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Ruim 4000
handtekeningen
voor terugkeer
pinautomaat Nuth

Nieuwe wethouder
Levin de Koster:
‘Ik sta in vuur
en vlam’
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SPORT

Laatste fluitsignaal
na 57 handbaljaren

Nuth In 2015, bij het 50-jarig jubileumfeest, haalden 200 (oud-)leden herinneringen op tijdens de reünie. Niet wetende dat zeven jaar later,
om precies te zijn op zondag 15 mei 2022, het doek zou vallen voor Handbalvereniging Minor. De reden: te weinig leden. Voor de laatste keer,
na 57 handbaljaren, vlamde de ‘groene’ formatie in sporthal Gitek in Nuth. Even na half vijf klonk zondagmiddag het laatste fluitsignaal in
tweeërlei opzicht. Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

JAN HERMANS, LEVIN DE KOSTER, HENK REIJNDERS EN PETER JANSSEN

Nog ‘maar’ vier wethouders
Bij de start van fusiegemeente Beekdaelen op
1 januari 2019 waren er zes
wethouders, sinds medio
2021 vijf, en in de komende
raadsperiode zijn dat er nog
‘maar’ vier: Jan Hermans en
Levin de Koster (beiden
Vernieuwingsgroep), Henk
Reijnders (Beekdaelen Lokaal) en Peter Janssen (CDA).

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Formateur Hugo Schaffrath
(Vernieuwingsgroep) heeft dat
vrijdag bekendgemaakt. De komende vier jaar komt veel werk
op dat viertal af, zegt Schaffrath.
Maar het is ook meteen de eerste
financiële gemeentelijke besparing, zo benadrukt hij. De huidi-

ge wethouder Jeannette Quadvlieg (Vernieuwingsgroep) maakt
plaats voor Levin de Koster (zie
ook de column ‘Ons Beekdaelen’
op pagina 2). Het coalitieprogramma getiteld 'Ons Thuis, Ons
Beekdaelen' biedt volgens de coalitiepartijen ‘ruimte om snel en
flexibel in te spelen op ontwikkelingen’. De coalitie bestaat uit
de Vernieuwingsgroep (7 zetels),

Beekdaelen Lokaal (6) en CDA
(5), de oppositie uit GroenLinks
(3), VVD (2), D66 (1) en PvdA. Op
maandag 23 mei is er een extra
raadsvergadering. Dan worden
de vier wethouders beëdigd en
het coalitieprogramma formeel
ter kennisname aangeboden aan
de raad. Uitgebreide reacties van
Beekdaelense politici op pagina
10/11.
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (19)
De Beekdaeler is de krant van
ons allemaal. Daarom gaat dit
stukje op pagina 2 nooit over
politiek. Er zijn namelijk duizenden Beekdaelenaren die
nul komma nul op hebben met
de lokale politiek, de helft van
de kiesgerechtigde inwoners
in onze gemeente heeft in
maart niet eens de moeite genomen om te stemmen want
‘het is één pot nat waarbij de
hoge heren elkaar de bal toespelen, ja toch?’ En nu houdt
verdorie de enige vrouwelijke
wethouder in Beekdaelen het
ook nog eens voor gezien. Dat
verbaasde mij, want in juli
vertelde Jeannette Quadvlieg
dat ze ook ’na maart 2022’
dolgraag wethouder wilde
blijven. Hoe zit dat? ‘Met
haar staat van dienst in combinatie met de verkiezingsuitslag, was Jeannette als zij
dat gewild had, zeker weer
kandidaat-wethouder geweest
voor de Vernieuwingsgroep’.
Maar ze heeft gekozen voor
uitbreidende mantelzorgtaken. Zegt haar partij. Maar
wat zegt ze zèlf? “Het ging in
juli eigenlijk heel redelijk met
mijn ouders die met bijna 90
en 91 nog steeds zelfstandig
wonen.” Gezondheid is op die
leeftijd erg kwetsbaar, dat

• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN
(VOOR ALLE VERZEKERINGEN,
ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP AUTO’S

heeft het laatste half jaar wel
uitgewezen. De gezondheidssituatie van haar ouders is
sterk verslechterd. “Bij mijn
moeder is bijvoorbeeld vlak
voor de gemeenteraadsverkiezingen een erfelijke oogziekte
geconstateerd waardoor
zij blind wordt. Mijn vader
heeft een scala aan kwalen,
heel recent kreeg hij ook
nog een herseninfarct. Mijn
mantelzorgtaken vragen op
dit moment zoveel tijd en
energie dat ik mij niet meer
kan permitteren om 50 à 60
uur per week te werken als
wethouder van Beekdaelen.”
Als ex-wethouder heeft zij
recht op wachtgeld dat wordt
opgehoest door de gemeente
Beekdaelen. Mooi land waar
dat (nog) kan, ja toch?

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

--

• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
• APK (ZONDER AFSPRAAK)
• BANDEN EN UITLIJNEN
• LASWERKZAAMHEDEN

APK € 35,- | 4-GASMETING € 7,- | ROETMETING € 25,PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

SCHUTTERSSTRAAT 2 BEEK-ELSLOO
(T) 046 - 435 23 35
WWW.AUTOSERVICEBEEK.NL

Schinveldse wint
goed gevulde
boodschappenbox
met woordzoeker
Schinveld Marlies Marx-Jacobs uit Schinveld werd vorige week
woensdag blij gemaakt met een goed gevulde boodschappenbox
ter waarde van zo'n 35 euro. De Schinveldse was namelijk de
winnaar van de Koningsdagprijsvraag, uitgeschreven door deze
krant. “Wat een verrasing”, aldus Marlies. "Juist in deze tijd mooi
meegenomen.” Foto de Beekdaeler
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EMOTIES IN SCHINNEN LOPEN WEER HOOG OP

Na zitstaking mogelijk
hongerstaking bij AZC
Bij de noodopvang van het
asielzoekerscentrum (AZC)
aan de Borgerweg in Schinnen lopen de emoties weer
hoog op, en bepaald niet
voor de eerste keer. Verleden week donderdag hield
een deel van de asielzoekers een zogenaamde sit-in,
een geweldloze zitstaking.
Als er begin deze week niet
meer duidelijkheid is over
de duur van de afwikkeling
van hun asielprocedures
dreigt een hongerstaking.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Voor zover ons bekend gaat het
slechts om één asielzoeker die

met een hongerstaking heeft gedreigd”, zegt COA-woordvoerder
Timo Waarsenburg desgevraagd
tegen de Beekdaeler. “Het is een
vervelende situatie. Wij hebben,
als Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, verleden week met de
bewoners van het AZC in Schinnen een gesprek gehad en gezegd
dat we zullen helpen waar mogelijk.” Het COA gaat echter niet
over de procedure voor asielaanvragen, dat is de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). Deze
organisatie snapt dat het lang
wachten tot frustratie leidt. “We
begrijpen dat zij duidelijkheid
willen over hun onzekere situatie”, aldus woordvoerder Mijke
Bol. “De gemeente Beekdaelen
staat volledig buiten deze kwest-

Een aantal asielzoekers in Schinnen hield verleden week donderdag een
zogenaamde sit-in, een geweldloze zitstaking. Foto L1 Riël Linssen

ie”, zegt gemeentelijk communicatieadviseur Gerrie Heuts-Posthuma, en verwijst naar het COA
en de IND. Of een of meerdere
asielzoekers op maandag 16 mei

daadwerkelijk in hongerstaking
zijn gegaan was bij het ter perse
gaan van deze krant nog niet bekend.

EVENEMENT

OP ZATERDAG 21 MEI IN SWEIKHUIZEN

Tiroler lentefeest in
lederhose of dirndl
ACTUEEL

De elektrische deelfiets is gearriveerd
op Beekdaelense bodem
Beekdaelen Sinds vorige week zijn er in Beekdaelen electrische
deelfietsen te huur. De zogeheten ‘e-bike hubs’, een soort fietsenrek met twaalf electrische deelfietsen, staan bij het NS-station in Nuth (foto) en tegenover supermarkt Plus in Schinveld.
Dergelijke ‘e-bike hubs’ zijn ook te vinden in Heerlen, Voerendaal,
Landgraaf, Brunssum en Simpelveld. Je boekt zo'n elektrische
fiets met de app van Velocity. De verhuurlocatie is onbemand;
de fiets springt van het slot via diezelfde app. De fiets huur je
telkens voor een periode van 1/2 uur, á 1,50 euro. De deelfietsen
kunnen op de verschillende ‘e-bike hubs’ in Parkstad worden teruggebracht. De Velocity Mobility-app is te downloaden via de
Apple App Store en Google Play Store. Foto de Beekdaeler

Zaterdag 21 mei staat Sweikhuizen in het teken van ‘samen
iets ondernemen en elkaar
ontmoeten’. Via een grootscheepse ‘garagesale’ en het
evenement ‘Thiss Lente’, beide
op één dag, worden met name
de Sweikhuizer verenigingen
ondersteund.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Op 14 november 2021 kon het
evenement vanwege corona niet
doorgaan. “Helaas”, zegt Marc
Heijboer van de Stichting Thiss
Boete, “want we waren voor het
eerst uitverkocht, bovendien
hadden we een topprogramma.”
Al snel werd besloten om het
feest door te schuiven, zij het met
een ander programma (Duits-Ti-

roler), want ‘vastelaovend in ut
veurjaor’ blijft een vreemd gevoel,
aldus Heijboer. “Ik zou zeggen:
kom zaterdag allemaal in lederhose of dirndl naar Sjweikese!”
Artiesten en muzikanten
Om 9 uur start de garagesale (tot
16.00 uur), om 18.00 uur begint
‘Thiss Lente’, met een keur aan
artiesten en muzikanten (onder andere La Bamba, Peter en
Marc, Tiroler Teufel, Richtig Rex
en DJ Mitchel). Beide evenementen zijn gratis toegankelijk. Voor
‘Thiss Lente’ is echter een entreebewijs nodig, gratis af te halen
bij Café Meels of te bestellen
via: www.yourticketprovider.nl/
events/49431-thiss-lente-2022.
Aanmelden voor de garagesale?
Stuur een mailtje naar: garage
salesweikhuizen@gmail.com
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IN HET KORT

IVN Nuth
fietst dwars
door Beekdaelen
Wijnandsrade IVN BeekdaelenNuth, houdt zondag 22 mei de
traditionele
landschapsfietstocht ‘Dwars door Beekdaelen’.
De rit is bijna 40 kilometer lang
en leidt de deelnemers langs
natuur en andere waardevolle
plekjes. Start is om 10.30 uur
uur bij de kerk in Wijnandsrade.
Deelname is gratis, ook voor niet-leden. Meer informatie via
06-31011412 of www.ivnnuth.nl.

Poortmarkt in
wijk Schinveld
Schinveld Buurtvereniging Gen
Inj in Schinveld houdt zondag 22
mei haar jaarlijkse Poortmarkt,
een soort rommelmarkt aan huis.
Dat gebeurt in de omgeving van
de Eindstraat. De garage- en
opritverkoop begint om 10.00
uur en duurt tot 15.00 uur, de
toegang is gratis. Tegen betaling is koffie en een versgebakken
wafel verkrijgbaar. De deelnemers zijn te herkennen aan het
‘Poortmarkt logo’.

JEAN-KE

Bloemstukjes maken in de Hoeskamer
in Arensgenhout
ÉNNE VA HEALE:
“Marie-José
je bent ‘n prij
maar ik heb je lief
en dat verwondert mij.
Hout toch eens op
met dat gemopper
anders krijg je ze
met de matteklopper!”
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

ARENSGENHOUT De
volgende editie van de
Hoeskamertref staat
gepland voor maandag 23
mei. Ditmaal kunnen de
bezoekers bloemstukjes
maken Een eigen (snoei)
schaar meenemen is
daarbij handig. In verband
met het inkopen van de
benodigde materialen
moeten de deelnemers
zich voor 19 mei opgeven

door een mailtje te sturen
naar paul.tiny.rompen@
gmail.com of te bellen naar
06-25012415. Even binnenlopen voor een spelletje en
gezelligheid kan ook. Wie
vervoer nodig heeft moet
voor 20 mei bellen met
Tiny (via eerder genoemd
telefoonnummer). De
Hoeskamertref in de Hoeskamer in Arensgenhout is
van 14.00 tot 16.00 uur.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in Puth
PUTH De Beekdaeler is
met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger voor
een krantenwijk in Puth.
Het gaat om een (kleine)
wijk in de omgeving van de
Martin Luther Kingstraat.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen via
06-42677006 of mail: info@
beekdaeler.nl.

5
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SCHINNENSE TROMPETTIST PIET KNARREN LOVEND OVER ED GERITS

Wijnandsrade verliest
prominente inwoner
In zijn woonplaats
Wijnandsrade is de
Limburgse radiomaker
Ed Gerits overleden. Hij
verzorgde in de jaren ’80 en
’90 voor Radio Omroep Zuid
(ROZ) uitzendingen waarin
klassieke muziek centraal
stond. Vooral populair
waren de live-uitzendingen
van de Limburgse bondsconcoursen en het Wereld
Muziek Concours (WMC).
De Schinnense trompettist
Piet Knarren, internationaal
bekend als 'The Gentleman
of Trumpet', zegt: “Ed Gerits
heeft voor de muziek in Limburg heel veel betekend.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Duizenden
muziekliefhebbers
zaten destijds aan de radio
gekluisterd om de concoursuit-

voeringen te beluisteren. Gerits’ kritische benadering van de
prestaties van de harmonieën en
fanfares werden hem niet altijd
in dank afgenomen. Dirigenten
gingen na hun concoursoptreden
vaak met knikkende knieën naar
de microfoon van de ROZ voor
een scherpe evaluatie. Ed Gerits

werd 82 jaar. Met zijn overlijden
verliest Beekdaelen een prominente inwoner, aldus Knarren die
op negenjarige leeftijd lid van de
fanfare St. Caecilia in Schinnen
werd en daarna een glanzende
carrière had, met vele optredens
in theaters en op televisie in met
name Duitsland.

ALTIJD WEL EEN VESTIGING IN DE BUURT

Eye Wish ‘Beste Winkelketen van Nederland’

We zijn in Voerendaal en Meerssen met een team van 7 medewerkers, waarvan 1 opticien in opleiding die dit jaar haar diploma
hoopt te behalen, 2 gediplomeerde opticiens, 1 assistent contactlensspecialist en 3 gediplomeerde contactlensspecialisten.
Kortom voldoende vakkennis in
huis om onze klanten goed te be-

SCHIMMERT Bij voldoende
deelname starten de
EHBO-verenigingen Schimmert en Ulestraten op 26
september met een cursus
EHBO. De cursus omvat
acht lessen die telkens op
maandag van 19.00 uur tot
22.00 uur in ’t Gemeinsjapshoes in Schimmert
worden gegeven. De
kosten inclusief studieboek, examen, materiaal
en een lidmaatschap voor
één jaar bedragen 175,00
euro. De cursus- kosten
worden door de meeste
zorgverzekeringen vergoed. Voor aanmelding of
meer informatie: stephanie
costongs@hotmail.com of
06-44222886.

Ed Gerits als programmamaker voor de toenmalige ROZ. Foto L1

ADVERTORIAL

Eye Wish is trots op de titel
‘Beste Winkelketen van Nederland’ in de categorie optiek. En
met 142 winkels door heel het
land zit er altijd wel een in de
buurt, zo ook in Voerendaal en
Meerssen!

EHBO-cursus
in Schimmert

dienen en van advies te voorzien.
Daarnaast hebben we nauw contact met huisartsen en oogartsen
daar waar dit nodig is.

ons krijg je de allerbeste service
en vind je de mooiste brillen van
exclusieve merken zoals Fendi,
Tom Ford en ba&sh.

5-jarig bestaan
Onze winkel in Voerendaal bestaat nu zelfs 5 jaar en dat vieren wij graag met onze klanten!
Houd daarom onze socials in de
gaten voor speciale winacties.

Tweede bril gratis
Maak nu een afspraak en krijg
een tweede merkbril of zonnebril
gratis.

Uitgebreid assortiment
Kom langs voor de beste oogzorg van onze professionele opticiens of voor ons uitgebreide
assortiment van contactlenzen,
zonnebrillen en merkbrillen. Bij

See you.
Kerkplein 24, Voerendaal
Beekstraat 54, Meerssen

RECHTGEZET

Gratis
gezinskaarten
In het artikel ‘Vaesrade
trakteert Oekraïense
moeders en kinderen
op middagje speeltuin’
(in de Beekdaeler van
2 mei jl.), is een foutje
geslopen. In het bewuste artikel staat: 'Dankzij een geste van de
Gemeente Beekdaelen
mogen ze elke dag gratis
naar Speeltuin & Kinderboerderij De Kabouter
in Vaesrade. “Dit klopt
niet”, laat speeltuinvoorzitter Ed van den Broeck
weten. “De gemeente
heeft totaal geen invloed
gehad op het feit dat wij,
als bestuur van de speeltuin, de Oekraïners gratis
gezinskaarten hebben
verstrekt”, aldus Van der
Broeck. “Zowel de gratis
gezinskaarten als het
eten, is een idee van ons
bestuur.”
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KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 21 mei. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Intenties: zielendienst Funs
Schaepkens; 1e jaardienst Zef
Loijens; 1e jaardienst They Zautsen; 1e jaardienst Jeu van Wissen, tevens voor Mia van Wissen-Voncken. Zondag 22 mei.
11.00 uur: Hoogmis, communieviering. Intenties: zielendienst
Harry Pluijmakers (1e communie kleindochter). 13.30 uur:
Doopviering Jasmijn Al Butros.
Woensdag 25 mei. 19.00 uur: H.
Mis in het klooster. Intenties:
Tiny Rouwet-Limpens (verjaardag); Tiny en Thei Meijers-Veldman. Donderdag 26 mei. Hemel-

Isidorus-Gerardus
wandeling van
Swier naar Wittem
WIJNANDSRADE Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade
houdt op woensdag 1 juni
de jaarlijkse wandeling
vanaf de Isidoruskapel
in Swier naar Wittem.
Iedereen mag meelopen
aan deze tocht. De start
van deze veertien kilometer lange wandeling
is tussen 08.45 en 09.00
uur. Onderweg zijn er
pauzes. Na aankomst in
Wittem kan de Gerarduskapel of kerk worden bezichtigd. Daarna kunnen
de wandelaars een terrasje pikken. Deelnemers
moeten zelf voor vervoer
zorgen vanaf Wittem.
Meer informatie via Jo
Luijten, tel. 06-55896980
of Rineke Marell, tel.
045-5241705.

.

vaartsdag. 10.00 uur: H. Mis in
het klooster. 11.00 uur: Hoogmis
in de kerk m.m.v. het Gregoriaans koor. Intenties: Sjeng en
Felicie Meurs-Vaessen (verjaardag Felicie). 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het
klooster. Vrijdag 27 mei. 16.00
uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

09.00 uur: H. Mis. Intenties: ouders Frijns-Eichhorst. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste. Elke werkdag in
mei om 18.30 uur rozenkransgebed in kapel Terziepe en om
19.00 uur in Hellebroek.

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 21 mei. 19.00 uur:
H. Mis, opgeluisterd door de
Gregoriaanse Schola. Intenties:
Zeswekendienst Jean Ritzen;
overleden ouders; Sieben-Meijs
en overleden familieleden (jaardienst). Zondag 22 mei. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door
Sing a Song. Intenties: Tilke Selder-Jongen

Zondag 22 mei. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties:
Wim Simons; Manon Griffijn.
Maandag 23 mei. 09.00 uur: H.
Mis. Donderdag 26 mei. Hemelvaartsdag. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Vrijdag 27 mei

Parochie St. Remigius
Schimmert

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 22 mei. 11.00 uur: H.
Mis. Maandag 23 mei. 19.00 uur:
H. Mis, aansluitend processie
naar de Vink onder begeleiding
van de Rötsjer Jonge. Dinsdag
24 mei. 09.00 uur: H. Mis. Donderdag 26 mei. Hemelvaartsdag.
11.00 uur: H. Mis, communieviering. Intenties: Jeu Selder.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 21 mei. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: Huub Schoonbroodt (verjaardag); overleden
ouders Schoonbroodt-Houben
(jaardienst).

Winnaars ‘Fairtrade’-woordzoeker
BEEKDAELEN De prijswoordzoeker van Fairtrade Beekdaelen in
samenwerking met deze
krant is een enorm succes
geworden. Ruim 120 lezers
stuurden hun oplossing
in. De enige juiste oplos-

sing is: “Door eerlijk en
duurzaam te kopen ben je
fair trade bezig.” Afgelopen weekend werden drie
prijswinnaars ‘getrokken’
uit de grote stapel met
juiste inzendingen. De
prijzen gaan naar: Els

Gerards (Amstenrade);
Fam. Wouters (Nuth) en
Nathalie van Landeghem
(Wijnandsrade). De prijs,
een fairtrade cadeaubon
ter waarde van 25 euro,
ligt klaar bij de Wereldwinkel in Nuth.

Wilfred en Patricia van den Hout

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

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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FAMILIEBERICHTEN

Algemene kennisgeving
Bedroefd, maar met grote bewondering voor zijn optimisme
tijdens zijn leven en intens dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend en gedaan, hebben wij afscheid genomen van
onze vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer en neef

Mathieu van Sprakelaar
* 29 augustus 1936

† 12 mei 2022

Geridderd in de Orde van Oranje-Nassau

Vele fijne herinneringen, verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.
Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen
hebben wij afscheid genomen van
onze lieve broer, zwager, oom en neef.

Begunstigd met de Pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice

weduwnaar van

Hub Mulkens

Annie Harst

* 12 december 1932 te Wijnandsrade

André en Esther
Mex, Quin

† 15 mei 2022 te Heerlen

Eric en Wendy
Gina, Raúl

In liefdevolle herinnering:
Jan † en Mia †
Wiel †

Nuth-Beekdaelen 12 mei 2022

Maria en Hub †

Correspondentieadres:
Uitvaartcentrum van den Hout
Kathagen 10
6361 HG Vaesrade-Beekdaelen
t.a.v. familie van Sprakelaar

En al zijn neven, nichten, achterneven en achternichten

Heerlen, 15 mei 2022

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 21
mei om 12.00 uur in de H. Bavokerk te Nuth, gevolgd door de
begrafenis op de begraafplaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
Math zal bijzonder herdacht worden tijdens de avondwake op
vrijdag 20 mei om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres:
Rhodestraat 22, Wijnandsrade, 6363 AZ
De avondwake zal gehouden worden op vrijdag 20 mei a.s. om
19.00 uur in de Heilige Stephanuskerk te Wijnandsrade.
De plechtige Eucharistieviering zal gehouden worden op
maandag 23 mei om 13.00 uur in voornoemde kerk.
Samenkomst om 12.30 uur in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Later in de middag zal de familie in besloten kring afscheid van
Hub nemen in het crematorium.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Vogels van het Medisch
Centrum te Nuth.

praten
over
afscheid
geeft
rust

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

Ga voor goud*
en ontvang 10 dagen
het
montuur
voor

10.-

Pearle Opticiens Nuth
viert feest!
Pearle Opticiens
Nuth
Stationstraat 284
Tel. (045) 524 48 55

Scan de QR-code,
en maak direct een
afspraak

* Deze actie is uitsluitend geldig bij Pearle Opticiens Nuth van 21 t/m
30 mei 2022 en uitsluitend in combinatie met glaspakket Goud of hoger.
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Meld je
aan vóór
4 juni
2022!

“Elke seconde die we niet
online zijn kost ons geld.”
Stephan Zijlstra – Maatman Accountants
De zekerheid van een goede verbinding op de geselecteerde bedrijventerreinen in
Beekdaelen. Online vergaderen, streamen en up- en downloaden van zware bestanden… het
is allemaal mogelijk. En nog tegelijkertijd ook! Wil jij ook gebruik maken van supersnel en
betrouwbaar glasvezel? Dat kan nog nét! Sluit een abonnement af voor 4 juni, dan betaal
je geen vastrechtvergoeding.

gavoorglasvezel.nl/zuid-limburg
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PINAUTOMAAT-PETITIE NUTH AANGEBODEN AAN BURGEMEESTER ERIC GEURTS

Ruim 4000 handtekeningen
voor terugkeer pinautomaat
De actie van de PVDA-afdeling Beekdaelen en KBO
Nuth om ervoor te zorgen
dat er weer een pinautomaat in het dorp komt
heeft ruim vierduizend
handtekeningen opgeleverd. De petitie werd
maandag aangeboden aan
burgemeester Eric Geurts.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De enige pinautomaat in Nuth,
aan de Stationstraat, werd in november van afgelopen jaar door
de Rabobank plotseling buiten
werking gesteld. Van de ene op
de andere dag werden mensen
middels een briefje op de deur
verwezen naar pinautomaten in
Hoensbroek en Brunssum. Dit
tot groot ongenoegen van veel in-

woners. Met name ouderen vinden het prettig om contant geld
op zak te hebben. Ook Nuthse
ondernemers zitten met de handen in het haar. Door het verdwijnen van de geldautomaat in
het dorp moeten zij kilometers
verder rijden om geld te storten.
Reden genoeg dus voor PvdA
Beekdaelen en KBO Nuth actie
te voeren.
Schriftelijke vragen
Eerder dit jaar stelde de Vernieuwingsgroep al schriftelijke
vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de
kwestie. In een reactie lieten die
toen weten dat ‘Geldmaat op
dit moment de mogelijkheden
onderzoekt‘ om een pinautomaat
te realiseren in het ruim 6.500
inwoners tellende dorp. En het
college gaf aan (voorlopig) verder
niets te kunnen doen.

Overhandiging van de pinautomaat-petitie: Vlnr: PvdA'er Lars Kockelkoren,
KBO-voorzitter Wiel van Goethem en burgemeester Eric Geurts. Foto de Beekdaeler

Pinautomaat wordt gemist
Met het pakket van ruim 4000
handtekeningen én een brandbrief willen de PvdA en de plaatselijke KBO het gemis van de
pinautomaat in het dorp bij de
gemeente extra onder de aandacht brengen. De ruim 4000

krabbels worden binnenkort ook
aangeboden aan het bedrijf Geldmaat, dat sinds 1 oktober verantwoordelijk is voor de geldautomaten in Nederland. Of Nuth
zijn flappentap terugkrijgt? Vermoedelijk wel, de vraag is alleen
‘wáár’ en ‘wannéér’?

OPMERKELIJK

Hond neemt de ‘Zeekdaeler’
wel héél erg letterlijk…
De Beekdaeler wordt in de
volksmond ook wel eens de
Zeekdaeler genoemd omdat
deze krant er altijd als de
kippen bij is wanneer er iets
te ‘zeiken’ valt. Een hond
nam die bijnaam wel heel
letterlijk op, want het beestje leegde verleden week
woensdag in de Broekstraat
in Schinveld spontaan zijn
blaas tegen een stapel
Beekdaelers (foto).
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De dienstdoende bezorgster
had even tevoren de kranten op

die plek neergelegd tijdens haar
bezorgronde. Toen deze toegewijde bezorgster de Beekdaelers
wilde rondbrengen, lag er opeens
een ‘plasje’ bij de stapel kranten.
Opmerkelijk detail: op precies
dezelfde plek werd onlangs een
grote stapel Beekdaelers gestolen. Voor de hand liggende vraag:
is er een verband? Antwoord:
geen idee.
‘De krant van ons allemaal’
Uit voorzorgsmaatregelen - vanwege die eerdere diefstal - was de
stapel kranten gelukkig in plastic
verpakt met daarop de tekst ‘svp
afblijven, bestemd voor bezorger’. Maar dat schijnt dus maar

© de Beekdaeler

voor een deel te helpen, zegt
Beekdaeler-uitgever
Richard
Claessens. “De kranten worden
weliswaar niet meer meegenomen, maar wel onder geplast.”
Probleem: hoe leg je een hond uit

dat hij/zij niet moet plassen op
‘de krant van ons allemaal’, zoals
de slogan luidt van de Beekdaeler.
Benieuwd wat onze bezorgster
deze week weer te wachten staat
in de Broekstraat in Schinveld…
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Levin de Koster: Ik
sta in vuur en vlam
Dat Levin de Koster uit
Oirsbeek wethouder in
Beekdaelen zou worden was
weekblad de Beekdaeler
verleden week maandagavond al volstrekt duidelijk,
zelfs als alle zes andere
fractieleden van de Vernieuwingsgroep hun vinger
op hadden gestoken. Die
maandagavond belden we
namelijk met De Koster, hij
was op dat moment in het
buitenland. Het moest al
heel raar lopen als hij géén
wethouder zou worden, daar
kwamen zijn woorden op
neer.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Afgelopen vrijdagavond, op
de dag dat de wethoudersnamen officieel bekend waren gemaakt, hadden we hem
wéér aan de lijn. De euforie
bij De Koster, de 28-jarige
‘coming man’ van de Vernieuwingsgroep, spatte er ter
plekke van af, ook op de sociale media. “Ik sta in vuur en
vlam, want ik kom thuis als
wethouder in ons Beekdaelen.

Levin de Koster Foto de Beekdaeler

Ik heb enorm veel zin om ‘aan
de sjlaag’ te gaan voor de plek
waar het leven nog lieflijk is.
Hier kom ik vandaan en wil
ik van betekenis zijn. Dankzij
de door de ganse gemeente
verdeelde stemmen voel ik mij
ook enorm gesteund.”
‘Socialer met elkaar omgaan’
De Koster zegt ‘te gaan uitvoeren wat nodig is en vernieuwen waar het kan’. Het
is ‘lekker in Beekdaelen‘ en
het wordt volgens hem nog
beter als we ‘dicht bij elkaar ’
blijven. “Het leven, wonen en
ontmoeten is het beste in onze
gemeente. We mogen best wat
socialer met elkaar omgaan,
en dit gezicht wil ik aan Beekdaelen geven. Dit is namelijk
ons thuis, ons Beekdaelen.”

dinsdag 17 mei 2022

Oppositiepartij
VVD steunt
coalitieprogramma
De VVD is blij met de keuze het aantal wethouders
te beperken tot vier. Dit
maakt de taken en verantwoordelijkheden een stuk
duidelijker en overzichtelijker en het levert een
significante bezuiniging
op voor de gemeente. Dat
zegt fractievoorzitter Marco Sturmans namens de
VVD-fractie. “De financiële positie van de gemeente
Beekdaelen is op de lange
termijn kwetsbaar en dat
baart zorgen.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Oppositiepartij VVD kan zich ‘op
hoofdlijnen’ vinden in het gepresenteerde coalitieprogramma.
“We benaderen en ondersteunen
dit de komende raadsperiode met
een positieve grondhouding”, aldus Sturmans. “De VVD is blij
met de duidelijke keuzes die de
nieuwe coalitie heeft gemaakt
ten aanzien van het aanpakken
en verbeteren van de veiligheid
en de plannen ten aanzien van
wonen in Beekdaelen. Men kijkt

Marco Sturmans. Foto de Beekdaeler

nadrukkelijk naar kansen en benut de mogelijkheden zodat er
meer woonruimte beschikbaar
komt voor de inwoners van Beekdaelen.”
AWACS-basis
De VVD is eveneens blij met
de keuze die de nieuwe coalitie
maakt inzake de AWACS-basis.
“Men opteert niet meer voor sluiting van de basis. De coalitie zet,
samen met de VVD, in op het zoveel als mogelijk terugdringen en
beperken van de overlast en het
krijgen van een financiële compensatie voor de jarenlange hinder en de vervuiling.” Ook wil de
VVD een ontwikkel- en uitvoeringsplan voor het opwaarderen
en leefbaar maken van de Beekstraat in Schinveld.

Rodney Swelsen (D66) haalt uit naar Schaffrath
Fractievoorzitter Rodney
Swelsen van oppositiepartij D66 uit stevige kritiek
aan het adres van (in)formateur Hugo Schaffrath.
“Het proces dat u als (in)
formateur gevolgd heeft in
deze (in)formatie is voor
onze fractie een steen des
aanstoots. De basisprincipes van transparantie
hebt u immers met voeten
getreden.”
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Een openbaar debat als start van
de informatiefase ontbrak, zegt

Swelsen. “Informatiegesprekken
met politieke partijen vonden
slechts bilateraal en onder geheimhouding plaats, een verantwoordingsdebat van de informateur ontbrak en de informatiefase
ging over in de formatiefase zonder dat er voor politieke partijen
en onze burgers zicht was op het
hoe en waarom van de gekozen
beoogde coalitie.”
Lokale media
Swelsen heeft ook kritiek wat betreft de communicatie. “Uw voornemen (zich richtend tot Schaffrath, red.) om de communicatie
te vernieuwen ‘waarbij het rechtstreeks uitzenden van de raadsvergaderingen mogelijk wordt

beëindigd en minder door de gemeente op de traditionele manier
wordt gepubliceerd’ is meer dan
zorgelijk. Bij macht hoort tegenmacht. En die tegenmacht behoort niet alleen in de raadszaal
vorm en inhoud te krijgen maar
met name dient die tegenmacht
vorm te krijgen in het publieke
debat - gevoed door onafhankelijke media. Het stoppen van de bekostiging van de uitzending van
raadsvergaderingen (u spreekt
abusievelijk over het beëindigen
van de uitzendingen maar die bevoegdheid komt ook uw coalitie
niet toe) en het minder publiceren in de traditionele media, tast
de bestaanszekerheid van de onafhankelijke lokale media aan.”

Rodney Swelsen. Foto de Beekdaeler

D66 vraagt aan Schaffrath om
deze passages ‘te heroverwegen’
en daarvoor in de plaats stevig in
te zetten op juist het versterken
van de lokale media, aldus Rodney Swelsen namens de raads- en
commissieleden van D66 Beekdaelen.
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GroenLinks:
Tegenslag
maakt ons
strijdbaarder
GroenLinks, dat de komende jaren deel uitmaakt
van de oppositie in de
gemeente Beekdaelen,
heeft verleden week haar
leden via Facebook geïnformeerd over het coalitieproces. In die brief gaat
fractievoorzitter Clasina
Debets puntsgewijs in op
de gesprekken die sinds
de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart plaats
hebben gevonden.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

GroenLinks steeg van 2 naar 3
raadszetels maar bleef buiten de
coalitie, daardoor is voor haar
wethouderskandidaat
(tevens
huidige wethouder) John Essers
geen plek meer in het college van

Henk Reijnders:
Alle collegeleden
zijn even belangrijk
Henk Reijnders (Beekdaelen
Lokaal) is een van de twee
‘nieuwe’ wethouders. Wat
gaan wij, ‘de burgers’, daar
van merken, anders gesteld:
hoe wil Beekdaelen Lokaal,
de afgelopen jaren oppositiepartij, het ‘verschil’
maken?
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Clasina Debets Eigen foto

B&W. GroenLinks had graag coalitiepartner willen zijn, stelt Clasina Debets. “Onze fractie zag er
ook naar uit om het mooie werk
van de afgelopen 3,5 jaar voort
te zetten.” Het werk van GL zit
er overigens allerminst op, sterker nog: “Deze tegenslag maakt
ons alleen maar strijdbaarder. De
komende vier jaar zullen wij ons
vanuit de oppositie inzetten voor
een menselijk, eerlijk en duurzaam Beekdaelen.”

We gaan deel uitmaken van de
coalitie en beslissen straks op
een ander niveau mee”, zegt de
bijna-wethouder. “We zetten
in op een collegiaal bestuur,
dat wil zeggen dat alle collegeleden even belangrijk zijn. Dus
geen haantjesgedrag. Wij wilden werken met vijf wethouders. Liever hadden we twee
part-time-wethouders
geleverd. We hebben toegestemd,
met tegenzin. Wij willen deze
opzet een kans geven gelet op
mijn eerdere opmerking over
‘collegiaal bestuur’.”

Terugkeergarantie
Reijnders heeft op dit moment
een ‘functie elders’, binnenkort gaat hij fulltime aan de
slag als wethouder. Of hij een
terugkeergarantie bij zijn huidige werkgever heeft? “Door
de aanvaarding van de functie
als wethouder ga ik bij mijn
huidige werkgever met ‘politiek verlof’, zoals dat heet. Dat
betekent dat ik vanaf 1 juni bij
die organisatie vrijgesteld ben
van werkzaamheden. Ik heb
een terugkeergarantie, maar
ik zal daar naar verwachting
geen gebruik van maken.”

Henk Reijnders. Eigen foto

LARS KOCKELKOREN, FRACTIEVOORZITTER PVDA, IS DES DUIVELS

‘Vernieuwingsgroep doet aan kiezersbedrog’
Er zijn veel punten waar
wij iets van vinden, maar
die gaan we pas melden
in het openbaar raadsdebat op 23 mei.” Dat zegt
fractievoorzitter Lars Kockelkoren van de PvdA, die
partij maakt de komende
jaren deel uit van de oppositie.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Een paar schoten voor de boeg
wil Kockelkoren niettemin nú al
geven. Zo vindt hij het ‘belache-

lijk om te denken dat onze inwoners zitten te wachten op een
nieuw gemeentehuis én nog belachelijker om te denken dat dit
voor 12 miljoen euro kan’. Verder
is het in zijn ogen ‘vooral oude
wijn in nieuwe zakken’. Over het
coalitieproces: “De wijze waarop
deze coalitievorming tot stand
is gekomen stoot ons behoorlijk
tegen de borst, in de toekomst
moet dat anders: een transparant
en openbaar debat aan de voorzijde en een verantwoordingsdebat met de informateur… en niet
opeens een zelfbenoemde formateur zonder enige motivering
en verantwoording tussentijds…
Juist in deze tijd, waarin slechts

15.778 van de ruim 30.000 kiesgerechtigden in Beekdaelen hun
stem op 16 maart hebben uitgebracht, moeten wij onze burgers
transparant informeren. Alleen
zo kunnen wij het vertrouwen
van de burger in onze overheid
herstellen.”
‘Kandidaat-wethouder’
Ook over de bekendmaking van
de voorgedragen kandidaat-wethouders is Kockelkoren des duivels. “De Vernieuwingsgroep
doet aan kiezersbedrog nog
voordat er ook maar één raadsbesluit is genomen. Hun nummer
2 op de verkiezingslijst en huidige wethouder, trekt zich terug

Lars Kockelkoren. Foto Katja Waltmans

als kandidaat-wethouder om als
mantelzorger voor haar ouders te
zorgen. Belangrijk en waardevol
dat zij dit doet, al had zij dat ook
vóór de verkiezingen kenbaar
mogen maken.”
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VACATURES

VACATURE

CHAUFFEUR & MAGAZIJNMEDEWERKER
BESSEMS DRANKEN is een zelfstandig familiebedrijf en bestaat inmiddels bijna 100 jr.
Het logistieke proces hebben wij volledig in eigen beheer waardoor wij servicegericht
en zeer flexibel handelen. Servicegerichtheid en het ontzorgen van onze klant staan
bij ons hoog in het vaandel. Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:
Een chauffeur/drankbezorger met rijbewijs C + Code 95 (32-40uur)
Een magazijnmedewerker met heftruckcertificaat (32-40 uur)
FUNCTIEOMSCHRIJVING CHAUFFEUR/DRANKBEZORGER
Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor de levering van dranken en evenementenmaterialen aan onze klanten. Je zorgt er 's ochtends voor dat de vrachtwagen geladen
wordt en je vertrekt, samen met je bijrijder, naar onze klanten. Eenmaal bij de klant
aangekomen, lossen jullie de bestelling, halen jullie de emballage op en verwerken
deze op de pakbon. Na jullie ronde zorgen jullie er voor dat alle emballage gelost
wordt in het magazijn.
FUNCTIEOMSCHRIJVING MAGAZIJNMEDEWERKER
Als magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor het laden en lossen van
vrachtwagens en het inruimen van verschillende dranken. Je zorgt er tevens voor dat
de bestellingen van onze klanten tijdig klaarstaan voor uitlevering. Je werkt
overzichtelijk en secuur en zorgt ervoor dat ons magazijn opgeruimd blijft.
Ben jij gemotiveerd, klant- en servicegericht, in goede fysieke gesteldheid en houd je
van aanpakken? Solliciteer dan snel om aan de slag te gaan bij een écht familiebedrijf
met een prettige en informele werksfeer met fijne collega's. Wij bieden je een goed
salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Interesse in één van deze functies? We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief.
Deze kan gestuurd worden naar Marleen Paulissen: marleen@bessemsdranken.nl

Bezorgers gezocht

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

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.

IN JE EIGEN
BUURT
€

€

GOEDE VERDIENSTEN
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD
€

Interesse?
Bel 06-42677006 of mail info@beekdaeler.nl
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Eye Wish is trots op de titel
‘Beste Winkelketen van Nederland’
in de categorie optiek. En met
142 winkels door heel het land zit er
altijd wel een in de buurt, zo ook in
Voerendaal en Meerssen! Onze winkel
in Voerendaal bestaat nu zelfs 5 jaar!
Kom langs voor de beste oogzorg
van onze professionele opticiens of
voor ons uitgebreide assortiment
van contactlenzen, zonnebrillen
en merkbrillen. Bij ons krijg je de
allerbeste service en vind je de
mooiste brillen van exclusieve merken
zoals Fendi, Tom Ford en ba&sh. Kom
langs of maak nu een afspraak en
krijg een tweede merkbril of

zonnebril gratis.
See you.

Kerkplein 24, Voerendaal
Beekstraat 54, Meerssen

Stationstraat 272A - Nuth
Stationstraat 272A - Nuth

U bent welkom voor een deskundige oogmeting, het
aanmeten
en controleren
van uw contactlenzen.
U bent welkom
voor een deskundige
oogmeting, het
aanmeten en controleren van uw contactlenzen.

>>> WOENSDAG 25 MEI <<<

MEI-DEN INHALEN
jonkheid meerssen
artiestenprogramma
19.00 uur | markt meerssen | gratis entree

ERWIN

feestband DE BOUNTIES
Geldig t/m
t/m 21
21 mei
Geldig
mei

Maakt u wel even een afspraak zodat wij alle tijd voor u kunnen nemen.

Maakt u wel even
een
afspraak zodat
wij alle tijd voor u kunnen nemen.
Tel.
045-7850918
| info@optiekbeekdaelen.nl
Tel. 045-7850918 | info@optiekbeekdaelen.nl

Marcel en Sonja

Marcel en Sonja

17
MEI
‘22
Afsluiting Wilhelminaplein in
Schinveld op 17 en 18 mei

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.

Het wegvak Wilhelminaplein in Schinveld wordt op
dinsdag 17 en woensdag 18 mei tijdelijk doch geheel
afgesloten i.v.m. de aanleg van een zebrapad.
Arriva zorgt ervoor dat de busverbinding(en) van en naar
Schinveld op deze dagen op gepaste wijze worden omgeleid.
Er wordt ook een algemene omleiding ingesteld om het
verkeer via een andere route door Schinveld te laten rijden:
•

Verkeer komend vanaf de Jabeekerstraat wordt omgeleid
via de Beekstraat – Mariabergstraat – Duikerweg –
Brunsummerstraat.

•

Verkeer komend vanaf de Brunssummerstraat wordt
omgeleid via de Duikerweg – Putbergstraat – A ge water
– Beekstraat.

Een kaartje van de algemene omleidingsroute vindt u op
www.beekdaelen.nl/actuele-wegwerkzaamheden.

Inloopbijeenkomst nieuwe
gemeenschapshuis Puth
De gemeente Beekdaelen heeft plannen om een nieuw
gemeenschapshuis te gaan ontwikkelen op het voormalige
voetbalterrein in Puth. Het afgelopen jaar hebben we
geïnteresseerden hierover geïnformeerd via een aantal
digitale nieuwsbrieven. Ook zijn er één-op-één gesprekken
gevoerd met omwonenden en betrokkenen. De uitkomst
van deze gesprekken is meegenomen in de planvorming
om zo gezamenlijk tot een gedragen plan te komen. Om
omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over
het voorontwerp organiseert de gemeente Beekdaelen een
inloopbijeenkomst.
Inloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst vindt plaats op 1 juni a.s. in de
voormalige voetbalkantine aan de Sittarderweg in Puth.
Tussen 16:00 en 21:00 uur kunnen geïnteresseerden
binnenlopen, de voorlopige plannen bekijken, zich laten
informeren over deze plannen en vragen stellen.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over de plannen voor het nieuwe
gemeenschapshuis? Kijk dan op de gemeentelijke website:
www.beekdaelen.nl/bmvPuth. Ook kunt u zich op deze
pagina aanmelden voor de nieuwsbrief over dit onderwerp.

BEKENDMAKINGEN
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Pastoor Thissenplein /Kerkstraat Evenement “Thiss Lente” door CV De Sjwenskes Sweikhuizen
4a te Sweikhuizen

DATUM VERLEEND
02-05-2022

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Chopinlaan 56 te Nuth
Verbouwen van een woning
Op de Graaf 18 te Oirsbeek
Uitbreiden woning
Genhoof 10 en 12 te Schinnen
Verbouwen en uitbreiden woning
Daelderweg 1 te Nuth
Herbestemming van Huis De Dael

DATUM INDIENING
22 -04-2022
26-04-2022
26-04-2022
15-04-2022

Verkeersbesluiten
LOCATIE
Bavostraat te Nuth

OMSCHRIJVING
Instellen individuele invalidenparkeerplaats

DATUM BESLUIT
10-05-2022

Selectieprocedure
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM
INDIENINGSTERMIJN
Tot 4 juli 2022

Woningbouwlocatie
Schimmert IV;
Weidestraat

Enkelvoudige gunning
LOCATIE
Kamp te Nuth

Aan de Weidestraat gelegen te Schimmert is ruimte ontstaan voor de ontwikkeling
van de woningbouwlocatie Schimmert IV. Daartoe roept de gemeente ontwikkelaars
op om een plan in te dienen, met in achtneming van de randvoorwaarden en criteria
die de gemeente aan deze ontwikkeling stelt. De (volledige) randvoorwaarden, criteria
en selectieprocedure van de ontwikkeling publiceert de gemeente Beekdaelen in haar
Gemeenteblad op overheid.nl.
OMSCHRIJVING
De gemeente Beekdaelen is voornemens om naar aanleiding van het verzoek
van de eigenaar van de woning gelegen aan Kamp 3 te Nuth en tevens exploitant
van de naastgelegen B&B Hof7tien90, een overeenkomst van ingebruikgeving te
sluiten voor het in de aanhef genoemde perceelgedeelte. Het verzoek betreft het
herinrichten van de strook grond gelegen tegenover de woning aan Kamp 3 te Nuth
om daarmee een positieve impuls te geven aan de landschappelijke omgeving, het
straatbeeld en het woongenot door o.a. de strook te laten begrazen door Limburgse
Mergellandschapen.De gemeente Beekdaelen publiceert dit (volledige) voornemen in
haar Gemeenteblad op www.overheid.nl. Middels deze publicatie geeft de gemeente
uitvoering aan het bieden van mededingingsruimte bij een enkelvoudige gunning.

DATUM
REACTIETERMIJN
Tot 30 juni 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.

Word vrijwilliger bij Open Monumentendag
Bent u de eigenaar van een van de
bijzondere monumenten die onze
gemeente telt? Of kunt u er enthousiast
over vertellen? Meldt u zich aan dan als
vrijwilliger bij Open Monumentendag!
Open Monumentendag wordt gevierd
op zondag 11 september 2022. De
dag staat dit jaar in het teken van
duurzaamheid. Open Monumentendag

kan niet plaatsvinden zonder de inzet van
vrijwilligers.
De organisatie is daarom op zoek naar
mensen die:
- mee willen denken over de invulling
van deze bijzondere dag.
- hun gebouw willen openstellen.
- op een andere manier hun steentje bij
willen dragen.

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt
u zich tot 26 mei 2022 per e-mail
aanmelden bij Rian van der Meijden:
rianvandermeijden@hotmail.com.
Indien u vragen hebt of meer informatie
wil ontvangen, kunt u dat ook via dit
e-mailadres kenbaar maken.

Enkelvoudige gunning
Breinderveldweg 16

Denkt u met ons mee?

Verkoop perceel Breinderveldweg 16

Uitnodiging voor bijeenkomst
op 30 mei 2022

Voornemen tot enkelvoudige gunning

Hoe mooi zou het zijn als alle inwoners van Beekdaelen
‘gewoon’ mee kunnen doen en met respect behandeld
worden? Helaas is dat (nog) geen vanzelfsprekendheid voor
iedereen. Ook in Beekdaelen komt het voor dat mensen
respectloos behandeld worden, buitengesloten worden of
zelfs slachtoffer worden van geweld, omdat zij als ‘anders’
worden gezien.

Perceelinformatie:
plaatselijk bekend als Rd4-milieupark Schinnen
Adres: Breinderveldweg 16
Perceel:
(een deel van) kadastraal perceel Schinnen, Sectie D, 4864
Perceelgrootte: c.a. 3185 m2
De gemeente Beekdaelen is voornemens om naar aanleiding
van het verzoek van Rd4, welke de exploitatie verzorgt van het
milieupark gelegen aan de Breinderveldweg 16 te Schinnen, een
koopovereenkomst te sluiten voor het in de aanhef genoemde
perceel.
De gemeente Beekdaelen publiceert dit (volledige) voornemen
in haar Gemeenteblad op www.overheid.nl. Middels deze
publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het bieden van
mededingsruimte bij een enkelvoudige gunning.

Graag willen we daar samen met u iets aan doen. U bent van
harte uitgenodigd om met ons mee te denken!

Bijeenkomst op 30 mei 2022

Hoe kunnen we het met respect omgaan met elkaar in onze
eigen leefomgeving verbeteren? Heeft u daar ideeën over?
Of zou u daarover eens willen brainstormen samen met
anderen?

Kom dan naar de bijeenkomst!
•
•
•

Vervolgbijeenkomst over verordening paracommercie op 8 juni
In het kader van de evaluatie van de verordening
paracommercie heeft er op 25 april jl. een oriënterende bijeenkomst plaatsgevonden. Naast een
bestuurlijke afvaardiging van de Koninklijke Horeca
Nederland (KHN), werd deze bijeenkomst bijgewoond
door vertegenwoordigers van de paracommerciële
horeca (verenigingen en gemeenschapshuizen).
In deze bijeenkomst van 25 april is met name ingezoomd
op de volgende speerpunten:
• Bijeenkomsten van persoonlijke aard.
• Sluitingstijden paracommerciële horeca.
• Schenkingstijden alcoholhoudende drank i.r.t. het
jeugdpreventie-beleid.

Datum: 30 mei 2022
Tijd: van 19 tot 21 uur
Locatie: Plinthos (Daniken 1, 6174 RA Sweikhuizen)

Aanmelden

Graag weten we vooraf hoeveel mensen er gaan komen.
U kunt zich aanmelden bij mevrouw Van der Zwaard,
via 088 - 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl, o.v.v.
“JvdZwaard/30mei”.

Samen vóór respect en tegen geweld

Het is belangrijk dat al onze inwoners veilig zijn, geaccepteerd
worden zoals ze zijn en mee kunnen doen in de samenleving.
Ongeacht hun geslacht, kleur, geaardheid, leeftijd, sociaal
economische status (inkomen), afkomst, opleiding, geloof
of mening. Dat is de samenleving die we in Beekdaelen
nastreven. Wij hopen dat veel inwoners het hiermee eens
zijn en zich hierbij aansluiten. Want hoe meer inwoners het
hiermee eens zijn en respect uitdragen in hun denken en
doen, hoe meer inwoners op een fijne manier kunnen leven
en meedoen in Beekdaelen.

Vervolgbijeenkomst op 8 juni

Het doel is een afgewogen balans te vinden tussen de
belangen van de reguliere horeca enerzijds en de belangen
van de paracommerciële horeca anderzijds. Bovengenoemde
speerpunten zullen daarom verder worden uitgediept in een
besloten vervolgbijeenkomst op woensdag 8 juni aanstaande.
De bijeenkomst start om 19.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Nuth, Deweverplein 1 in Nuth.

Aanmelden voor 1 juni

Aanmelden voor de vervolgbijeenkomst kan tot uiterlijk 1 juni
aanstaande via het emailadres: horeca@beekdaelen.nl.
Met het oog op de beschikbare ruimte willen wij de deelname
beperken tot bij voorkeur één, doch maximaal 2 personen
per horecabedrijf/paracommerciële instelling.
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen
met de heer E. Vijgen via 088-4502000.

Vergaderingen gemeenteraad en
raadscommissies
Hieronder vindt u een overzicht van de komende openbare
vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies in
de periode mei-juni 2022. De vergaderingen vinden plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis te Nuth.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op:
• Maandag 23 mei om 19:00 uur
• Dinsdag 14 juni om 19:00 uur

>>

>>
Raadscommissies

De raadscommissies van Beekdaelen vergaderen op:
• Woensdag 1 juni 2022 om 19:00 uur: raadscommissie
Bestuur en Middelen
• Donderdag 2 juni 2022 om 19:00 uur: raadscommissie
Fysieke Leefomgeving
U kunt tijdens de raadscommissies gebruik maken van het
spreekrecht voor burgers over de onderwerpen op de
agenda. Hiervoor moet u zich aanmelden. S.v.p. uiterlijk
op de zondag voor de betreffende commissievergadering
aanmelden via griffie@beekdaelen.nl.

Agenda’s en te bespreken stukken

De agenda en de te bespreken stukken van alle openbare
vergaderingen vindt u op www.beekdaelen.nl (onder: over
de gemeente / bestuur & organisatie / gemeenteraad /
vergaderingen en besluiten raad).

Situatie in de Oekraïne
Het is oorlog in Oekraïne. Ook in Beekdaelen houdt dit
veel mensen bezig. De situatie is nog erg onzeker en
verandert met de dag. Inmiddels zijn er in Beekdaelen
twee locaties geopend voor de opvang van Oekraïense
vluchtelingen.
Stand van zaken gemeente Beekdaelen

De locatie in Vaesrade en Doenrade zijn inmiddels beiden
bewoond. De Oekraïense bewoners hebben redelijk hun draai
gevonden. Ze leren de omgeving kennen, willen heel graag
meehelpen, de taal leren en hun bijdrage leveren in de vorm van
werk. Zo zijn de bewoners in Vaesrade inmiddels gestart met
taalles. Vrijwilligers van bibliotheek Nuth verzorgen dit wekelijks
op de locatie in Vaesrade.

Leefgeld vluchtelingen Oekraïne

Vangt u Oekraïense vluchtelingen op en heeft u vragen
over leefgeld? Hiervoor kunt u terecht bij Kompas.
Voor meer informatie en het aanvraagformulier gaat u
naar www.isd-kompas.nl/oekraine.

Werkzaamheden aan gasleiding
Amstenrade
In Amstenrade vinden vanaf week 21 werkzaamheden
aan de gasleiding plaats. De oude leiding wordt
vervangen door een nieuwe leiding; ook wordt de
gasaansluiting naar de woningen opnieuw aangesloten.
De werkzaamheden zijn van invloed op het verkeer: diverse
straten of delen ervan worden afgesloten of versmald. In dat
laatste geval zal er een voorrangsregeling van toepassing zijn.
Er wordt gestart in de Poststraat richting kruising Heiberg, de
Poststraat is gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten.
Vervolgens wordt er vanaf de kruising Heiberg aan de
Hoofdstraat gewerkt tot de kruising Provenciale weg. Tot slot
vinden de werkzaamheden in de Sjoepevaart plaats richting
de Heiberg. In verband met de werkzaamheden komt er van
midden mei 2022 tot en met begin augustus 2022 een depot te
staan op het Raadhuisplein.
De werkzaamheden worden in opdracht van Enexis uitgevoerd
door de firma Hurkmans. Naar verwachting duurt het project
11 weken. De uitvoerder doet zijn best om de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Omwonenden en winkeliers zijn
geïnformeerd via een brief en ontvangen nogmaals bericht
voordat de werkzaamheden in de omgeving van hun woning/
pand starten.

De ontwikkelingen rondom dit onderwerp gaan snel, de stand
van zaken verandert dagelijks. Om u op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen rondom hulp en opvang van Oekraïense
vluchtelingen in Beekdaelen, is er een webpagina ingericht:
www.beekdaelen.nl/oekraine. Deze pagina en de bijbehorende
veel gestelde vragen worden geactualiseerd zo gauw er nieuwe
informatie beschikbaar is.

Inzamelen en doneren aan de locaties in Beekdaelen

Voor de inrichting van de locaties in Beekdaelen wordt samen met
de kringloopwinkels van RD4 en Stichting Samen Delen bekeken
wat er nodig is en wat zij kunnen leveren. Als er hierna nog
specifieke spullen nodig zijn, wordt er een oproep gedaan voor
donaties.
Voor voedsel en verzorgingsproducten werken we samen met het
Helpcenter. Op onze website www.beekdaelen.nl/oekraine vindt u
een lijst met producten die gedoneerd kunnen worden. Ook waar
en wanneer deze producten ingeleverd kunnen worden, staat daar
vermeld.

Contactgegevens

Wilt u hulp of onderdak aanbieden aan de Oekraïense
vluchtelingen? Hiervoor kunt u contact opnemen met:
• Hulp aan vluchtelingen
Vluchtelingenwerk Nederland, meer informatie
op www.vluchtelingenwerk.nl
• Onderdak voor vluchtelingen
Takecarebnb, een organisatie die gastgezinnen voor vluchtelingen
zoekt en begeleidt. Meer informatie op www.takecarebnb.org
Voor vragen aan de gemeente over de opvang van Oekraïense
vluchtelingen kunt u een mail sturen naar oekraine@beekdaelen.nl
of bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente:
088 450 20 00
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IN HET KORT

PRIJS-PUZZEL

Wandeltocht
Crescendo
Schinnen

Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon

Schinnen
Wandelsportvereniging Crescendo Schinnen houdt
zondag 22 mei haar jaarlijkse wandeltocht. Wandelaars kunnen vanaf
07.00 uur op pad gaan. Startpunt is
café Bie Laurengske aan de Onderste Puth 79 in Puth. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: zeven,
veertien en éénentwintig kilometer. De uitgestippelde parcoursen
voeren zoveel mogelijk over veldwegen en bospaden. Onderweg is
er een rustplaats met koffie, vlaai of
iets fris.

Wandelspeurtocht
en natuurwandeling
in Nuth
Nuth Beweegdaelen, Stichting Radar en IVN Nuth verzorgen zaterdag 21 mei twee wandeltochten
in de omgeving. Vanaf 13.00 uur
start er een zogeheten ‘Kiek Ins
Roond’-wandelspeurtocht
vanaf
woonvorm de Wissel aan de Pastorijstraat. Op hetzelfde moment
start bij de Muldersplas in Thull een
natuurwandeling van ongeveer zes
kilometer. Deelname is gratis. Ook
scootmobielers zijn welkom om deel
te nemen. Aanmelden moet voor 19
mei via ivnnuth@gmail.com of 0621427919.

Voetbalvereniging
Vaesrade houdt
jeugdtoernooi
VAESRADE Voetbalvereniging
Vaesrade houdt zaterdag 28
mei een 4x4 voetbaltoernooi
voor teams O7-jaar. Aan het
toernooi nemen naast de eigen
teams ook ploegen uit de regio
deel. Inmiddels hebben Groene Ster, Alfa Sport en Woander
Forest hun deelname toegezegd. Inschrijven voor het toernooi is nog steeds mogelijk.
Deelname is gratis. Opgeven
per team bij Armand Franssen:
(06)42940044.

€10,-

Wie deze puzzel goed weet in te vullen maakt kans op
et
een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij een BeekGefeliciteerd m
n!
bo
au
jouw cade
daelense onderneming. 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 winnaar wordt in de volgende uitgave
gepubliceerd. De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
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HORIZONTAAL:

1 geestelijke 5 roofdier 10 pers. vnw. 11 cilinder 12 persoon 13 Openbaar Ministerie 15
straalvliegtuig 16 broer van Kaïn 18 deel v.d. arm 19 vernis 21 vergissing 23 dichterbij 24
doortochtgeld 26 lof 28 opstandig 30 vaas 32 puree 33 maal 34 knaagdier 35 stremsel
37 vogelverblijf 39 slaginstrument 41 vestibule 43 vrucht 45 vleesgerecht 47 voertuig 48
vogel 50 soort koek 52 slaapje 54 vorstentitel 56 divan 58 plakmiddel 59 selenium (afk.)
60 hoofdkerk 61 keurig 62 senior (afk.) 63 wijnglas 64 sportman.
VERTICAAL:
1 tennisterm 2 vis 3 wedstrijdslee 4 koortsachtig spreken 6 liefdesgod 7 bitterheid 8
weegtoestel 9 grote golf 10 spinrag 14 familielid 15 kledingstuk 17 traag 18 stukje
sigaret 20 meubel 22 in opdracht (afk.) 25 riv. in Rusland 27 bijbelse figuur 28 beeldraadsel 29 schaapkameel 31 pl. in Duitsland 35 lijfeigene 36 beroep 37 epiloog 38
rondrit 39 huisdier 40 vechtsport 41 mannelijk dier 42 lui 44 achter 46 tegenover (afk.)
48 gebarenspel 49 aansteekkoord 51 droog 53 United States 55 masker 57 heftig.
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JACQUES

Delphinium
Wij kennen Delphinium (Ridderspoor) als de koningin van de vaste
planten, want er is geen andere plant met zulke grote bloemtrossen. De
volle trossen zorgen voor veel kleur in de maanden juni tot augustus en
geven een verticaal accent aan de beplanting. De bloemen zijn zachtblauw, felblauw, middelblauw en lilablauw. Daarnaast is er ook een
witte, gele, paarse, rode en roze variant. De bloemenpluimen steken
overal enthousiast bovenuit en lijken net stokken met belletjes die gaan
rinkelen als je voorbijkomt. De bloemknop lijkt op een dolfijn. Vandaar
de naam Delphinium: het Latijnse woord voor dolfijn. Qua symboliek
staat de bloem voor bescherming.
Jarenlang waren wij goede buren, met wie we vriendschappelijk omgingen ofschoon zij ouder waren. Toen de man van Anke op 88-jarige
leeftijd overleed, bleven wij haar opzoeken, omdat de kinderen ver weg
woonden en slechts zelden langs kwamen. Het werd steeds stiller om
haar heen en ze beschouwde ons gaandeweg als mantelzorgers. Toen
lichaam en geest dusdanige gebreken gingen vertonen dat haar persoonlijke autonomie geen realiteit meer kon zijn, was verhuizing naar
een verzorgingshuis onvermijdelijk. Het was vlak vóór de eerste corona-uitbraak en zij werd liefdevol opgenomen in zorghuis Onze Lieve
Vrouw in Voerendaal, de onder auspiciën van IBA Parkstad verbouwde
kerk van Kunrade. Dit is een modern particulier woonzorgcentrum van
een BV die getooid is met de naam Delphinium en die vier zorghuizen
bedient. In Nuth is dat huize Ridderspoor aan de Voorsterstraat, in
Landgraaf huize De Voort en sinds vorig jaar in Heerlen-centrum het
verbouwde UVV-gebouw huize Coriovallum. De bedoeling is om in een
kleinschalige setting zorg op maat te bieden aan de bewoners en men is
gespecialiseerd in dementie. De keuze voor de bloemrijke naam verwijst naar de beschermende charme die van deze woonvorm uitgaat.
Anke woont alweer bijna twee jaar in Kunrade en na een behoorlijke
gewenningstijd heeft ze het best naar haar zin. Ze heeft er een kamer,
maar overdags is ze meestal ingedut te vinden in een van de smaakvol
ingerichte huiskamers. Gemiddeld eens in de twee weken gaan we er
een uurtje heen. Dan veert ze op en is heel blij met ons bezoek. Bij ons
vertrek zwaait ze ons uit tot onze auto uit het zicht is verdwenen. Dat
wijst mogelijk op eenzaamheid, maar daar is weinig aan te doen. Er
wonen daar 25 leeftijdgenoten en door activiteitenbegeleiding wordt
er van alles georganiseerd, zoals ouderengym, samenzang, spelletjes
en knutselen. Tijdens de lockdowns konden we er maar beperkt heen
en dat was vanwege strenge maatregelen een moeilijke tijd, zowel voor
de bewoners als hun familieleden alsook voor de verzorging. In die tijd
zijn er nogal wat bewoners komen te overlijden en dat was soms heel
triest omdat de familie op afstand moest blijven. In die tijd is Anke,
die nu 91 jaar is, geestelijk achteruit gegaan, maar de geboden zorg is
liefdevol en er wordt voor gewaakt dat zij haar waardigheid zoveel mogelijk behoudt. Er is een cliëntenraad die de belangen van de bewoners
regardeert en daar ben ik nu ongeveer een jaar voorzitter van. De raad
vergadert regelmatig met de directie en Raad van Commissarissen over
de kwaliteit van de zorg en het beheer van de BV. Een actueel probleem
is, dat de instroom na coronatijd wat achterblijft, maar dat is het beeld
in veel tehuizen. Alleen als het echt niet anders kan, nemen ouderen
nog hun toevlucht tot een verzorgingshuis als laatste station in hun
leven. Menigeen prefereert het om zo lang mogelijk thuis te blijven,
maar daardoor worden mantelzorgers en externe zorgverleners wel
extra belast. Veel vooroordelen kunnen worden
weggenomen door eens een kijkje te nemen in een
modern verzorgingstehuis. Mijn ogen zijn
geopend toen ik zag hoe de bewoners hier
worden ontzorgd en verzorgd en dat ze
worden beschermd tegen de jachtige wereld
waarin ouderen vaak de dupe worden. Een
waardige woonvorm waar overzichtelijk en
naar behoefte zorg wordt verleend. Mooi zo
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

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
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.

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.

COLOFON

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

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

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 19 t/m zondag 22 mei 2022

Hagedoren Verse
Limburgse
Aardbeienvlaai

Preuf BBQ-worsten
naturel of curry

5 stuks

groot

19.35

12.99

6.20

4.49

Pitloze
witte druiven

bak 500 gram

2.39

1.

69

Asperges
geschild

pak 400 gram

5.49

5.-

Groene
asperges

pak 250 gram

2 flessen à 250-430 ml
of tubes à 250/430 ml
combineren mogelijk

2 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk
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1. 2.65
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Douwe Egberts
aroma rood of décafé

BIERTJE

snelfiltermaling, bonen,
koffiepads of oploskoffie
2 pakken à 500 gram, zakken à 54 stuks
of potten à 200 gram, m.u.v. duo-packs
combineren mogelijk

WEEK
VA N DE

Alle Grolsch,
Brand of Peroni
per stuk

2 STUKS
12.58
14.98

2.2

Calvé
partysauzen

Coop brooden toastsalades

2.50

2.85
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1.32

_
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0. 13.50
99 _
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Grolsch pils beugel
krat 16 flesjes à 450 ml

Grolsch pils

krat 24 flesjes à 300 ml

17.29
16.65

12.97
12.49

Brand pils

krat 24 flesjes à 300 ml

Palm

krat 24 flesjes à 250 ml

17.99
16.29

13.50
12.22

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

Wist je dat wij jouw boodschappen ook online verzorgen? Kijk op www.coop.nl (weliswaar in een straal van 8 km rondom Schimmert)

Knols Schimmert
Weidestraat 3

