
Wiel; jaardienst Dimitri Laheij,
tevens t.i.v. Hans Laheij; jaardienst Lily Borggreve. Woensdag
23 november. 19.00 uur: H. Mis
in het klooster. Intenties: Tiny
en Thei Meijers-Veldman; Gerda
Franssen-Sormani (verjaardag)
en dochter Diana.

FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee
zij ons gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u
mede dat van ons is heengegaan, mijn lieve en zorgzame
vrouw, moeder, schoonmoeder, trotse oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Anita Vaessen - de Lange
echtgenote van

Jos Vaessen
Anita overleed op 7 november 2022
in de leeftijd van 63 jaar.
Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde...

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 19 november. 19.00 uur:
H. Mis. Zondag 20 november.
11.00 uur: H. Mis. Intenties: overleden ouders Jeu Speetjens-Heiligers (gestichte jaardienst); Gerrie
Loozen (zeswekendienst).
Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 20 november. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: Maria Hubertina
Huntjens en overleden ouders;
jaardienst ouders Cul L'Ortye en
Annie Coenen. Dinsdag 22 november. 09.00 uur: H. Mis.
Parochie St.Servatius
Vaesrade

Jos
Kay, Denise en Daan
Familie de Lange - Familie Vaessen
Drummenstraat 20
6363 BA Wijnandsrade
Op verzoek van Anita heeft de uitvaart in besloten kring
plaatsgevonden.

een
afscheid
precies
zoals u
het wilt

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

dinsdag 15 november 2022

ADVERTORIAL

We geven
graag.
Veel mensen maken zich zorgen over de energiekosten en
over alles wat duurder wordt.
Het is fijn als dan mensen
bellen en zeggen: "Kan SAN
niet bemiddelen? Ik hoef die
190 euro niet, geef ze maar
door aan iemand die dat wel
nodig heeft".
Vindt u ook dat u dit geld of
een gedeelte ervan niet nodig
heeft? Ons IBAN nummer staat
onder aan dit bericht. Intussen
doet de SAN natuurlijk meer om
mensen een beetje steun te bieden. We organiseren, samen met
de basisschool, de actie 'broodnodig'. Doel: geen kind zonder
brood naar school. Samen met
de Wereldwinkel delen we een
kleine attentie uit aan ouderen.
En natuurlijk staan we in december weer bij winkels om voor een
appeltje voor de dorst te zorgen.
Zo hopen we dat voor mensen uit
onze omgeving kerstmis echt een
feest kan zijn. Ja, naastenliefde,
nu noemen we dat vaak solidariteit. Het effect is gelukkig
het zelfde.
San Sociale Actie Nuth
Mail: luistereens@outlook.com
Anbi rekening:
NL13RBRB8834744861

Zaterdag 19 november. 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: Huub Schoonbroodt; Hub Crombach; overleden ouders Schoonbroodt-Houben; Math Rietrae.
Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 20 november. 09.30 uur:
Caeciliaviering m.m.v. Bavokoor
(livestream). Intenties: leden en
overleden leden Gemengd Kerkkoor St. Bavo; jaardienst Anna
Wouters, tevens voor echtgenoot
Math Delbressine en dochter Paula. Maandag 21 november 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 25 november.
09.00 uur: H. Mis. Intenties: ouders Frijns-Eichhorst. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste.

Wilfred en Patricia van den Hout

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

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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KBO wandelt
in de omgeving van
Berg en Terblijt

ACTUEEL

Schutterij Oirsbeek schenkt
overgebleven frisdrank aan
‘Kom en Zie Helpcentre’
Oirsbeek Schutterij St. Lambertus uit Oirsbeek heeft de overgebleven voorraad aan frisdrank (van het
onlangs gehouden bondschuttersfeest in Oirsbeek) geschonken aan het ‘Kom en Zie Helpcenter' in
Schinnen. Funs Buscher (links), de voorzitter van de schutterij uit Oirsbeek, overhandigde woensdag
de donatie aan de medewerkers van het Helpcentre. “Onder meer op deze wijze wil de schutterij haar
maatschappelijk betrokkenheid tonen en laten zien”, meldt de vereniging. Het 'Kom en Zie Helpcenter'
laat weten erg blij te zijn met het gebaar van de schutters uit Oirsbeek. “Wat geweldig zo'n gift! Heel erg
mooi.” Eigen foto
Advertentie

Getrouwden
Schinveld zoekt
nieuwe leden

Filmcafé in de Bieb: Nomadland
Nomadland (gebaseerd op het
boek “Nomadland: Surviving
America in the 21st Century”)
over hoe Amerikaanse arbeiders,
getroffen door de Grote Recessie
(bankencrisis), als hedendaagse
nomaden door het land reisden
om een nieuwe baan te vinden.

nele maatschappij. Échte nomaden
Linda May, Swankie en Bob Wells
spelen in deze film een grote rol.
Openhartig delen de nomaden
veelal schrijnende verhalen, maar
omdat zij het leven nemen zoals het
is, worden de levensverhalen als
feitelijke gebeurtenissen verteld.

In 4 maanden werd er in 7 staten
gefilmd. Onder meer in Black Rock
Desert Nevada, de badlands van
South Dakota en op de bietenvelden van Nebraska. In 2021 was
Nomadland dé grote winnaar van
de Oscars, met prijzen voor Beste
Film, Beste Actrice Frances McDormand én Beste Regisseur. Deze
film vertelt het verhaal van Fern,
die na verlies van haar baan besluit
te gaan leven buiten de conventio-

Activiteit: Film Nomadland (speelduur 108 min)
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: Do 15 dec., 19.30u
Deelname: € 5,00 voor leden (op
vertoon van je biebpas), € 7,50 voor
niet leden (incl. koffie/thee).
Contante betaling (liefst gepast)
op 15 dec.
Aanmelden vóór 12 dec. via
contact@bibliotheeknuth.nl, tel.
045-5244000 of aan de balie.

SCHINVELD Mei-vereniging De Getrouwden in
Schinveld is op zoek naar
nieuwe leden, om met
succes de Dennestrijd aan
te gaan. De vereniging
gaat ieder jaar in april de
traditionele Dennestrijd
aan met als vaste tegenstander de concurrerende mei-vereniging. De
Jonkheid. De Getrouwden
bestaat uit gehuwden
of samenwonenden van
minimaal 25 jaar, die in
Schinveld wonen of hier
geboren zijn. Wie lid wil
worden kan zich melden
bij voorzitter Arcèn Bruls:
06-13065268. Mailen kan
ook: getrouwden@ziggo.nl

Nuth KBO afdeling Limburg
houdt in samenwerking met
KBO Nuth op donderdag 24 november een wandeling in de omgeving van Berg en Terblijt. De
tocht start om 10.30 uur vanaf de
parkeerplaats bij café Het Vöske
in Berg en Terblijt. Onderweg is
er koffie met vlaai, aanmelden is
daarom verplicht en kan tot 20
november via t.vonken@ziggo.
nl. Deelname aan de wandeling bedraagt 7 euro, voor zowel
leden als niet-leden. Voor deelnemers uit Nuth is er gelegenheid om te carpoolen vanaf de
parkeerplaats bij Gitek. Carpoolers kunnen zich opgeven bij
Thei Vonken via 06-48624742.
Vertrek naar Berg en Terblijt is
stipt om 09.55 uur.

Puther Senioren Kapel
zoekt versterking
Puth De Puther Senioren Kapel
is op zoek naar versterking. Er
is vooral behoefte aan een bugelist en trompettist. Ook wordt
gezocht naar zangtalent. Belangstellenden zijn van harte
welkom om kennis te komen
maken tijdens de wekelijkse
repetitie. De kapel repeteert
op dinsdagavond van 20.00
tot 22.00 uur in cafe-brasserie
Oud-Limburg aan de Kerkweg in
Puth. De Puther Senioren Kapel
verzorgt regelmatig optredens
op festivals en in verzorgingshuizen. Walsen, polka’s en schlagers vormen de kern van het
repertoire. Meer informatie bij
Brigitte Walthie-Janssen via tel.
06-40719935.

Optreden Die Jung
Fidelen gaat niet door
Schinnen ‘Wegens
omstandigheden’ gaat het optreden
van Die Jung Fidelen in Noeber
Beemden (zaterdag 19 november) niet door, meldt organisator
fanfare St. Caecilia Schinnen.
Mensen die een kaartje hadden
gekocht krijgen het aankoopbedrag terug van de fanfare.

BRIEF VAN
DE BURGEMEESTER
Noodopvang Schinnen gesloten,
meer structurele plekken in Sweikhuizen
Op 8 november 2022 heeft de tijdelijke noodopvang op het USAG-terrein in
Schinnen haar deuren gesloten. Een jaar lang bood onze gemeente hier opvang
aan 450 vluchtelingen. Op dat moment was de nood al hoog. De stijgende
vluchtelingenstroom in combinatie met het woningtekort zorgden ervoor dat de
bestaande opvanglocaties overvol waren. Crisisnoodopvang dreigde.
Dit vonden en vinden wij niet humaan en we besloten eind 2021 dan ook
om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door een noodopvang
binnen Beekdaelen mogelijk te maken.
Het jaar is voorbijgevlogen. Uit gesprekken met zowel het COA, de politie, de
schooldirectie van Basisschool Petrus Canisius te Puth als omwonenden is gebleken
dat de opvang op deze locatie rustig is verlopen. Dit is mede te danken aan de goede
samenwerking tussen alle betrokken partijen. Ik wil dan ook een groot compliment
geven aan eenieder die betrokken is geweest bij de noodopvang, maar zeer zeker ook
aan u als inwoners. Zowel voorstanders als de mensen die kritisch waren, hebben er
gezamenlijk voor gezorgd dat we alert zijn gebleven op de voortgang en dat we snel
konden reageren op de zeer beperkte meldingen die er gemaakt zijn. Samen hebben
we er het afgelopen jaar voor gezorgd dat we 450 tijdelijke nieuwe inwoners van
Beekdaelen op een goede manier hebben weten op te vangen. Mijn dank daarvoor.
Een prestatie waar ik als Burgemeester trots op ben.
Helaas is het afgelopen jaar de situatie in de wereld niet verbeterd. De druk op het
COA en de bestaande opvangplekken is onverminderd hoog. Beekdaelen zal hier
niet de ogen voor sluiten en wil daarom een helpende hand blijven bieden. Door
medewerking te verlenen aan het COA voor de uitbreiding van het aantal plekken bij
het bestaande AZC Moorheide in Sweikhuizen wordt een duurzamere en structurele
bijdrage geleverd. Na de sluiting van de noodopvang afgelopen week, staat de volgende
opgave dus alweer voor de deur. Weer een grote uitdaging, maar met de ervaring van
afgelopen jaar en het respect voor eenieders mening en inbreng, weet ik zeker dat
Beekdaelen ook deze klus gezamenlijk gaat klaren.

Eric Geurts,
Burgemeester Beekdaelen
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen op de landelijke website www.overheid.nl.
Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld
vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de
meeste bekendmakingen verkort in de lokale media
die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt
Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email
ontvangen? Meld u dan aan voor de emailservice:
https://www.overheid.nl/berichtenoveruwbuurt.
U ontvangt bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen
en andere lokale overheden dan automatisch.
U kunt hierbij 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.

Bestemmingsplannen

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Deze kunt u digitaal
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met behulp van het adres of
met het planidentificatienummer.

Deweverplein 1, Nuth
Scalahof 1, Schinnen (infopunt)
A ge Water 20a, Schinveld
(infopunt)

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM VERLEEND

Steegweg te Jabeek,
perceel Jabeek,
A 2234
Ter hoogte van
Hegge 67-87
te Schinnen
De Gyselaar 10
te Amstenrade
Geleenstraat 87
te Puth

Het bouwen van
een woning aan de
Steegweg in Jabeek
Waterbuffer en
watervoorzieningen

07-11-2022

Bouwen van 99
zorgwoningen
Verhogen
zolderverdieping en
dakkapellen

09-11-2022

31-10-2022

07-11-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM VERLEEND

Grachtstraat
te Oirsbeek
(gedeeltelijk)
Julianastraat
tussen Margrietstraat en Aan het
Lindjen te Puth
Belenweg 29 te
Merkelbeek

Evenement Sinterklaas
intocht op 19-11-2022

04-11-2022

Evenementenvergunning
Kerstbijeenkomst bij
kerststal op 23 december
2022
Vergunning verkoop van
vuurwerk op 29, 30 en
31 december 2022

09-11-2022

10-11-2022

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM
INDIENING

Onderste Puth 43,
6155LP Puth
Kloosterlaan 27
(a/b), 6451EN
Schinveld

Het plaatsen van
zonnepanelen
Het plaatsen van
een dakopbouw en
doorvalbeveiliging

26-10-2022
04-11-2022

Terinzagelegging ontwerpbesluit Wabo
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM
TERINZAGE
LEGGING

Schoolstraat 17,
6336AN Hulsberg

Brandveilig gebruik
BS Hulsberg

11-11-2022

Keelkampstraat
66, 6361XG Nuth

Brandveilig gebruik
BS de Bolster

11-11-2022

LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM BESLUIT

Hoofdstraat te
Schimmert

Aanleg Voetgangersoversteekplaats

15-11-2022

Verkeersbesluiten

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties
op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Voor het inzien van bovengenoemde verleende c.q. geweigerde
vergunningen kunt u een afspraak maken via het algemene
telefoonnummer van de gemeente 088 - 450 20 00.

Terinzagelegging ontwerp wijzigingsplan
“Hegge 143 te Schinnen”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat zij hebben ingestemd met de terinzagelegging van
het ontwerp wijzigingsplan “Hegge 143” te Nuth.
Het bestemmingsplan voorziet in het slopen van de bestaande,
niet-monumentale stal- en opslagruimten. Daarop aansluitend
wordt beoogd om in ruil voor de te slopen bebouwing één
nieuw bouwvolume te realiseren waarin diverse functies worden
geïntegreerd, namelijk een opslagruimte/machineberging. Het dossier
is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer Z/22/181836.
Terinzagelegging
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken
wordt gedurende een periode van 6 weken, lopend vanaf 15
november 2022, voor een ieder ter inzage gelegd. Digitaal is het
bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.1954.WPHegge143-ON01. Daarnaast
is het plan op afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte in het
gemeentehuis van Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361 BZ te Nuth.
>>
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Zienswijzen
Bent u het met dit plan niet eens? Stuur dan binnen de
genoemde termijn van 6 weken een zienswijze aan het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen,
postbus 22000, 6360 AA Nuth of via gemeente@beekdaelen.nl.
U dient in uw zienswijze de volgende zaken te vermelden: de
naam van het plan, het zaaknummer, de reden van uw zienswijze, de datum, uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw
handtekening.
Nader informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het wijzigingsplan,
dan kunt u contact opnemen met het cluster RO via
gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
“Woonzorgcomplex Valkenburgerweg 69 te
Nuth”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat zij hebben ingestemd met de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan “Woonzorgcomplex Valkenburgerweg 69
te Nuth” te Nuth.

Het bestemmingsplan voorziet
in het beëindigen van het
bedrijfsmatige gebruik, het
slopen van de aanwezige
bebouwing en het realiseren van
zorgwoningen voor senioren met
een zorgindicatie. Het dossier is
bij de gemeente geregistreerd
onder zaaknummer Z/22/170929.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan
met bijbehorende stukken
wordt gedurende een periode
van 6 weken, lopend vanaf 15
november 2022, voor een ieder
ter inzage gelegd. Digitaal is
het bestemmingsplan in te zien
op www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer
NL.IMRO.1954.
bpvalkenburgerwg69-ON01.
Daarnaast is het plan op afspraak
in te zien bij de afdeling Ruimte
in het gemeentehuis van
Beekdaelen, Deweverplein 1,
6361 BZ te Nuth.

Zienswijzen
Bent u het met dit plan niet
eens? Stuur dan binnen de
genoemde termijn van 6
weken een zienswijze aan het
College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente
Beekdaelen, postbus 22000,
6360 AA Nuth of via
gemeente@beekdaelen.nl.
U dient in uw zienswijze de
volgende zaken te vermelden:
de naam van het plan, het
zaaknummer, de reden van uw
zienswijze, de datum, uw naam,
uw adres, uw e-mailadres en uw
handtekening.
Nader informatie
Wilt u meer informatie of heeft
u vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u contact
opnemen met het cluster RO
via gemeente@beekdaelen.nl of
telefoonnummer 088 - 450 2000.

PUZZEL

Woordzoeker
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Oplossing:
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E
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I
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H
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De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overgebleven
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AARDGASBEL
AFVEGEN
ALSEM
AMSOI
BLATEN
BOSBEHEER
BREUK
BUITENKANT
BUSTE
CELEBRATIE
CONFETTI
CURSIEF
DELEGEREN
DIDACTISCH

DISCIPELEN
ELKAAR
ELLEN
ENGELS
EXPAT
FLINKERD
GEBED
GOKJE
HELAAS
HELDERROOD
IMBECIEL
INFOMAP
KARNSTOK
KAZACHSTAN

Oplossing van de vorige puzzel:
MANIER
De winnaar is:
Mieke van Vuuren (Schinnen)

KNIKKEN
KUNGFU
LOLLY
MALEN
MALHEUR
OEHOE
OPGAVE
PEPPEL
SMART
SOMMA
TIBET
VRIESLUCHT
WANKLANK
ZWERFVUIL
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JACQUES

Ad limina
Van maandag 7 tot zaterdag 12 november waren de Nederlandse
bisschoppen in Rome voor het Ad limina apostolorum bezoek. Vrij
vertaald: het bezoek over de drempels van de kerk aan de graven van
de apostelen. Zo’n bezoek van de bisschoppenconferentie vindt om
de vijf jaar plaats. De laatste keer was in 2013, maar vanwege corona
is er nu meer tijd overheen gegaan. Er was een dik rapport opgesteld
over de actuele toestand van de Nederlandse kerkprovincie en dat is
tijdens het bezoek bij de verschillende dicasteries (onderafdelingen
van de curie) uitvoerig besproken. De bisschoppen mgr. Liesen (Breda) en Van Burgsteden (emeritus Haarlem) ontbraken wegens ziekte,
maar mgr. Smeets uit Roermond was heel verrassend wel aanwezig
in zijn rolstoel. Omdat hij met zijn hersentumor niet mag vliegen,
was hij met de auto gebracht. Hij kreeg vrijdag 11 november, toen de
bisschoppen bijna twee uur met de paus spraken, van hem bijzondere aandacht en hartelijke wensen voor de toekomst. Op de dag van
aankomst vierden de bisschoppen de mis in de St. Pieter en wel in de
kapel bij het graf van Petrus. Kardinaal Eyk was hoofdcelebrant. Op
de tweede dag ging het gezelschap naar de St. Jan van Lateranen,
waar de mis werd voorgegaan door mgr. De Korte van Den Bosch. De
bisschoppen waren de derde dag in de basiliek Santa Maria Maggiore
en daar vierden zij de mis met mgr. Hendriks van Haarlem. Hij sprak
over de plannen die bisschoppen kunnen en moeten maken voor de
Kerk en voegde daar aan toe: “Maar evangelisatie is uiteindelijk geen
zaak van grootse plannen. Ook Jezus had die niet. Het is de goede
God en Hij alleen die het hart van een mens kan raken en omvormen.
De basis van onze inzet kan geen andere zijn dan het faciliteren van
de genade.” Mooi gezegd.
Donderdag waren de bisschoppen in de kerk Santa Maria dell’Anima,
vlak bij het Piazza Navona, die is toegewezen aan de Duitstalige gemeenschap. Hier bevindt zich het praalgraf van de enige Nederlandse
paus Adrianus VI in het priesterkoor. De plechtige mis werd in het
Duits opgedragen door mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond.
Het ging hem goed af. In de ochtend van de vijfde dag was het bezoek
aan de paus, die er ruim de tijd voor nam in een “spontaan gesprek,
met vragen over en weer”, zoals mgr. Van den Hende (Rotterdam) het
na afloop omschreef. Daarna vertrokken ze naar de basiliek van St.
Paulus buiten de muren, waar mgr. Van den Hout (Groningen) celebreerde. Daar werd ook het graf van de apostel Paulus bezocht.
Bijna elke dag kwam de delegatie samen in de kerk van de Friezen,
die is toegewezen aan de Nederlandse kerkprovincie. Daar vond dan
een persconferentie plaats. Tot mijn leedwezen heb ik daar in onze
vaderlandse dagbladen bitter weinig over teruggelezen. Blijkbaar
wordt de katholieke kerk niet meer zo interessant gevonden. Toch
staat in het rapport, dat eind 2021 nog 20% van onze bevolking als
katholiek is geregistreerd en dat het kerkbezoek weer verrassend
toeneemt. De genoemde kerken heb ik bij bezoeken aan Rome
meermaals bezocht en ik heb de mis vaker bijgewoond in de kerk
van de Friezen. Deze ligt schuin boven het St. Pietersplein en heeft
Nederlandse wortels, die stammen uit de middeleeuwen. Momenteel
is Antoine Bodar, bekend van de televisie, pastoor van deze kerk. Zijn
voorganger was de oud-bisschop van Den Bosch, mgr. Hurkmans, die
tezamen met de bisschoppen weer naar Rome
was gekomen. Hij zal met weemoed hebben
teruggedacht aan zijn Romeinse verblijf.
Wat is nu de opbrengst van zo’n weekje Rome?
Dat is onmogelijk te duiden, maar de effecten
zullen vooral op langere termijn optreden.
Op korte termijn zijn de ontmoetingen met
elkaar en met de wereldkerk zinvol geweest,
op de lange termijn het herwonnen
vertrouwen dat de Kerk het met Gods
hulp zeker zal overleven.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

PICCOLO'S
Een particuliere piccolo plaatsen kost 15 euro. Voor bedrijven of commerciële
diensten of de (ver)koop, (ver)huur van een (vakantie)huis kan een
commerciële piccolo geplaatst worden voor € 25,-.

In en om het huis
UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie
Nuth - 0610340607
PVC, LAMINAAT, PARKET,
ECO-KURK
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth - 045-5113469
AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

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

Contacten en kennismaking
NETTE HEER 76 JAAR ZOEKT
KENNISMAKING MET DITO
VROUW, om samen leuke dingen
te ondernemen. Reacties: Brieven
onder nummer B2211 (bureau van
dit blad).

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.

Diversen
PIET EN SINT BESTELLEN?
DAN KUNT U HEM OP DE
STOOMBOOT BELLEN.
045-5274241 / 06-51749057.

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.

COLOFON

Claessens
media

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave
van Claessens Media. Wij zijn bewust
met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook

Adverteren?

bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan

Wil je adverteren? Dan kun je

na het lezen bij het oud papier, zodat

bellen met 06-42677006 of stuur een

de krant wordt recycled. Samen

mail naar info@beekdaeler.nl

zorgen we voor een schoner milieu.
Website
De Beekdaeler

www.beekdaeler.nl

De huis-aan-huis-krant
voor Beekdaelen, ook online.

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 17 t/m zondag 20 november 2022

Alle Johma brooden toastsalades
3 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

3 STUKS

Mandarijnen
net 1 kilo

2.79

1.-

6.45
10.77

6.-

OP = OP
MAX 6

NT
PER KLA

Culinaire
varkenshaas
of filetrollade

ING
T
R
O
K
%
25
Hertog Jan pils
krat 24 flesjes à 300 ml

14.

17

18.

89

per 500 gram

1.37
1.66

1.

09

Melkan
48+ kaas

Alle Robijn
vloeibaar wasmiddel
of capsules

2 STUKS

2 STUKS

m.u.v. grootverpakkingen
combineren mogelijk

2 stukken à 450-520 gram
combineren mogelijk

14.28
15.28

8.

99

14.68
24.76

Lochtman
Kip Pilaf

Boomstam
mokka crème

12.

50

8.

99

10.500 gram

5.

79

4.

49

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

