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50-jarig Schinvelds
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Marleen Potocnik
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ACTUEEL

Regenboogbank in Schinnen
symbool voor respect en tolerantie
Schinnen Beekdaelen is sinds vorige week dinsdag een openbaar bankje rijker. Het gaat om een bijzonder exemplaar: een Regenboogbank ter hoogte van gemeenschapshuis Noeber Beemden in Schinnen. De bank is een statement: Beekdaelen is gastvrij voor iedereen
en Beekdaelen hecht veel belang aan de sociale acceptatie van de LHBTIQ+‘ers. Wethouder Levin de Koster (links) onthulde samen
met de intitatiefnemers, waaronder John Niessen (rechts), het kleurijke zitmeubel. De datum voor de onthulling is niet willekeurig
gekozen. Het was vorige week dinsdag wereldwijd coming-out day. Foto de Beekdaeler
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ACTUEEL

TACHTIG PROCENT VAN DE LOTENVERKOOP
GAAT DIRECT NAAR DE CLUBKAS

Verenigingen
uit Beekdaelen
op pad voor
Grote Clubactie

Een lot kopen van de Grote Clubactie kan onder meer door een QR-code te
scannen. © Grote Clubactie

Leden van dertien Beekdaelense clubs gaan momenteel
weer rond met loten voor de
Grote Clubactie. Lotenkopers
betalen voor één lot drie euro.
Van elk verkocht lot van 3
euro gaat 2,40 euro direct
naar de clubkas.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Mee doen Scouting Nuth, Alfa
Sport, Sportvereniging Oirsbeek,

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

Vludoc ’98, Gymnastiekvereniging Albatros, Hockeyclub
Nuth, LRV Nuth, Gymnastiekvereniging Olympia, SV
Hulsberg, VV Amstenrade,
Omnisport Amstenrade, Turnclub Excelsior en TTV Quick
72/Schimmert. Een lot kopen
voor 3 euro kan onder meer
door een QR-code te scannen.
De Grote Clubaktie loopt tot
21 november. De lotenkopers
maken kans op prijzen.

--

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

Warm, warmer,
warmst……

Fleece
huispakken

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

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

U bent van harte welkom!
Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl
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Leerlingen gaan
speculaas verkopen

Jubilarissen bij 50-jarig
zangkoor Levenslust
Schinveld Drie leden van Gemengd Zangkoor Levenslust uit Schinveld zijn vorige week zaterdagavond,
tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van het koor, gedecoreerd met de versierselen van de Landelijke Organisatie voor Ouderenkoren. Ook dirigent Andrea Mohr kreeg een decoratie uitgereikt.
Jacqueline Spoelsta en Mieke Walls-Mohr ontvingen beiden een zilveren speld voor 10 jaar koorlidmaatschap, terwijl Stephanie Senden-Hanssen werd gedecoreerd met een gouden speld voor 20 jaar
trouwe koorzang. Daarnaast is ze benoemd tot lid van verdienste van Gemengd Zangkoor Levenslust.
Ook dirigent Andrea Mohr mocht een gouden speld in ontvangst nemen. Zij is alweer 20 jaar als dirigent
aan het koor verbonden. Behalve de onderscheidingen waren er voor de jubilarissen oorkondes en bloemen. Eigen foto

Voorverkoop
BCL-treffen
Sweikhuizen
gestart
SWEIKHUIZEN De
voorverkoop van het
BCL-treffen in Sweikhuizen, dat carnavalsvereniging de Sjwenskes op 18, 19 en 20
november organiseert,
is gestart. Vrijdag staat
de band Anderkovver op
de bühne en op zaterdag
speelt de Janse Bagge
Bend in de tent. Kaarten
voor de vrijdag- of zaterdagavond kosten 15 euro
en zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij Caffée
Meels aan de Kerkstraat
4 in Sweikhuizen en bij
Thuis in Taart, Annastraat 22 in Geleen. De
feestent komt te staan
op het terrein van het
ter ziele gegaan Sweikhuizer Boys.

Wijnandsrade Leerlingen van
basisschool St. Stefanus in
Wijnandsrade gaan maandag 14,
dinsdag 15 en woensdag 16 november op pad om huis aan huis
speculaas te verkopen. Vanaf
13.00 uur trekken ze in groepjes en begeleid door volwassenen van deur tot deur. Een pak
speculaaspoppen kost 1,75 euro.
Betalen kan met contant geld
of door een QR-code te scannen. Wie niet thuis is en toch
speculaas wil kan het lekkernij tot 23 oktober bestellen via
ovstefanus@gmail.com. De speculaas wordt dan op een later
tijdstip thuis bezorgd. De opbrengst van de actie komt ten
goede aan de leerlingen van de
basisschool.

Hoeskamertref
in teken van
appels en peren
Arensgenhout De volgende editie van de Hoeskamertref staat
gepland voor maandag 24 oktober. Die middag is Jean Slijpen
en Wiel Leunissen te gast. Ze
weten alles over appels en peren en kunnen daar smakelijk
over vertellen. Natuurlijk kan er
ook geproefd worden. Even binnenlopen voor een spelletje en
gezelligheid kan ook. De Hoeskamertref in de Hoeskamer in
Arensgenhout is van 14.00 tot
16.00 uur. Wie vervoer nodig
heeft moet zich voor 21 oktober
melden bij Tiny Rompen-Loijens, tel 06-25012415. Mailen kan
ook: paul.tiny.rompen@gmail.
com.

Drumbands
Hulsberg en
Spaubeek in
duoconcert
Hulsberg|Spaubeek De drumbands St. Rochus Hulsberg en
St. Caecilia Spaubeek geven zaterdag 26 november een concert
in de BMV in Spaubeek. Beide
drumbands nemen de helft van
het concert voor hun rekening.
Het optreden begint om 19.30
uur, de toegang is gratis.
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Kaarsenactie
Koor New
Generation
Merkelbeek Koor New Generation uit Merkelbeek houdt net
als voorgaande jaren een kaarsenactie. Van 17 oktober tot en met
22 oktober zullen de leden weer
langs de deuren gaan om kaarsen aan de man te brengen. De
kaarsen zijn ook te bestellen via
www. koornewgeneration.nl. De
opbrengst van de actie komt ten
goede aan de ‘algemene middelen’ van het koor.

Kienen in
Tervoorst
Nuth Buurtvereniging Tervoorst
en Bovengehuchten houdt zondag 23 oktober een kienmiddag
in het clubhome van handboogschutterij St. Hubertus aan de
Horenweg 10a. De zaal is om
12.00 uur open en het kienen begint om 13.00 uur. Er zijn diverse
mooie prijzen te winnen.

Griezelen in
Schinveld
Schinveld
Buurtvereniging
Bouwberg houdt zaterdag 5
november vanaf 18.30 uur een
spooktocht door Schinveld.
Leden van de buurtvereniging
kunnen gratis meedoen aan de
spookachtige wandeling, niet leden betalen 5 euro per persoon.
Aanmelden kan tot 21 oktober
via bouwberg@outlook.com.

JEAN-KE

HERFST 2022
Wandelend door het bos
zag ik veel wilgen treuren
tussen pijnbomen
en kreupelhout.
Ik schrok en droomde
dat ‘t mensen waren...!

©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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Marleen Potocnik
uit Nuth presenteert
nieuwe bundel

Marleen Potocnik signeert haar boek tijdens haar boekpresentatie. Eigen foto

Marleen Potocnik uit Nuth
heeft vorige week zondag
bij sportcentrum Gitek haar
nieuwe dichtbundel ‘Liefde is
op weg zijn’ gepresenteerd.
Eerder schreef ze de bundel
‘Een zijn met jezelf’.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Potocnik (72) geboren in Hoensbroek, tegenwoordig woonachtig

in Nuth en daarvoor in Wijnandsrade, schrijft haar hele leven
lang al gedichten over wat haar
bezighoudt. Om kort te gaan:
wie de dichtbundel leest van
Marleen Potocnik krijgt een inkijkje in haar leven. Maar niet alleen in het hare. Voor veel lezers
zullen de gedichten herkenbaar
en treffend zijn. De dichtbundel kost 10 euro en is te koop bij
Marleen zelf: 06-18481320 of
marleen.potocnik@ziggo.nl.

Snoeiafval kan
naar Schimmert
BEEKDAELEN Schimmert
kan zich weer opmaken
voor een invasie van aanhangwagens. Vanaf 15
oktober kunnen inwoners
van de gemeente Beekdaelen op zes zaterdagen hun
snoeiafval inleveren bij het
sportcomplex aan de
Waterkuilsweg. Het
inleveren van snoeiafval
in Schimmert is, net als bij
het tuinafval, gratis.

Drumband St.
Rochus huldigt
twee jubilarissen
HULSBERG Drumband
St. Rochus in Hulsberg
heeft onlangs twee leden
gehuldigd vanwege hun
langdurige lidmaatschap.
Het gaat om Nic Huntjens
60 jaar lid en Jeanine
Limpens 25 jaar lid. De
jubilarissen kregen een
passend geschenk aangeboden en een boeket
bloemen.

IN HET KORT

Sinterklaas
op bezoek
in Schinveld
Schinveld Sinterklaas bezoekt
op zaterdag 12 november Schinveld. Als het goed is, komt de
goedheiligman met zijn hulptroepen rond 13.45 uur aan bij
de basisschool. Hier kunnen de
kinderen een handje geven aan
Sinterklaas en snoepen van de
pepernoten. Bovendien krijgen
alle aanwezige kinderen een
traktatie. Het intochtfeest in
Schinveld duurt tot 16.00 uur.

CV de Sjwenskes
opent carnaval in
Sweikhuizen
met nieuwe prins
Sweikhuizen Carnavalsvereniging de Sjwenskes opent zaterdag 12 november het nieuwe
carnavalsseizoen in Sweikhuizen met de onthulling van de
nieuwe prins. Het programma in
het Raevenhuis, begint om 20.11
uur. Gedurende de avond zijn
er optredens vvon onder andere
‘Puur Plat’ en ‘Rempetemp’. Ook
de nieuwe jeugdprins(es) wordt
bekendgemaakt. De toegang is
gratis.

Kienen met
KBO-Nuth
Nuth KBO Nuth verzorgt op
woensdag 26 oktober een kienmiddag in het Trefcentrum. De
zaal is open om 12.45 uur en het
kienen begint om 13.30 uur. Ook
niet-leden zijn welkom, zij betalen
een kleine vergoeding.

Veel zon, sport, strijd en
plezier tijdens Bolster Run
Nuth Kinderen van basisschool De Bolster in Nuth liepen zich vorige week dinsdag de benen uit het lijf
tijdens de eerste editie van de Bolster Run op het hockeyveld van HCN. Het doel: veel plezier hebben en
lekker gezond bezig zijn. “Het was een geweldig sportieve middag”, aldus schooldirecteur Frank Feron.
“Het was prachtig weer, er waren volop ouders op de been ter aanmoediging en de kinderen hebben veel
gelopen. De jongsten zo’n tien tot vijftien rondjes en de ouderen wel twintig.” Na afloop kregen de kinderen een appel en een herinneringsvaantje. Eigen foto

Fanfares Jabeek en
Doenrade op podium
met St. Cecilia
Ubachsberg
Jabeek|Heerlen Drie fanfares,
waaronder St. Caecilia (Jabeek),
St. Cécilia (Doenrade) en St.
Cecilia (Ubachsberg) geven vrijdag 4 november een concert in
’t Corneliushuis in Heerlen. Het
concert begint om 20.00 uur, de
zaal is open om 19.30 uur en de
toegang is gratis.
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KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 22 oktober. 19.00 uur:
H. Mis m.m.v. zangkoor Laudate.
Zondag 23 oktober. 11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: jaardienst
Sjeng en Philomina KnubbenDreessen; jaardienst Hub Ritzen,
tevens voor Helena RitzenMunnix; Lily Borggreve; Niek
Bessems. Woensdag 26 oktober. 19.00 uur: H. Mis in het
klooster. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman. Donderdag 27
oktober. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding
en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 28 oktober. 16.00
uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zondag 23 oktober. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: jaardienst Niek Weijermans; overleden ouders Spaetgens-Coenen
en kinderen Louis, Pierre, Tiny
en Funs; overleden schoonzonen
Giel Ackermans en Jacques Boesten. Maandag 24 oktober 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 28 oktober.
09.00 uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het
Allerheiligste. Elke werkdag in
oktober (18.30 uur): rozenkrans
bidden in kapel Ter Ziepe.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 20 oktober. 08.00
uur: H. Mis. Intenties: Annie
Frissen-Knols (verjaardag). Zaterdag 22 oktober. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Jenny Bouwens-Laumen (zeswekendienst).
Zondag 23 oktober. 11.00 uur: H.
Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. Intenties:Jenny
Bouwens-Laumen (buurtbewoners); als dank bij het 60-jarig
huwelijksfeest en voor de overleden familieleden van de familie
Goossens en Sieben.

dinsdag 18 oktober 2022

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 23 oktober. Missiezondag. 11.00 uur: H. Mis. Na de mis
kerkdeurcollecte. Intenties: jaardienst ouders Teunissen- Pinxt,
dochter Luciënne en overleden
familieleden; tevens bijzondere
intentie ter ere van H.Jozef; jaardienst Jean Vroemen; jaardienst
Géne Dewez; jaardienst ouders
Dewez-Jacobs. Dinsdag 25 oktober. 09.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 22 oktober. 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: voor alle overledenen van de parochie.

			

‘t Liefste wat ik heb bezeten,
49 jaar de spil van mijn bestaan,
vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan.

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos. Intens verdrietig ben
ik nu ik afscheid heb moeten nemen van mijn grote liefde

John Welzen
echtgenoot van

Toke Welzen-Extra
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.
Nuth: Toke Welzen-Extra
			
		
Familie Welzen
		
Familie Extra
		
15 oktober 2022
Correspondentieadres: Mariastraat 45, 6361 CM Nuth
		
De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 24 oktober om
10.15 uur in de aula van crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen van John in het uitvaartcentrum Van den
Hout, Kathagen 10 te Nuth, op woensdag en donderdag van 17.30
tot 18.15 uur.

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

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger
in Schinveld

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

SCHINVELD De Beekdaeler is met spoed op zoek
naar een nieuwe bezorger
voor een krantenwijk in
Schinveld. Het gaat om
een wijk in de omgeving
van de Kloosterlaan/
Pastoor Brounsstraat/
Onderste Molen. Wil jij
meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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Krijg 40% korting
op uw bril
Bij aankoop van een
montuur vanaf €89

Profiteer
nu

Kom snel naar de winkel:
Specsavers Beek Wethouder Sangersstraat 163 tel. 046 4757602
Specsavers Brunssum Schiffelerstraat 20 tel. 045 5640594
Specsavers Heerlen Saroleastraat 46 tel. 045 5741405
40% korting wordt berekend over het totaalbedrag van montuur en glazen bij aankoop van een montuur vanaf €89. Korting wordt berekend op moment van aankoop en kan niet met terugwerkende kracht worden geclaimd.
Niet geldig voor online aankopen. Niet van toepassing in combinatie met andere aanbiedingen. Alleen in geselecteerde winkels. Aanbieding geldig tot en met 30 oktober 2022. ©2022 Specsavers

RECHTGEZET

Geen 80, maar
60 km/uur
door Brommelen

Doenrade neemt
Hoeskamer in gebruik
Doenrade De Hoeskamer in Doenrade is woensdag officieel in gebruik genomen. Het nieuwe ontmoetingspunt (in de voormalige peuterspeelzaal) moet dé plek worden waar inwoners tweewekelijks (op
de maandagmiddag) kunnen binnenlopen voor een kopje koffie en
een praatje. De Hoeskamer moet naast ontmoeting ook ruimte gaan
bieden voor activiteiten voor (en door) de inwoners van Doenrade.
Daarnaast biedt het onderdak aan activiteiten van vereningen, zoals
de plaatselijke KBO, en er zijn commerciële activiteiten zoals een
fysiopraktijk. Eigen foto

WIJNANDSRADE In het
artikel ‘Sluiproute Brommelen/Molenweg op de
schop’ (in de Beekdaeler
van vorige week) is een
foutje geslopen. In het
bewuste artikel staat: ‘De
maximumsnelheid van
tachtig kilometer per uur
wordt vaak overschreden’.
Dit klopt niet. “Er geldt
een maximumsnelheid
van 60 kilometer per uur
en díé wordt veelvuldig en
buitensporig overschreden”, laat woordvoerder
Danny Thewessen van
‘Veilig Verkeer Swier en

Brommelen’ weten. “De
weg wordt nu zodanig
ingericht zijn dat de weggebruiker - lees vooral de
automobilist - enigszins
kan snappen dat hij niet
harder mag dan 60.” Verder ging het niet om het
vervangen van de gasleiding, zoals in het artikel
werd gemeld, maar om
werkzaamheden aan het
elektriciteitsnetwerk. Tot
slot nog even het laatste
nieuws. “De weg door
Swier wordt een 30 km/
uur zone”, aldus woordvoerder Thewissen.
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Verlengen beslistermijn
LOCATIE
De Gyselaar
72, 6436AZ
Amstenrade

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een
kleed- en clubgebouw voor
voetbalvereniging Amstenrade

DATUM BESLUIT
10-10-2022

Ingekomen aanvragen APV/Bijzondere wetten vergunningen

INFORMEERT

LOCATIE

De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen op de landelijke website www.overheid.nl.
Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld
vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de
meeste bekendmakingen verkort in de lokale media
die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt
Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email
ontvangen? Meld u dan aan voor de attenderingsservice:
www.overheid.nl/attenderingsservice. U ontvangt
bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere lokale
overheden dan automatisch. U kunt uw persoonlijke voorkeur
instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u deze berichten
wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan de gehele
gemeente betreffen of uw eigen postcodegebied. U heeft hierbij
tevens de mogelijkheid om een selectie te maken op het type
bekendmaking. U kunt ook zoeken op overheid.nl.

App over uw buurt

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

Thull e.o. te
Schinnen

OMSCHRIJVING

DATUM
AANGEVRAAGD
Alfa Bear Trail 13 november 2022 17-10-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
Kerkstraat 10,
Merkelbeek
Kerkweg 77, Puth

OMSCHRIJVING
Horeca exploitatievergunning
voor ‘Cafetaria Merkelbeek’
Horeca exploitatievergunning
voor ‘Snackpoint Puth’

LOCATIE
Op de Graaf 24,
6438JB Oirsbeek
Grachtstraat 70,
6438HP Oirsbeek
Kampstraat 11,
6336VX Hulsberg
Nieuwstraat 32,
6333AR Schimmert

OMSCHRIJVING
DATUM INDIENING
Het bouwen van een
04-10-2022
terrasoverkapping
Het realiseren van een aanbouw 28-09-2022
Het plaatsen van zonnepanelen 22-09-2022
Het uitbreiden van de woning

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE

OMSCHRIJVING

Raadhuisstraat 9,
6438GZ Oirsbeek
Kampstraat 11,
Hulsberg
Hellebroek 103,
6361AB Nuth

Het plaatsen van zonnepanelen

DATUM
VERLEEND
10-10-2022

Het plaatsen van zonnepanelen

12-10-2022

Het herbouwen van een schuur,
het bouwen van twee carports
en een tuinhuis

13-10-2022

27-09-2022

Verkeersbesluiten
LOCATIE
Eindstraat 34-43,
Schinveld

Plaatselijk
bekend als het
Grachtervoetpad,
ter hoogte
van landgoed
Wolfhagen.
(Een deel van)
Kadastraal perceel
Schinnen, Sectie
G, 1102

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

06-10-2022

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo

OMSCHRIJVING
Instellen individuele
invalidenparkeerplaats op
kenteken

Enkelvoudige gunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING

Bestemmingsplannen

DATUM VERLEEND
06-10-2022

DATUM BESLUIT
12-10-2022

DATUM BESLUIT

De gemeente Beekdaelen
Zie overheid.nl
hecht als groene gemeente
veel waarde aan de kwaliteit en
aanleg van haar wandelpaden.
Om deze reden is de gemeente
voornemens om het in de aanhef
genoemde perceel te verkopen
in ruil voor de verbreding van het
huidige Grachtervoetpad. Het
gedeelte waarop de verbreding
zich bevindt is thans in eigendom
van de eigenaren van Landgoed
Wolfhagen. Derhalve wordt het
in de aanhef genoemde perceel
verkocht aan de eigenaren van
dit Landgoed.
De gemeente Beekdaelen
publiceert dit (volledige)
voornemen in haar
Gemeenteblad op
www.overheid.nl. Met deze
publicatie geeft de gemeente
uitvoering aan het bieden
van mededingsruimte bij een
enkelvoudige gunning middels
haar beleidsuitgangspunten.

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.

Aanpassing tijdelijke verkeers
maatregelen AltaarstraatStations
straat en Dorpsstraat in Schinnen
in week 43 en 44
Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar
vergadering van dinsdag 10 oktober 2022 ingestemd om de
Altaarstraat-Stationsstraat-Dorpsstraat in 2025 af te waarderen
van 50km/u naar 30km/u. Ter overbrugging tot 2025 en in
verband met andere werkzaamheden in Schinnen zijn er
tijdelijke verkeersmaatregelen uitgevoerd.
De tijdelijke maatregelen zijn bedoeld om de snelheid van het
gemotoriseerd verkeer te verlagen en het risico op ongevallen
te verminderen, om uiteindelijk de verkeersveiligheid en
leefbaarheid te verbeteren. De maatregelen functioneren nu
enkele weken en de gemeente heeft positieve meldingen
ontvangen, maar ook enkele suggestie tot verbeteringen.
Een afvaardiging van bewoners, het comité Verkeer Schinnen,
en de gemeente hebben de maatregelen geëvalueerd. Uit de
evaluatie is gebleken dat de maatregelen functioneren en dat er
nog verbeteringen en aanvullingen mogelijk zijn. De gemeente
wil de volgende verbeteringen uitvoeren:
• Alle voetgangersoversteekplaatsen worden voorzien van de
geel-zwarte kokers om de zichtbaarheid te verbeteren.
• De ruimte voor de fietser tussen het straatjuweel en het
trottoir of parkeervak wordt vergroot.
• De tegenover elkaar gelegen straatjuwelen worden
verspringend geplaatst.
• Het parkeerverbod van de Dorpsstraat wordt opgeheven en
de gele belijning wordt verwijderd.
• De rode fietssuggestiestroken op de Holleweg vanaf de
komingang tot het kruispunt met de Sachariasstraat worden
officiële fietsstroken. Op deze fietsstroken mag niet worden
geparkeerd.
De aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd in de
weken 43 en 44. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk
en kunnen dus iets uitlopen. De wegen zullen enkele dagen
gedeeltelijk worden afgezet of het verkeer wordt geregeld via
verkeersregelaars. Het doorgaand verkeer kan ten alle tijden
doorgang vinden, maar u kunt er wel hinder van ondervinden.
Woningen blijven bereikbaar.
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar dhr. Walraven van
gemeente Beekdaelen: rob.walraven@beekdaelen.nl.

Wandelpad Kleverberg in
Schimmert wordt verbeterd
De Kleverberg in Schimmert is opgenomen in het wandel- en
fietsroutenetwerk. De oversteek van het Jensvoetpad wordt door
veel wandelaars als gevaarlijk ervaren. Het voetpad in het weiland
is vaak slecht begaanbaar. Binnenkort start de gemeente de
werkzaamheden om de inrichting van Kleverberg te verbeteren.

Waarderingsbijeenkomsten voor
mantelzorgers in november 2022
Ook in onze gemeente zetten we onze mantelzorgers graag
in het zonnetje. Helaas is het twee jaar niet mogelijk geweest
om iets te organiseren voor onze mantelzorgers door de
coronapandemie, maar dit jaar pakken we de draad weer op.
We nodigen onze mantelzorgers en zorgvragers graag uit voor
een filmbijeenkomst, waarbij we de film/documentaire ‘Wei’
presenteren. Wei is een film over dementie en mantelzorg, maar
tevens een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het
leven. Na afloop is de filmmaker, Ruud Lenssen, zelf aanwezig
voor een korte nabespreking. Ruud heeft deze film gemaakt over
zijn eigen ouders. Natuurlijk is er ook ruimte om te reageren en
vragen te stellen.
Keuze uit drie data
De filmbijeenkomst wordt drie keer
georganiseerd, op verschillende data en
locaties:
• Donderdagmiddag 10 november:
Gemeenschapshuis De Lange Berg,
Hulsberg
• Dinsdagmiddag 15 november:
BMV De Henkhof, Merkelbeek
• Donderdagmiddag 17 november:
Partycentrum De Oirsprong, Oirsbeek
Aanvang 14:00 uur (zaal open 13:30 uur).
We ontvangen u graag met een kopje koffie en vlaai; ook voor
een paar consumpties wordt gezorgd.
Aanmelden tot 1 november 2022
In verband met de voorbereidingen vragen we alle mantelzorgers
(en hun zorgvragers) die een van deze bijeenkomsten
willen bijwonen, zich vóór 1 november 2022 aan te melden
bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad via info@
mantelzorgparkstad.nl of 045-2114000.
P.S.: Ook voor niet mantelzorgers, geïnteresseerden is er
misschien nog ruimte om te komen. U kunt zich dus ook melden
en als er nog plek is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht
(wel even telefoonnummer of e-mail achterlaten).

In het kader van het nieuwe Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
gaat de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren. Het asfalt
wordt onderhouden en er wordt nieuwe belijning op de weg
aangebracht. Verder wordt de voetgangersoversteek verbeterd
en het wandelpad beloopbaar gemaakt. Tot slot wordt de
afdaling door het bos beter begaanbaar gemaakt.
De werkzaamheden starten eind oktober, maar zijn wel
weersafhankelijk. De inrichtingstekening vindt u op
www.beekdaelen.nl/actuele-wegwerkzaamheden.
Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact
opnemen met dhr. M. Middelveld van gemeente Beekdaelen,
via m.middelveld@beekdaelen.nl.
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PRIJS-PUZZEL

Uw mening over energiezuinig en
aardgasvrij wonen in de Beekdaelen
Beste inwoner van Beekdaelen,
De energieprijzen zijn fors gestegen. Het is nu, meer dan ooit,
wenselijk om op zoek te gaan naar manieren om minder energie te
gebruiken en bijvoorbeeld de stap naar aardgasvrij te maken.
De gemeente heeft als doel om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn
en wil daarom graag weten in welke buurten tot 2030 het beste
kan worden begonnen met energiezuinig en aardgasvrij wonen. Dat
wordt vastgelegd in de zogenaamde ‘Transitievisie Warmte 2.0’.
Uw mening telt!
Om als gemeente in te kunnen spelen op de wensen en behoeften
van u als inwoners, willen we graag weten hoe u denkt over
energiezuinig en aardgasvrij wonen. Hoe energiezuinig is uw woning
al? Wilt u uw woning energiezuinig (laten) maken? Hoe kan de
gemeente of het energieloket ‘WoonWijzerWinkel’ u hierbij helpen?
Wij nodigen u daarom graag uit om een vragenlijst in te vullen.
Uw inbreng is belangrijk voor ons en weegt ook echt mee in onze
besluitvorming.
Meedoen?
Samen met onderzoeksbureau Invior hebben wij een online
vragenlijst opgesteld die u anoniem kunt invullen.
Wilt u meedoen? U start de vragenlijst door de hiernaast
weergegeven QR-code te scannen of door onderstaande website in
de adresbalk bovenaan uw internetbrowser in te typen
(Let op: typ het adres dus niet in google of
een andere zoekmachine):
https://enquete.toponderzoek.com/
weekbladbeekdaelen
De vragenlijst neemt ongeveer 10 tot 15
minuten van uw tijd in beslag. We zouden het erg waarderen als u
ons wilt helpen met dit belangrijke onderwerp door de vragenlijst in
te vullen.
Geen computer of internet?
Bel dan op werkdagen tussen 9:00 en 16:30 naar Invior via telefoonnummer 085 4860110. U kunt de vragenlijst dan samen met een van
de medewerkers telefonisch invullen of een papieren vragenlijst
aanvragen. U kunt de vragenlijst invullen tot 6 november 2022.
U blijft anoniem
Het bureau dat het onderzoek voor ons uitvoert houdt zich aan
de Gedragscode voor onderzoek en statistiek. Dat betekent dat
u anoniem blijft en dat het onderzoeksbureau strikt vertrouwelijk
omgaat met uw antwoorden.
Meer weten?
Het onderzoek wordt door onderzoeksbureau Invior uitgevoerd
in opdracht van de gemeente Beekdaelen. Heeft u vragen over het
onderzoek? Dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur
contact opnemen met Invior via telefoonnummer 085 4860110 of
via e-mail: enquete@toponderzoek.com.
Wij hopen dat we op uw medewerking kunnen rekenen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd!
Met vriendelijke groet,
Jan Hermans, Wethouder Duurzaamheid Beekdaelen

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

€10,-
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Gefeliciteerd m
n!
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Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. naar de
Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth. Vergeet
je naam, adres en woonplaats niet te vermelden. De naam
van de winaar wordt in de volgende uitgave gepubliceerd.
De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
Oplossing van de vorige editie:
ALLESREINIGER
De winnaar is:
G. Minartz-Kruitwagen (Oirsbeek)
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PICCOLO'S

JACQUES

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,-.

Stroop in de zorg
De laatste maanden valt het mij op, dat de procedures of protocollen
in de zorg zo inefficiënt zijn, dat gestelde doelen vaak worden gemist
terwijl het handenvol geld kost. Het doorlichten van de organisatie
zou tot resultaat kunnen hebben dat meer patiënten tevreden zijn,
tijdwinst wordt geboekt en veel geld wordt bespaard. Er zijn veel
anonieme krachten die dit doorlichten zullen tegengaan vanwege eigenbelang en machtsmisbruik. Ik vrees dat we over tien jaar nog geen
stap verder zijn. De patiënt is en blijft de zwakste schakel in de keten.
Ik kreeg diverse e-mails van MC Zuyderland, dat er op “mijn zuyderland” berichten stonden die ik kon bekijken met mijn DigiD code.
Nu is er bij mij destijds iets fout gegaan met het aanvragen van de
DigiD-code, dus die heb ik niet. Ik mailde Zuyderland, dat ze die
berichten maar naar mijn emailadres moesten sturen, omdat ik privacybescherming met codes en andere flauwekul overdreven en onnodig
vind. Ik kreeg als antwoord, dat ze dat niet mochten in verband met de
privacy. Nu vraag ik mij werkelijk af: over wiens privacy gaat het nu?
Enfin, laatst kreeg ik weer zo’n e-mailtje, maar ik weet nog steeds niet
wat er allemaal in die berichten staat. Blijkbaar interesseert het ze ook
niet of ik er kennis van neem.
Ik werd door de huisarts verwezen naar het wervelkolom centrum in
Zuyderland. Ik was liever naar het MUMC+ in Maastricht gegaan,
maar er blijken regionale afspraken te bestaan die dat verhinderen.
Ik vroeg de neuroloog naar een MRi-scan, maar hij vond het maken
ervan niet nodig. Toen ik weer bij de huisarts was, vond hij dat vreemd
en verwees mij rechtstreeks voor zo’n scan naar MC Meditta in Echt.
Binnen twee weken was ik aan de beurt en werd de scan gemaakt. Ze
zeiden daar, dat ze de huisarts de conclusies van het onderzoek zouden
sturen. Alleen de neuroloog mocht het filmpje van de scan opvragen.
Ik meldde dit aan de huisarts, die de neuroloog informeerde. Een
week later kreeg ik een telefoontje van de neuroloog, dat hij de scan
had bekeken en wat hij erop had gezien. Hij merkte erbij op: als je het
toen had aangegeven hadden wij de MRi-scan ook wel kunnen maken,
alleen had dat wat langer geduurd. Wat een gedoe! Dit had anders
gemoeten? Ik zou zelf die film ook wel eens gezien willen hebben, het
is toch mijn rug. In Belgische ziekenhuizen geven ze het filmpje van de
scan gewoon mee aan de patiënt. Waarom hier niet?
Er zijn nog steeds hulpverleners in de zorg die een verwijsbrief of
opnameverslag voor de huisarts aan de patiënt meegeven in een dichtgeplakte envelop. De patiënt zou eens kunnen ontdekken wat daar
allemaal in Latijnse termen wordt geschreven. Ik adviseer iedereen
die dat meemaakt om de envelop meteen open te scheuren, het liefst
in het bijzijn van de afzender. Het behoort tot het patiëntenrecht om
kennis te nemen van de inhoud. Ook zou van een e-mailtje van de
huisarts naar de apotheek met een medicijnvoorschrift standaard een
kopie naar het emailadres van de patiënt verzonden kunnen worden ter
informatie. En dan het liefst in gewoon Nederlands, want Latijn is een
dode taal en het gebruik ervan belemmert effectieve communicatie met
de patiënt. Dikdoenerij is nergens voor nodig.

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

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.

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

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

Diversen
NIEUWS WERELDWINKEL NUTH
Van 29 oktober tot 6 november
vieren we de FAIR TRADE week.
Dit jaar ook gebaseerd op duurzaamheid en een wedstrijd met
Chocolonely. Wereldwinkel Nuth
heeft een nieuw duurzaam product
in hun assortiment opgenomen.
Verzorgingsproducten ( zeep,
shampoo, deo e.d. ) zonder plastic
verpakkingsmateriaal. De winkel
ruikt er al naar!!!! Wij hebben
ook weer mooie suggesties voor
relatie geschenken. Uiteraard altijd
welkom op vrijdag en zaterdag van
13.00u. - 15.30u. in de wereldwinkel van Nuth. De winkel met een
goed en eerlijk product. WELKOM!!

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

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

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

Patiënten die bij een herhaald bezoek aan een hulpverlener hun gegevens opnieuw moeten verstrekken, worden in de maling genomen,
omdat ze al lang in het systeem staan. Als je toestemming hebt gegeven, kunnen alle dokters in ons land daar zo nodig inzage in hebben.
De bedoeling is tijdwinst, maar ik heb eens meegemaakt
dat, toen ik mijn gegevens opnieuw verstrekte, ik het
droge commentaar “dat klopt” te horen kreeg. Van de
beoogde tijdwinst was niets terecht gekomen.
Dit zijn enkele voorbeelden uit een hele serie.
De gezondheidszorg lijkt op een stroopfabriek.
Maar de smaak deugt niet.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.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

GROOT INSLAAN =
EXTRA VOORDEEL

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 20 t/m zondag 23 oktober 2022

Lochtman
zuurvlees

Linzenstukje
abrikozen, strooisel
stukje kersen of
koffiebroodje
per stukje los

500 gram

5.

69

4.

49

2.

05

Bloedworst met of
zonder spek

Culinaire
varkenshaas

350 gram

4.15
4.20

2.

99

1.

49

per 100 gram

0.

99

1.57
1.61

Trots van Coop
Noord-Hollandsche
48+ kaas
jong, jong belegen,
belegen of extra belegen
2 stukken à 500 gram
combineren mogelijk

Kanzi
appelen

*
S
I
T
1 +1 GRA

16.60 _ 20.90

8. 10.
30 _

25%
25
% KORTING

MAX 6

PER KLANT

45

OP=OP

1000 gram los

3.
3

49

1.

99

Coca-Cola,
Fanta of Fuze Tea
2 flessen à 1000/1250 ml
combineren mogelijk

Amstel pils

Grolsch
pils beugel

Grolsch pils

krat 24 flesjes à 300 ml

krat 16 flesjes à 450 ml

krat 24 flesjes à 300 ml

15.98

11.

99

17.29

12.

97

16.99

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

12.

74

2 STUKS
370
3.
4.30
4

2.

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

