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ACTUEEL

ONZE GEMEENTE BEHOORT MET PLUS 8%
TOT GROOTSTE GROEIERS IN LIMBURG

Méér horeca
in Beekdaelen,
ondanks corona
De horeca in Beekdaelen
lijkt door de coronacrisis niet zwaar getroffen te zijn, integendeel.
Het aantal zaken in onze
gemeente is in de periode
tussen 2020 en 2022 met
8 procent gegroeid. Dat
blijkt uit gegevens van
horecadatabase Datlinq.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

GELDAUTOMAAT KOMT
ALSNOG TERUG, PINKIOSK
OP MARKTPLEIN

JAN HARINGS KOCHT
DESTIJDS DE RIJWIELSHOP
VAN ‘JANTJE’ WILLEMSEN

Nuth kan binnenkort Tijdens het werk
(eindelijk) weer pinnen kijken naar de Tour
pagina 3

pagina 9

Beekdaelen is één van de 17
Limburgse gemeenten waar het
aantal horecazaken steeg. Met
een stijging van ruim 8 procent
behoort onze gemeente zelfs tot
de grootste groeiers. Volgens
Datlinq heeft Beekdaelen op
dit moment 21 drink- en 74 eetgelegenheden. ‘Bij elkaar gaat
het om 95 restaurants, cafés en
dergelijke, 8 procent meer dan

in januari 2020.’ Klopt dat aantal? “Nee, dat is een vertekend
beeld”, zegt horecamakelaar
Lars Kockelkoren uit Nuth, tevens fractievoorzitter PvdA
Beekdaelen. Dat aantal komt
door ‘journalistiek vanaf de laptop’, zoals hij het noemt: lijstjes
maken op basis van allerlei (vaak
vervuilde) bestanden. Hij heeft
zelf eerder dit jaar bemiddeld bij
de verkoop en aankoop van een
Snackpoint-vestiging in onze
gemeente. “Maar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat niet alleen de naam
van nieuwe maar ook nog van de
vorige eigenaar.” Kockelkoren
komt wat Beekdaelen betreft
uit op 65 à 70 horecagerelateerde bedrijven. “Alles en iedereen
meegeteld.” Dus ook de B&B’s,
pizzabezorger en de ijs- en hamburgerverkoper op het muziekfestival en schuttersfeest.

ACTUEEL

Try-out voor eigen
publiek aan vooravond
WMC-optreden
Schimmert|Schinnen In de St. Remigiuskerk trakteerde fanfare St. Caecilia uit Schimmert (foto) afgelopen zondag de plaatselijke bevolking alvast
op het muziekprogramma dat dit korps komende zondag uitvoert tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. De andere WMC-deelnemer uit Beekdaelen, fanfare St. Caecilia uit Schinnen, concerteert in samenwerking met het Gelders Fanfare Orkest op woensdagavond 20 juli
(20.00-22.00 uur) in Gemeenschapshuis Noeber Beemden in Schinnen. Zie verder pagina 3. Foto Rob Oostwegel
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (28)
Nog ééntje, de volgende week,
daarna bent u vier weken
van me af op dit plekje in dit
blaadje. De Beekdaeler, één
van ‘de blaadjes’, zoals onze
burgemeester de weekbladen
in zijn gemeente omschreef
tijdens de raadsvergadering,
gaat er in augustus tussenuit.
Maar niet vooraleer onze
bezorgers ook deze week
dit weekblad huis aan huis
bezorgen in heel Beekdaelen,
te beginnen op dinsdag 19
juli bij plus 40 graden - en als
het volgende week mín 40
graden is doen ze dat óók.
Want bezorgers, ónze bezorgers, zijn trots op hun blaadje
dat zij iedere week, bij alle
Beekdaelenaren, trouw in de
bus doen en waarvoor inwoners niets hoeven te betalen.
Ik begon ooit als schrijvend
middelbaar scholier bij blaadje ‘Het Land van Valkenburg’.
Twee wereldoorlogen, één
pandemie en zes blaadjes
verder, ben ik columnist bij
blaadje de Beekdaeler dat we
vanwege een zeer beperkt
budget met anderhalve man
en een paardenkop maken,
vaak in het weekend, want dit
blaadje zet in op de actuali-

teit. Zowat alle gemeentelijke
blaadjes in Limburg die er
ooit toe deden sneuvelden of
transformeerden tot advertentiefuik. Hoogste tijd voor
zomer & zee. Denkend aan
niets. Niets anders doen dan
in de aangename warmte naar
een krantenkiosk slenteren
waar ze blaadjes verkopen en
waar het naar bouillabaisse
uit Marseille ruikt. Geen wifi,
geen selfies, geen opwinding,
vooral geen opwinding over
‘de blaadjes’ in Beekdaelen.
Stiekem hopen dat alles weer
wordt zoals het was. Klagen
op gezonde benen terwijl we
kijken naar de wachtrijen bij
de voedselbank die langer zijn
dan op Schiphol. Desondanks
plukken wij de dag - vooral
nu. Want over zes weken
vallen al de eerste blaadjes.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

ACTUEEL

‘JEUGD KOMT VAAK MET HEEL ANDERE IDEEËN’

Krijgt Beekdaelen een kindergemeenteraad?
De gemeente Beekdaelen
gaat bij alle Beekdaelense
basisscholen inventariseren of er belangstelling is
voor een kinderraad. Op
deze manier wil de Beekdaelense politiek de jeugd
meer betrekken bij de lokale democratie. Jongeren
uit groep 7 en 8 komen in
aanmerking voor de ‘zetels’.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De ‘grote mensen-gemeenteraad’
stemde vorige week dinsdag
unaniem in met het plan. Hiermee gaat Beekdaelen mogelijk
het voorbeeld volgen van andere gemeenten in Limburg, zoals
Beek en Kerkrade. In die gemeenten krijgt deze gemeente-

raad voor basisschoolkinderen
daadwerkelijk budget om met
een concreet plan te komen, dat
vervolgens door de gemeente
uitgevoerd wordt.
‘Andere blik’
Volgens de Beekdaelense raadsleden kunnen kinderen met originele ideeën komen en met een
andere blik naar de gemeente
kijken. Daarbij zijn ze van me-

ning dat het nooit te vroeg is
om jeugd in aanraking te laten
komen met de ‘democratische
beginselen’ van ons land en het
lokaal bestuur in het bijzonder.
De komende tijd wordt onderzocht of basisscholen iets voelen
voor een dergelijk project. Is dat
het geval, dan krijgt Beekdaelen
op termijn een kinderraad en
misschien wel een kinderburgemeester.
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Bernhard Parchen
(de Pingerhoeve)
plotseling overleden
NUTH In Nuth is verleden
week vrijdag op 63-jarige
leeftijd plotseling Bernhard Parchen overleden.
Samen met zijn in mei 2021
overleden levenspartner
Elsbeth Luiting († 62) runde
hij de Pingerhoeve (restaurant met B&B) in Nuth,
Bernhard als chef-kok, zij
als gastvrouw.

ACTUEEL

Nuth kan binnenkort
(eindelijk) weer pinnen

De Beekdaeler
binnenkort
met vakantie

Nuth Hoewel het plaatsen van een pinautomaat allesbehalve rocket science is heeft het toch ruim acht
maanden geduurd eer Nuth de zekerheid heeft dat er weer een pinautomaat komt. Die zoektocht, inclusief een door de plaatselijke PvdA en KBO georganiseerde handtekeningenactie, is nu eindelijk afgerond.
Komend najaar komt er namelijk op de Markt in Nuth een pinkiosk waar ook geld kan worden gestort.
De ‘vorige’ pinautomaat stond in het inmiddels leegstaande Rabokantoor aan de Stationstraat in Nuth.
Wáár de pinautomaat van het landelijke geldautomatenbedrijf Geldmaat komt te staan? Ongeveer op de
plek waar PvdA-raadslid Lars Kockelkoren, een van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie, gefotografeerd werd op bijgaande foto. Want net toen onze fotograaf arriveerde kwam - stom toevallig - een
winkelende Kockelkoren in vrijetijdsoutfit voorbij. Foto Rob Oostwegel

BEEKDAELEN De Beekdaeler gaat binnenkort
enkele weken met vakantie. Volgende week dinsdag (26 juli) valt de laatste
uitgave vóór de zomerstop
gratis op de deurmat. De
eerste Beekdaeler ná de
zomerstop verschijnt op
dinsdag 30 augustus.

ACTUEEL

‘SCHIMMERT’ EN ‘SCHINNEN’ OP WEG NAAR RODAHAL IN KERKRADE

Beekdaelen met twee
topfanfares op WMC
In twee Beekdaelense
kerkdorpen, Schimmert
en Schinnen, gaan deze
week in winkels en op terrassen veel gesprekken
over het Wereld Muziek
Concours (WMC). De fanfare uit deze kerkdorpen,
met ieder een grote aanhang, vertegenwoordigen
komend weekend onze
gemeente op dit internationaal muziekfestival dat
sinds 1951 vierjaarlijks in
Kerkrade wordt gehouden. Bij de muzikanten
neemt de stress toe naarmate ‘the final moment’
(zaterdag en zondag)
dichterbij komt.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

in onze eigen gemeente als in de
regio.”

Beekdaelen heeft met de fanfares uit Schimmert en Schinnen twee topkorpsen binnen de
gemeentegrenzen. Fanfare St.
Caecilia Schinnen heeft de muzikale lat altijd hoog gelegd. Dat
resulteerde ondermeer in één
wereldkampioenschap, twee nationale titels en de Tiroler Meistertitel. De fanfare, met 65 muzikanten uitkomend in de Eerste
Divisie, staat sinds 2017 onder
leiding van topdirigent Theo
Wolters. “Onze vereniging”, zo
meldt het bestuur op de officiële WMC-website, “zet zich in
om de fanfarecultuur levend te
houden en te promoten, zowel

Schinnen: zaterdag 23 juli
De mannen en vrouwen van
de Schinnense fanfare plus de
supporters, reizen komende zaterdag vol vertrouwen af naar
Kerkrade, ook al is de muzikale concurrentie moordend. De
generale repetitie, op woensdagavond 21 juli in gemeenschapshuis Noeber Beemden
in Schinnen, is een coproductie
met het Gelders Fanfare Orkest,
eveneens
WMC-deelnemer.
‘Schinnen’ komt zaterdag (vanaf
16.00 uur) in actie in Kerkrade.
Schimmert: zondag 24 juli
Fanfare St. Caecilia Schimmert

is één dag later (zondag vanaf
14.40 uur) in een uitverkochte
Rodahal aan de beurt in de Concertdivisie, zeg maar de Champions League van de blaasmuziek.
Afgelopen zondagmiddag gaf de
fanfare een try-out concert in
de plaatselijke kerk. Een unieke kans voor Schimmertenaren
die geen kaartje meer wisten
te bemachtigen voor ’24 juli in
Kerkrade’, dan wel om een andere reden niet naar het WMC
kunnen gaan. Na de succesvolle
muzikale try-out onder leiding
van maestro Frenk Rouschop,
verplaatste een aanzienlijk aantal muzikanten en try-out bezoekers zich zonder tegenzin
naar het plaatselijke café, recht
tegenover het godshuis.
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IN HET KORT

KBO Nuth bezoekt
Risk Factory in Venlo
Nuth KBO Nuth bezoekt woensdag 10 augustus de Risk Factory,
het educatiecentrum in Venlo
waarin senioren kennismaken
met allerlei facetten rondom
veiligheid. Met realistische en
interactieve scenario’s, zoals
brandgevaar, phishing of cyberpesten, verkeersveiligheid, 112
bellen en (positieve) gezondheid,
ervaren ze (on)gezondheid en
(on)veiligheid en leren ze hoe te
handelen. Wie mee wil naar de
risicofabriek moet zich voor 20
juli opgeven bij Wiel van Goethem via 045-5244386 of w.van.
goethem@ ziggo.nl. Deelname
bedraagt 10 euro voor kbo-leden
en 15 euro voor niet-leden. Dat is
inclusief vervoer, koffie, thee en
een versnapering.

Maandag weer
Hoeskamertref
in Arensgenhout
Arensgenhout De volgende
editie van de Hoeskamertref
in Arensgenhout staat gepland
voor maandag 25 juli, en wel
van 14.00 tot 16.00 uur. De
bezoekers
kunnen spelletjes
spelen, koffie of thee drinken en
natuurlijk bijpraten. Aanmelden
is niet nodig. Wie vervoer nodig
heeft moet voor 22 juli bellen
met Tiny Rompen-Loyens, tel
06-25012415. Mailen kan ook:
paul.tiny.rompen@gmail.com.

JEAN-KE

Mien beusj zit ummer in de vottetesj
die hoal ich d’roèt
es ich mien brook in de wesj wesj
angesj geit mien pepiere casj
op de flesj
en höb ich niks mië veur mien vottetesj !
©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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BURGEMEESTER ERIC GEURTS: ‘AANBESTEDING VAN DE BLAADJES IS IN VOORBEREIDING’

Onduidelijkheid over
weekbladpublicaties
De PvdA Beekdaelen
heeft verleden week
dinsdag tijdens de
raadsvergadering vragen
gesteld over de aanbesteding om de gemeentelijke bekendmakingen
niet langer in drie verschillende weekbladen te
publiceren (zoals tot nu
toe het geval) maar nog
slechts in één weekblad.
Hoe zit dat nu precies?

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De eerste officiële gemeentelijke
informatie over de aanbesteding
dateert al van eind vorig jaar. Per
brief meldt de gemeente op 28
december 2021 aan de drie weekbladuitgevers (de Beekdaeler,
Goed Nieuws, het Journaal van
Beekdaelen) dat (citaat) ‘mede

vanwege de hoge kosten die gemoeid zijn met het publiceren in
drie verschillende weekbladen
het niet langer mogelijk (is) de
huidige werkwijze voort te zetten. Daarom is besloten dat de
gemeente vanaf 1 juli 2022 stopt
met het publiceren in drie verschillende weekbladen.’
‘Bestaande situatie
continueren’
Dat laatste blijkt niet het geval,
want de gemeente heeft de drie
uitgevers onlangs schriftelijk
laten weten dat de bestaande
situatie tot (in ieder geval) eind
2022 wordt gecontinueerd. Oppositiepartij PvdA wilde tijdens
de raadvergadering weten wat
de stand van zaken is omdat,
volgens de sociaaldemocraten,
daarover tot op heden niets is gecommuniceerd met de gemeenteraad. Reactie van burgemeester
Eric Geurts, binnen het college

zomervoordeel
ZOMERVOORDEEL!
HERENBERMUDA’S
VAN MEYER EN GARDEUR

20% KORTING

ZOMERSE JURKEN

30% KORTING

HERENPOLO’S EN
T-SHIRT VAN BAILEYS
SLOGGI-ACTIE
Herenbermuda’s en
t-sHirts en toPJes
Zonnige ZomerJurken
EN OLYMP broeken meyer
4 SLIPS
en HALEN = 3 BETALEN
VanaF € 25,VanaF
€
35,VOOR DAMES EN HEREN
NU VANAF 25,gardeur 20% korting

DAMES- EN HERENMODE
Kastanjelaan 11, Bunde,
tel. 043-3641837

Kastanjelaan 11 Bunde
tel. 043-3641837
www.maisontherese.nl
Parkeren voor de deur
Maandagmiddag gesloten

Mede vanwege de hoge kosten die gemoeid
zijn met het publiceren in drie verschillende
weekbladen is het niet langer mogelijk de huidige
werkwijze voort te zetten. Daarom is besloten
dat de gemeente vanaf 1 juli 2022 stopt met het
publiceren in drie verschillende weekbladen.
- Gemeente Beekdaelen
van B&W verantwoordelijk voor
Communicatie & Voorlichting:
“De aanbesteding van de blaadjes is in voorbereiding, maar we
hebben het nog niet aanbesteed.”
De aanbesteding, aldus Geurts,
moet zorgvuldig gebeuren en dat
blijkt toch iets ingewikkelder dan
gedacht. Richard Claessens, uitgever van de Beekdaeler, vraagt
zich af wat ‘dat dan wel mag zijn
want zo ingewikkeld lijkt het me
niet.’ Eén van de voorwaarden
die de gemeente in haar brief van
28 december 2021 aan de drie
uitgevers stelde: het betreffende
weekblad moet in alle 15 kernen

Feest in
60-jarige
speeltuin
SCHINVELD Komende
zondag is het feest in
natuurspeeltuin Breukberg
in Schinveld. De speeltuin
aan de Dr. Poelsstraat bestaat liefst zestig jaar. Speciaal voor het feest worden
drie nieuwe speeltoestellen
onthuld en er zijn activiteiten zoals schminken en een
goochelaar. Natuurlijk kan
er ook gespeeld en gezommen worden. Om 12 uur
beginnen de activiteiten
voor de kinderen. De
toegang is gratis.

van Beekdaelen huis-aan-huis
worden bezorgd.
15.000 euro extra bezorgkosten
Claessens: ”Ons blad voldoet al
maanden - als enige van de drie
- aan die harde voorwaarde van
de gemeente. Er is alleen al in de
eerste zes maanden van dit jaar,
15.000 euro extra aan bezorgkosten uitgegeven. Nog eens
15.000 euro extra bezorgkosten
in de tweede helft van dit jaar
uittrekken om - als enige weekblad in Beekdaelen - huis aan
huis te bezorgen, dat trekken we
financieel niet.”

Titus Brandsma
in Clemenskerkje
Merkelbeek
MERKELBEEK Titus
Brandsma staat zondag
24 juli centraal tijdens
een lezing in het Clemenskerkje in Merkelbeek. In de lezing wordt
ingegaan op het leven
van de heilig verklaarde
Brandsma en zijn verbondenheid met deze
plek. De lezing begint
om 14.00 uur. Voor de
toegang wordt een vrije
gift gevraagd.
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FAMILIEBERICHTEN

KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 23 juli. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. het Vakantiekoor. Intenties: zielendienst Funs Schaepkens. Zondag 24 juli. 11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. GKC. Woensdag 27 juli. 19.00 uur: H. Mis in
het klooster. Intenties: jaardienst
Anna Beugels (naamfeest); Tiny en
Thei Meijers-Veldman; Mia Janssen-Lemmens (verjaardag). Donderdag 28 juli. 10.00 uur: H. Mis in
het klooster. 16.00 uur: Aanbidding
en rozenkransgebed in het klooster.
Vrijdag 29 juli. 16.00 uur: H. Mis in
zorgcentrum Panhuys.

Familiebericht
plaatsen?
Familieberichten zoals dankbetuigingen
of in memoriam kunt u aanleveren
tot vrijdagmiddag 12.00 uur
via info@beekdaeler.nl.
Overlijdensadvertenties tot maandag 12.00 uur.
Later aanleveren is mogelijk na overleg
via 06-42677006

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 23 juli. 19.00 uur: H.
Mis. Intenties: Jan en Annie Limpens-Geurts en zoon Jos; Leon
Snellings. Zondag 24 juli. 11.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor. Intenties: Leo Lemmens en Mia Lemmens-Goossens (jaardienst); Piet
Heuts (buren); Ben Lemmens (jaardienst); Marc Thoma en Wiel Thoma (jaardienst).
Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 24 juli. 09.30 uur: H. Mis
(livestream). Intenties:Anna Maria
Bemelmans; leden en overleden leden Gemengd Bavokoor, met name
voor Sita Jarabik onlangs in mei
overleden; Roger Ritzen (verjaardag). 14.00 uur: doop Wil Wetsels.
Maandag 25 juli 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: ouders Frijns-Eichhorst.
Vrijdag 29 juli. 09.00 uur: H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.

Altijd vermelden
Plaatsingsdatum, adresgegevens en telefoonnummer.
Een prijsopgave in combinatie met een opmaakproef
sturen we per e-mail.

een
vertrouwd
gezicht
voor
al uw
vragen

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

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Wilfred en Patricia van den Hout

Zaterdag 23 juli. 18.30 uur: H. Mis.
Dinsdag 26 juli. 09.00 uur: H. Mis.
Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zondag 24 juli. 11.00 uur: H. Mis.
Intenties: voor alle overledenen van
de parochie.

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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WAAR KUNNEN DE 450 ASIELZOEKERS NAAR TOE? NIEMAND DIE HET WEET

Vóór 8 november moet
de noodopvang weg zijn

Nog ruim drie maanden, dan behoort de noodopvang in Schinnen op de voormalige legerbasis tot het verleden. Foto Rob Oostwegel/archief de Beekdaeler

De noodopvang voor
asielzoekers in Schinnen
is uiterlijk 7 november
2022 gesloten. Sinds eind
verleden jaar verblijven
daar circa 450 asielzoekers. De gemeenteraad
van Beekdaelen ging
destijds akkoord met de
opvang, onder voorwaarde dat het voor maximaal
één jaar zou zijn. “Dat
betekent dat alles vóór 8
november ontruimd moet
zijn”, zegt woordvoerder
Timo Waarsenburg (COA)
desgevraagd tegen de
Beekdaeler. Waar de 450
asielzoekers ná 7 november ondergebracht (kunnen) worden? “Die vraag
kan ik op dit moment niet
beantwoorden.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Eind 2021 leidde de komst van
de noodopvang op de voormalige legerbasis in Schinnen tot
veel rumoer, en niet alleen in de
gemeenteraad van Beekdaelen.
Ook de regionale en landelijke
media doken erop omdat er, met
name in de opstartfase, van alles
en nog wat mis ging. Van de politieke en publicitaire reuring in
november 2021 is inmiddels geen
sprake meer.
‘Exit-plan’ in voorbereiding
Verleden week liet burgemeester
Eric Geurts tijdens de raadsvergadering weten dat hij contact
had gehad met het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers
(COA). Er is een ‘exit-plan om op
8 november te vertrekken’, aldus
Geurts. “Uiterlijk 7 november
moet het terrein leeg zijn”, zegt
COA-woordvoerder
Waarsenburg. De gemeente Beekdaelen

Er is een ‘exit-plan
om op 8 november
te vertrekken’
-Burgemeester Eric Geurts
heeft geen officiële bekendmaking of een persbericht verspreid
over het vertrek van de asielzoekers. “De informatie komt uit
de gemeenteraadsvergadering”,
zegt gemeentelijk communicatieadviseur Gerrie Heuts-Posthuma. “Met de raad is in 2021 afgesproken dat de opvang maximaal
één jaar zou duren.” Waar deze
asielzoekers straks terecht kunnen gezien de landelijke chaos?
“Dat moet u aan het COA vragen.”
Verzoek om langer te blijven
De noodopvang in Schinnen
heeft betrekking op maximaal
twaalf maanden, dat klopt, zegt
Waarsenburg. “Voor locaties
waar het best wel goed is gegaan
met de opvang, zoals bijvoor-

beeld in Schinnen, zou het COA
een verzoek bij de gemeente kunnen indienen om langer dan de
afgesproken periode te blijven.
Dat doen we wel vaker, mede gezien de moeilijke situatie waarin
we verkeren. Maar of zo’n verzoek ook voor ‘Schinnen’ geldt
zou ik moeten navragen.” Waarsenburg, twee uur later: “Nee,
dat geldt niet voor Schinnen.
Het terrein dient vóór 8 november leeg te zijn, dan moet alles en
iedereen weg zijn. We hebben in
Schinnen namelijk te maken met
een particulier terrein. We gaan
nu werken aan een exit-strategie,
zoals dat heet. Er ligt namelijk
een motie van de raad van Beekdaelen dat het op 8 november
gedaan moet zijn.” Waar de asielzoekers straks naar toe kunnen?
- in Nederland is haast nergens
meer plek. Waarsenburg: “Die
vraag beantwoorden staat los
van het feit dat wij uiterlijk 7 november ‘Schinnen’ verlaten moeten hebben.”

8

beekdaeler.nl

dinsdag 19 juli 2022

VACATURES

Nuth

Lukoil Emmaberg is
op zoek naar een:

Expeditie/
magazijnmedewerker

Enthousiaste
fulltime
medewerker
die ons team komt versterken.

• Afwisselend werk
• Verantwoordelijkheid
• Goede voorwaarden
• Doorgroeimogelijkheden

Shop - Kassa
Broodjes - Carwash
lukoilemmaberg@gmail.com
of 06 - 12 848 318

www.opreij.nl/vacatures

GEZOCHT: BETROUWBARE BEZORGERS IN PUTH EN SCHINNEN
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.
DINSDAG 11 JANUARI

beekdaeler.nl

2022

2931
week 2 jaargang 63 nummer

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

IN JE €EIGEN BUURT

€ GOEDE VERDIENSTEN
€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

Interesse?
Interesse?
Bel 06-42
67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl
Vers van
de pers!

Bel 06-42677006 of mail info@beekdaeler.nl

! Dit
Beekdaelen Alsjeblieft
comis ‘m, de Beekdaeler op
verpacter formaat inclusief
is
nieuwde opmaak. Daphne
een van onze 60 bezorgers
iedere
die de Beekdaeler
ssen
week in de brievenbu
en
stopt in alle 15 dorpskern
van de gemeente Beekdaeook:
len. Digitaal lezen kan
beekdaeler.nl. Veel leesplel
zier! Foto Rob Oostwege
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JAN HARINGS KOCHT DESTIJDS DE RIJWIELSHOP VAN ‘JANTJE’ WILLEMSEN

Tijdens het werk
kijken naar de Tour
Jan Harings in de werkplaats van zijn gelijknamige wielershop in Nuth. “Ik heb van ‘Jantje’ Willemsen het vak geleerd.” Foto Rob Oostwegel

Jan Harings (62) runt al
meer dan dertig jaar de
gelijknamige rijwielshop
in de Bavostraat in Nuth.
Wat ligt er dan meer voor
de hand dan aan deze
wielerexpert te vragen
wie zondag in de gele trui
op de Parijse ChampsÉlysées arriveert. “Ik waag
me liever niet aan een
voorspelling”, zegt
Harings, “want een
geletruidrager kan van
alles overkomen.” Dat
bleek later diezelfde dag.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Harings’ is de bekendste wielrennersfamilie van Nederland. Hay,
Frits, Huub, Ger en Jan behoren
tot de oudste generatie, Peter,
Patrick en Jan (over die laatste
gaat dit verhaal) zijn van de jon-

gere generatie. Maar ze zijn allemaal familie en ze slapen zonder
uitzondering met een derailleur
of een crankstel onder het hoofdkussen. Eén naam ontbreekt in
dat rijtje: Chrit Harings, de vader van Jan. “Pap is de enige van
de familie die níet heeft gefietst.
Pap voetbalde.”
‘Oom Huub’
De bekendste ‘wieleroom’ van Jan
is Huub (83) uit Sibbe, jarenlang
de beste veldrijder/cyclecrosser van Nederland en vier starts
in de Tour de France. Maar ook
twee andere ooms, Ger (‘Sjir’)
en Jan, reden vaak in de prijzen.
“Ik ben zelf nooit beroepsrenner
geweest”, zegt de rijwielshopeigenaar. “Als amateur kon ik aardig mee, vooral als cyclecrosser.”
Op 14 januari 1979 werd hij bij de
junioren zelfs Nationaal Kampioen Veldrijden. Er had, wat zijn
latere wielerloopbaan betreft,
nog veel méér ingezeten. Als gevolg van een ernstige val kwam

Pap is de enige van
de familie die níet
heeft gefietst. Pap
voetbalde.
- Huub Harings

het daar niet van. “Die blessure is
verwaarloosd, met alle gevolgen
van dien.” Want hoe ging dat in
die tijd? “Als je pijn had werd al
vlug geroepen ‘niet zeiken maar
fietsen!’ Maar het koersen om de
hoofdprijzen was na die blessure
helaas voorbij. Tegenwoordig ga
ik twee keer per week mountainbiken, twee maal 50 kilometer.”
‘Jantje’ Willemsen
Als twintiger ging ‘ie werken in
de wielershop van Jan Willemsen in Nuth. “Hij heeft mij het
vak geleerd.” Willemsen, in 2008
op 79-jarige leeftijd overleden in
zijn woonplaats Nuth, was een
begrip in de Limburgse wieler-

sport. 'Jantje' , zoals hij door iedereen in de wielerwereld werd
genoemd, koerste in de jaren
40, 50 en 60 bij de amateurs. Hij
runde in Nuth de fietsenzaak die
later werd overgenomen door Jan
Harings. In diens wielershop is
altijd aanloop van fietsliefhebbers. “Het is hier altijd gezellig.”
Tijdens de Tour de France-weken
werkt hij gewoon door. “Maar ik
kijk tegelijkertijd naar de Tour.”
Op de dag dat de Beekdaeler
Harings interviewt, woensdagochtend 13 juli, staat ’s middags
de Touretappe met finish op de
Col du Granon op het programma. We kunnen ervan uitgaan,
zegt de interviewer, dat Tadej
Pogačar, op dat moment geletruidrager, de Tour wint. Harings:
“Nou…als Jumbo vanmiddag
aanvalt kunnen er nog gekke dingen gebeuren.” Zes uur later wint
Jonas Vingegaard de spectaculaire bergetappe naar de Col du
Granon en grijpt de macht in het
algemeen klassement.
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Genhoof 10, 6365
Verbouwen en
CN in Schinnen
uitbreiden Genhoof
10-12
Servatiusstraat 10a
Buitenplanse afwijking
in Nuth
bestemmingsplan
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Weidestraat 52 in
Uitbreiden
Schimmert
bedrijfsloods

DATUM VERLEEND
14-07-2022
08-07-2022

DATUM BESLUIT
08-07-2022

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).

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Baarsgrubbenweg 1
Ontheffing
11-07-2022
in Nuth
kamperen buiten
kampeerinrichting 22
t/m 24 juli 2022
Nieuwenhuysstraat
Straatkermis Aalbeek 12-07-2022
in Hulsberg
17 juli 2022
Ut Schniefke in
Kindervakantiewerk
14-07-2022
Doenrade
Doenrade 22 juli 2022
Ut Schniefke in
Kindervakantiewerk
13-07-2022
Doenrade
Doenrade 2 en 3
september 2022
Op het plein aan de Circus Bolalou 25 en
12-07-2022
Douve in Merkelbeek 26 juli 2022
Kampstraat
Evenement “de Tent
15-07-2022
kadastraal bekend
Sjteit” van 5 t/m 8
gemeente Nuth
augustus 2022
sectie L nr. 115 en 116
Terborgh,
Evenement “de Pin d’r 15-07-2022
Heisterbrug 121 in
In” 5 augustus 2022
Schinnen

Bestemmingsplannen

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING

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

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

Heringsbosch 9 in
Schinveld
Kleine Breinder 6 in
Schinnen
Nieuwe Markt 44 in
Schinnen
Nagelbeek 77 in
Schinnen
NUT00 C 3120
Burgemeester
Beckersstraat in Nuth
(perceel gelegen
naast nummer 10)

Aanleggen
paardrijbak/paddock
Realiseren
verdiepingsvloer in
bedrijfsloods
Vervangen kozijnen en
verbouw winkelpand
tot appartement
Verbouwen van een
woning
Bouwen van 4
woningen

DATUM
INDIENING
05-06-2022
15-06-2022
16-06-2022
24-06-2022
06-07-2022

>>

>>
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Koolweg (tussen de
Kempkensweg en
de Panoramaweg),
Kempkensweg
(ten noorden van
de Koolweg) en
Knitgensgats – Puth

OMSCHRIJVING
Intrekken besluit om
motorvoertuigen toe te
staan op de Koolweg (tussen
de Kempkensweg en de
Panoramaweg), Kempkensweg
(ten noorden van de Koolweg)
en Knitgensgats voor
bestemmingsverkeer

DATUM
BESLUIT
14-07-2022

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.

Afwijkende openingstijden servicebalies
burgerzaken in de zomervakantie
Tijdens de zomervakantieperiode gelden voor de
servicebalies burgerzaken afwijkende openingstijden.
Van 25 juli t/m 2 september is alleen de locatie in Nuth
geopend voor het aanvragen van producten en diensten.
U kunt in Nuth terecht op de volgende tijdstippen:
•
•
•
•
•

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 tot 17.00 uur
08.30 tot 12.30 uur
08.30 tot 19.00 uur
08.30 tot 19.00 uur
08.30 tot 16.00 uur

Maak voor uw bezoek aan de servicebalie burgerzaken een afspraak
via www.beekdaelen.nl/afspraak of telefonisch via 088 450 2000.

Pinautomaat keert terug in kern Nuth
Door het verdwijnen van lokale bankfilialen, is er in Nuth geen
openbare pinmogelijkheid meer. Hoewel de gemeente geen
formele rol heeft in het realiseren van geldautomaten, is het
voor de gemeente duidelijk dat bij inwoners en ondernemers
een grote behoefte bestaat voor een geldautomaat. Om die
reden heeft de gemeente contact opgenomen met Geldmaat.
Geldmaat wil graag meewerken om in Nuth een pinkiosk te
realiseren voor het opnemen én storten van geldbiljetten. In
samenwerking met de acquisiteur van Geldmaat is de gemeente
op zoek gegaan naar een geschikte locatie in de kern Nuth voor
het plaatsen van een pinkiosk.
Geldmaat en de gemeente zijn voornemens om de pinkiosk op de
parkeerplaats bij de Stationsstraat/Markt in Nuth te plaatsen. Het
plaatsen van een pinkiosk op een parkeerplaats (zoals bijvoorbeeld
ook in Schimmert en Schinveld is gedaan), betekent dat de
pinautomaat niet alleen overdag, maar ook in de avonden en in de
weekenden te gebruiken is. Door de pinkiosk op de parkeerplaats
bij de Stationsstraat te plaatsen, een centrale weg door Nuth,
heeft de kiosk veel zichtbaarheid en is deze centraal gelegen, nabij
winkels en horeca.
De gemeente zet verdere stappen in het traject om de pinkiosk
te laten plaatsen. Naar verwachting zal de pinkiosk in het vierde
kwartaal van 2022 geplaatst worden.

Een Koninklijke onderscheiding
voor de heer Kastrop
Op vrijdag 8 juli ontving de heer Jo Kastrop uit Amstenrade een
Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester
Henk Reijnders. De heer Kastrop mag zich nu lid in de Orde van
Oranje-Nassau noemen. De plechtigheid vond plaats tijdens
de viering van het 40-jarig jubileum van Omni Vereniging
Amstenrade Sport.
Een passend moment, want de heer Kastrop is inmiddels al 30 jaar
lid van de vereniging en al 28 jaar penningmeester. Maar ook voor
andere activiteiten kan de vereniging altijd op zijn inzet rekenen,
zoals tijdens de jeugdkampen en de organisatie van de jaarlijkse
winterwandeling en de koningsdagviering.
Naast zijn werkzaamheden voor de Omni Vereniging heeft de
heer Kastrop zich ook voor andere verenigingen hard gemaakt.
Zo was hij van 2008 tot 2017 bestuurslid van Harmonie de
Nederlanden, waar hij de leiding had over de Commissie
Jeugd en Opleiding en ook de reguliere activiteiten van de
harmonie ondersteunde. In 2008 werd de heer Kastrop lid van
Badmintonvereniging O.S.A. en ook daar trad hij toe tot het
bestuur. In 2010 werd hij voorzitter en die taak vervult hij nog
steeds met verve. Ook is hij begeleider bij de jeugd-training.
En tot slot mogen ook zijn verdiensten voor het kerkbestuur
van Amstenrade niet ongenoemd blijven. In 2018 trad hij toe
tot het kerkbestuur van Amstenrade (federatie Amstenrade,
Bingelrade en Jabeek). En ook hier is niets de heer Kastrop teveel.
Hij is onder meer betrokken bij het regelen van financiële zaken,
het onderhoud en beheer van het onroerend goed en van het
kerkhof en het klaarmaken van de kerststal.
De reden waarom de heer Kastrop een Koninklijke onderscheiding
in ontvangst heeft mogen nemen, is overduidelijk. Hij zet zich
al jarenlang in ten bate van de samenleving en de verenigingen
kunnen altijd rekenen op zijn inzet en betrokkenheid.
Beste heer Kastrop, dank u wel voor daarvoor! En nogmaals van
harte gefeliciteerd met uw Koninklijke onderscheiding.
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STERRE SLOSSER (7) UIT OIRSBEEK BEZORGT BRITT DEKKER RUIM 110.000 (!) INSTAGRAM-LIKES

Britt Dekker laat Sterre stralen
Een grote droom is uitgekomen voor Sterre Slosser (7) uit Oirsbeek. De
jonge talentvolle amazone
toog vorige week naar
Academy Bartels in het
Noord-Brabantse Hooge
Mierde, om daar paard te
rijden, samen met haar
groot idool presentatrice
en paardenvlogster Britt
Dekker.

HOOGE MIERDE|OIRSBEEK
VAN ONZE REDACTIE

Sterre was (met haar pony Coco)
persoonlijk uitgenodigd door
Dekker. Daarmee ging een grote
wens van Sterre in vervulling.
En alsof dat nog niet genoeg
was; de bekende presentatrice en
paardenvlogster liet Sterre zelfs
rijden op George, het bekende

lievelingspaard van Dekker. Op
Instagram deelde Dekker donderdag een 30-seconden durende filmpje van haar ontmoeting
met Sterre. Zij schreef erbij:
“Via via kreeg ik een berichtje of
Sterre een keertje langs mocht
komen. Haar vader was kort
geleden onverwachts overleden
en dat terwijl Sterre pas 7 jaar
is. Mijn vader is ook niet zo
lang geleden overleden dus ik
weet hoe vreselijk het is daarom
wilde ik haar en haar pony Coco
natuurlijk meteen een leuke dag
bezorgen. Inmiddels zijn George
en Coco zo dol op elkaar dat we
nu samen een show gaan geven
op @horse_event dit jaar!” Het
bericht kreeg intussen al meer
dan 110.000 likes en meer dan
2300 reacties. Ook veel bekende
Nederlanders, waaronder Anouk
Smulders, Celine Huijsmans en
Jamie Vaes reageerden op het
hartverwarmende bericht.

De hartverwarmende instagrampost. ©instagram brittdekker92 / irisvanmeijl

Zwemvereniging Hulsberg viert
gouden jubileum in Toverland
Hulsberg Met een dagvullend uitstapje naar het Limburgse attractiepark Toverland heeft zwemvereniging Hulsberg HZV’72 het 50-jarig bestaan
gevierd. ”Een topdag voor al onze leden met aanhang”, zo vat de zwemvereniging de dag samen. Dankzij een aantal gulle lokale sponsors kreeg
iedereen ook nog eens een goed gevulde knapzak mee voor onderweg. Of het voor herhaling vatbaar is? ”Zeker. Het was super, iedereen heeft
zich kostelijk vermaakt”, aldus het bestuur van de Hulsbergse zwemvereniging. ”Over vijf jaar, bij ons 55-jarig bestaan, gaan we het zeker nog
eens overdoen.” Eigen foto

DOE MEE

EN MAAK KANS OP
EEN ‘COOP’BOODSCHAPPENBOX
T.W.V. 25 EURO!
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Oplossing

Oplossing:

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

BARBECUEËN
BIKINI
COCKTAIL
FESTIVALS
BARBECUEËN • BIKINI • COCKTAIL •
GRAS FESTIVALS • GRAS • KAMPEREN •
KAMPVUUR • ONTSPANNEN • PARASOL •
KAMPEREN
SLIPPERS • SPROEIER • VLINDER •
KAMPVUUR
WARM • WATERPISTOOL • ZANDKASTEEL •
ONTSPANNEN
ZONNEBRIL • ZONNESTEEK •
PARASOL
ZWEMBROEK • ZWEMMEN • ĲSBLOKJES
SLIPPERS
SPROEIER
VLINDER
WARM
PRIJSVRAAG
WATERPISTOOL
Alles juist ingevuld? Stuur de
oplossing o.v.v. ‘Zomerpuzzel 2’ naar:
ZANDKASTEEL
de Beekdaeler, Valkenburgerweg 3,
ZONNEBRIL
6361 EA Nuth. Meedoen kan tot
ZONNESTEEK
28 juli a.s. Onder de juiste
inzendingen verloten wij een
ZWEMBROEK
‘COOP’- boodschappenbox ter
ZWEMMEN
waarde van 25 euro.
ĲSBLOKJES
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PRIJS-PUZZEL

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

€10,-d met

Gefeliciteer
n!
jouw cadeaubo

middel

vrouw v.
Abraham

4

worstsoort

vrouw v.
Jakob
treiteren

vaartuig

voorgerecht

pausennaam

deel v.h.
hoofd

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:
29816
De winnaar is:
Nancy Engelen (Nuth)
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JACQUES

Schaapherder
Toen in 1837 de historische roman “De schaapherder” van Jan
Frederik Oltmans in vier delen verscheen, waren de critici het
roerend eens over de kwalificatie meesterwerk. Maar na bijna twee
eeuwen is het boek bijna geheel vergeten. Ik heb het onlangs uit de
kast gehaald en herlezen. Ofschoon het taalgebruik niet meer van
deze tijd is en de heroïek en romantiek van de pagina’s druipt, heeft
het verhaal me geboeid. Het speelt aan het einde van de 15e eeuw tijdens de Utrechtse oorlog als laatste stuiptrekking van de Hoekse en
Kabeljauwse twisten, die Holland en Utrecht in de daaraan voorafgaande decennia hadden geteisterd. Een van de helden in de roman
is de huurling Jan van Schaffelaar, die op 16 juli 1482 op heldhaftige
wijze van de kerktoren van Barneveld sprong om het leven van zijn
strijdmakkers te redden die daar werden belegerd door het leger van
de bisschop. Oltmans heeft van Van Schaffelaar een held gemaakt,
maar in feite was hij slechts een voetnoot in onze geschiedenis. De
schaapherder heeft de bisschop vele jaren later weten te weerhouden van de terechtstelling van wat later bleek een door de bisschop
verwekte zoon te zijn. In zijn jonge jaren had de bisschop namelijk
de dochter van de schaapherder verkracht. Zo werd de schaapherder de werkelijke held.
Vorige week was ik enkele dagen in Ermelo in een zomerhuisje midden in het bos. In zuidoostelijke richting aan de rand van de Ermelosche heide met een oppervlakte van zo'n 343 ha, ligt een schaapskooi, die onderdak biedt aan ca. 300 heideschapen. Al eeuwenlang
worden hier schapen gehouden. De mest werd vanouds gebruikt om
de schrale akkers in de omgeving te bemesten. Toen kunstmest zijn
intrede deed, verdween deze traditie. Maar omdat het behoud van
de heide en de natuurwaarden dit vergen, is de schaapskudde hier
blijven grazen. Bijna dagelijks gaat de kudde met de herder en drie
honden naar de hei en in de loop van de middag komen zij terug.
Men vertelde ons dat die terugkeer een fraai gezicht was en daarom
zijn wij gaan kijken. Al direct roken wij de indringende geur van de
schapen, maar ze waren in geen velden of wegen te bekennen en de
kooi was leeg. Toen zagen we aan de horizon een witte streep. Al
gauw werd die groter en zagen we dat de kudde naderde. Het was
geen kleinigheid, 300 schapen die door de honden bijeen en voort
werden gedreven. Wat ons verbaasde was de enorme snelheid,
waarmee de schapen in de richting van de kooi draafden, een snelheid die steeds meer toenam in een geweldige stofwolk en een luid
geblaat alsof het hele Britse parlement voorbij stoof. Toen gingen
ze de kooi binnen en ontwaarden wij de schaapherder die op zijn
dooie akkertje aan kwam slenteren. Zijn werk zat erop, hij had de
kudde weer veilig thuisgebracht.
De schapen, de commando’s van de herder en de honden die druk
in de weer zijn om alles bij elkaar te houden, een schaapskudde
verveelt nooit. Als bewaker of begeleider van zijn kudde is de herder
de belichaming van de vrije mens in de vrije natuur. Dit beroep
bestaat al vele duizenden jaren, al vanaf toen nomaden nog geen
vaste woonplaats hadden. Het kan daarom geen toeval heten, dat
het in de Bijbel veelvuldig over herders gaat.
Hoofdstuk 10 van het Johannesevangelie handelt
helemaal over de herder. De schapen luisteren naar
zijn stem, hij roept ze bij de naam en voert ze naar
buiten. Als hij ze allemaal heeft uitgedreven,
gaat hij voor hen uit en ze volgen hem, want ze
kennen zijn stem. Dan volgt de gelijkenis als
Jezus zegt: “Ik ben die goede herder, die zijn
leven geeft voor zijn schapen.” Een mooie
tekst om eens goed te overdenken.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

PICCOLO'S
Een particuliere piccolo plaatsen is helemaal gratis! Lever je (gratis) piccolo
(maximaal 8 woorden) aan via info@beekdaeler.nl. Voor bedrijven, politieke
of commerciële diensten of de (ver)koop, (ver)huur van een (vakantie)huis
kan een commerciële piccolo geplaatst worden voor € 25,-

In en om het huis
UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie
Nuth - 0610340607
PVC, LAMINAAT, PARKET,
ECO-KURK
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth - 045-5113469

Personeel en vacatures
HANDIGE ‘JOB’ GEZOCHT?
VOOR HET RENOVEREN
VAN TRAPPEN ZOEKEN WIJ
IEMAND DIE WIL LEREN EN
GEMOTIVEERD IS.
Ervaring niet vereist. Interesse?
Bel naar 0610340607 of mail
info@ecotraprenovatie.nl

Vraag en aanbod
SCHOONMAAKSTER
GEVRAAGD voor 3 uren per week
in Schimmert 0615621859
TUINMAN GEZOCHT voor
regelmatig onderhoud voortuin.
Tel. 0637330091

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.

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.

COLOFON

Claessens

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

Stapel op keukentextiel!
Spaar nu voor Scandinavisch keukentextiel

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 21 t/m zondag 24 juli

Hagendoren
Harde Wener
Aardbeienvlaai

Shoarmareepjes,
kebab of gyrosvlees
per 100 gram

middelgroot

12.
12

95

8.

99

0.77
0.94

0.69
Verse
kipschnitzel

Lochtman
Gehaktballen

per 100 gram

3x 110 gram

3.

59

2.

99

1.

43

Trots van Coop kleintjes
Authentieke vleeswaren of
Noord-Hollandsche kaas

Alle Trots van Coop
Authentieke rauwe of
gekookte hamsoorten

2 pakjes à 50-75 gram
combineren mogelijk

2 pakjes à 110-200 gram
combineren mogelijk
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Alle Lipton
Ice tea
2 stuks
combineren mogelijk
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Alle Amstel radler

2 stuks
combineren mogelijk
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Heineken pils
krat 24 flesjes à 300 ml

Brand pils
krat 24 flesjes à 300 ml

17.32
17.99

12.99
13.50

* 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

