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ACTUEEL

JACK HONINGS, DEKENAAT SCHINNEN:
‘STOOKKOSTEN ZIJN NIET MEER OP TE BRENGEN’

Koukleumen
in de kerk
Vrijwel alle kerkbesturen
in het dekenaat Schinnen
breken zich het hoofd over
de torenhoge stookkosten in
de energieslurpende kerkgebouwen. “De kosten zijn
niet meer op te brengen”,
zegt deken Jack Honings.
“De situatie verschilt per
parochie.” Koukleumen in de
kerk komt steeds dichterbij.

De Beekdaeler
verschijnt
iedere week!
Beekdaelen Er is kennelijk, om
wat voor reden dan ook, enige
verwarring ontstaan. Voor alle
duidelijkheid: de krant die je nu
leest, de Beekdaeler, verschijnt
iedere week, huis-aan-huis, in
heel Beekdaelen, óók nu de papierkosten de pan uitrijzen. Onze

lezers en adverteerders rekenen
namelijk op hun wekelijkse Beekdaeler. Wij maken al 63 jaar een
weekblad met actueel nieuws.
En dat hopen wij nog vele jaren
te mogen doen voor de inwoners
van Beekdaelen.
De uitgever

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Honings coördineert als deken
o.a. de kerkelijke administratie in het dekenaat Schinnen,
de schakel tussen het bisdom
Roermond en de parochies in de
gemeenten Beekdaelen en Beek.

Honings: “Negentien parochies
in totaal.”
Suggesties om kosten te verlagen
Verleden week zat hij met een
aantal pastoors van zijn dekenaat rond de tafel. “Hoog op de
agenda stonden vanzelfsprekend de energiekosten.” Het regende ideeën, alle uit nood geboren. De ene parochie overweegt
in de wintermaanden ‘nog minder missen’, de ander denkt er
zelfs aan om tijdelijk te stoppen
met misvieringen in het kerkgebouw. Honings: ”Er zijn kerken
waar de stookkosten dertig euro
per uur bedragen, dat is al veel.
Er zijn er ook waar de stookkosten oplopen tot 80 euro per uur.”
Zie verder pagina 5

ACTUEEL

Gebed zonder
einde
Schinveld Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (VVD) mag afgelopen vrijdag dan een ‘constructief gesprek’ hebben gehad
met o.a. de gemeente Beekdaelen, de geluidsoverlast, veroorzaakt door AWACS-toestellen van de NAVO-basis in Geilenkirchen, is er niet
mee opgelost. Burgemeester Eric Geurts van Beekdaelen ziet niettemin perspectief: “Voor het eerst in vijftien jaar heb ik de indruk dat we
gesproken hebben met een staatssecretaris die de problematiek serieus neemt.” Actiegroep Stop Awacs vindt daarentegen dat men niks
opschiet met het zoveelste ‘Haagse’ bezoek. Op de foto praat staatssecretaris Van der Maat (links) bij het gemeentehuis in Schinnen met een
lid van Stop Awacs. Foto Rob Oostwegel

2

beekdaeler.nl

dinsdag 20 september 2022

COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (33)
Een prijsplafond voor energie
maakt het een stuk makkelijker want we hebben er
lang over zitten dubben:
wel of geen verlichting in de
kerstbomen? Het betreft hier
een behoorlijk kerstgekke
leefeenheid waar Rudolph
the Red-Nosed Reindeer
maandenlang de toon zet.
Onze kinderen kijken nergens
meer van op als ze aanmeren,
gewend als ze zijn dat bij hun
verwekkers de Kerst bijna vijf
maanden duurt. De kerstdecoratie voor de ultieme
sfeerbeleving gaat pas terug
naar zolder tegen de tijd dat
L1 de finale uitzendt van het
Vastelaoves Leedjes Konkoer
- dan heb je het toch al gauw
over medio februari. Begin
oktober wordt de jaarlijkse
prangende vraag beantwoord:
waar zetten we dit keer de
kerstbomen? - als het om
kerstspullen gaat praten wij
uitsluitend in de meervoudsvorm. Wat er aan kerstprullaria te koop is: wij hebben
ze. Het is begonnen na een
bezoek aan het Duitse stadje
Rothenburg ob der Tauber,
daar ligt het Kerstnachtdorp
van Käthe Wohlfahrt. In
Rothenburg is het 365 dagen
per jaar kerstmis, je kunt er
heerlijk je kop in het zand
steken, net als een struis-

vogel - in de veronderstelling
dat, als hij het gevaar niet
ziet, het gevaar hem ook niet
ziet. In Rothenburg is de
voedselbank ver weg, je ziet
er des te meer Hans & Grietje
Huisjes in kerstsfeer. Net als
in Arensgenhout, daar ligt
aan de doorgaande weg een
woning waarvan het exterieur
ieder jaar van voordeur tot
schoorsteen met kerstlampjes
en vrolijke plastic kerstmannen is versierd. Zo gek zijn
wij nog net níét, we houden
de buitenkant kerstvrij. En
wat zich binnen afspeelt hoeft
niemand te weten: pas als de
gordijnen dicht zijn gaan de
kerstverlichtingen (meervoud) aan en zeggen ze bij
Essent: bij die in Oensel is
het weer zover.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

Gemengd Koor
St. Bavo viert
200-jarig jubileum

Koopzondag
25 SEPTEMBER A.S.

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
U BENT VAN HARTE WELKOM!
Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl

NUTH Gemengd Koor
St. Bavo uit Nuth heeft
zondag 2 oktober, tijdens
de jaarlijkse Bavodag,
heel wat te vieren. Niet
alleen wordt het feest
van haar patroonheilige
gevierd, maar ook een
jubileum. En niet zomaar
een jubileum. Het koor
bestaat dit jaar op de kop
af 200 jaar. De feestdag
begint om 09.30 uur
met een Helige Mis in de
St. Bavokerk, waaraan
harmonie St. Bavo en

uiteraard het jubilerend
kerkkoor meewerken.
Aansluitend gaat het
richting Trefcentrum.
Daar presenteert de jubilaris een middagvullend
programma. Zo is er live
muziek van de Nuther
Amusements Kapel en
de aanwezigen worden
getrakteerd op koffie en
vlaai. Vervolgens is er een
gezamenlijk lunch voor
leden en genodigden.
Daarna verzorgen tal van
verenigingen optredens.
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LINTJE VOOR VRIJWILLIGER ‘PUR SANG’

Wies Luijten uit Vaesrade
koninklijk onderscheiden
Wies Luijten-Seijen (85) uit
Vaesrade is tijdens haar
afscheid als vrijwilliger bij De
Zonnebloem onderscheiden
als lid in de Orde van Oranje
Naussau. Zij kreeg de versierselen opgespeld door wethouder Levin de Koster bij de 50jarige jubileumviering van
De Zonnebloem, afdeling
Beekdaelen-Zuid.
Wies Luijten-Seijen. © De Zonnebloem

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Luijten ontving de onderscheiding wegens haar jarenlange vrijwilligerswerk voor met name de
Zonnebloem. De Koster noemde
de onderscheiding ‘terecht’ voor
Luijten, die ruim veertig jaar

actief was als vrijwilliger bij de
Zonnebloem. “U bent iemand die
anderen altijd op de eerste plaats
zet en uzelf op plaats twee. U
staat altijd klaar voor een ander
en u laat geen mogelijkheid onbenut om mensen die het zwaar
hebben te helpen.”

Theatervoorstelling over dementie
in Oirsbeek
BEEKDAELEN De samenwerkende seniorenverenigingen in Beekdaelen
nodigen belangstellenden
uit voor Dag Mama, een
theatervoorstelling over de
ziekte van Alzheimer. Het
stuk is geschreven en wordt
opgevoerd door ouderenpsycholoog Sarah Blom en
enkele familieleden, onder
wie haar broer David (ook
psycholoog).
De voorstelling Dag Mama
gaat over een vrouw, die
zichzelf aan het verliezen is.
Haar dochter wordt hierdoor geconfronteerd met de
vraag: hoe hier mee om te
gaan? Het stuk speelt zich
af in de nieuwe leefomgeving van mama: een kamertje in het verpleeghuis. Een
plek waar de werelden van

moeder, dochter en zorgprofessional samen komen.
En dat blijkt niet eenvoudig.
Aansluitend aan de voorstelling is er een interactieve workshop. Door middel
van muziek en spel kruipen
bezoekers in de huid van de
mens met dementie. Door
inzichten en handvatten aan
te reiken, wordt het begrip
voor mensen met dementie vergroot, evenals eigen
reacties hierop. Dag Mama
wordt twee keer opgevoerd
op woensdag 19 oktober
in MFC de Oirsprong in
Oirsbeek. De voorstellingen
zijn om 14.00 en 19.00
uur. Kaarten kosten 5 euro
en zijn verkrijgbaar bij de
lokale contactpersonen van
de seniorenverenigingen in
Beekdaelen.

ACTUEEL

Gedenksteen
gesneuvelde
Amerikaanse
piloot onthuld
Aalbeek Tijdens de jaarlijkse Memorial Walk in en rond Wijnandsrade is zondagmiddag nabij het voormalige Jezuïtenklooster in Aalbeek
een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan de Amerikaanse piloot John E. Cave (22). Niet ver van deze plek crashte op 18 september
1944 de P-47 Thunderbolt van deze jonge Amerikaanse oorlogsheld. Burgemeester Eric Geurts viel de eer te beurt de gedenksteen te onthullen en legde namens de gemeente Beekdaelen een krans. De plechtige ceremonie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de 101st
Airborne Division, 50th Armored Infantry Battalion en 6th Armoured Division. Ter afsluiting was er een minuut stilte en klonk de Last Post.
De Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg speelde daarna het eerste couplet van het Amerikaanse volkslied en van het Wilhelmus. De
gedenksteen is een initiatief van heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade. Foto de Beekdaeler
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Ouderenvereniging
Aalbeek beweegt weer
Hulsberg
Ouderenvereniging
Aalbeek is weer enthousiast van
start gegaan met de wekelijkse
gymnastieklessen. Niet meer
zoals voorheen in buurthuis 't
Pöthuuske in Aalbeek, maar in
de Hoeskamer in Arensgenhout.
Er wordt zowel gymnastiek bedreven als aerobics. De groep
Bewegen op Muziek traint iedere maandag van 20.15 tot 21.15
uur en de Aerobicsgroep is op
woensdag van 18.15 tot 19.15 uur.
Er zijn nog voldoende plaatsen
beschikbaar. Aanmelden kan bij
Maria van de Weijer via 0454051668 of ouderenvereniging.
aalbeek@outlook.com.
Deelname aan Aerobics kost 15 euro
per maand en voor Bewegen op
Muziek betalen deelnemers 10
euro per maand.

Schinveld herdenkt
Belgische
verzetstrijders
Schinveld Bij het herdenkingsmonument in het Wildpark
in Minder-Gangelt (D) vindt
zondag 25 september de jaarlijkse herdenking plaats van de
zeven Belgische verzetsstrijders, die door de Duitsers op
14 september 1944 - precies
78 jaar geleden - werden gefusilleerd. De herdenking bij
het monument begint om 11.00
uur.
Voorafgaand aan deze
plechtigheid is er om 9.30 uur
een viering, niet zoals gebruikelijk in de Eligiuskerk in Schinveld, maar in de kerk van Amstenrade. Muzikaal wordt de
herdenking opgeluisterd door
het mannenkoor ‘Zangvereniging Oranje'.

Burendag
in Jabeek
Jabeek Jabeek doet mee aan Burendag. Op zaterdag 24 september zijn inwoners vanaf 14.00
welkom op de binnenplaats van
Maria en Léon Bemelmans aan
de Maar 2. Daar wacht koffie en
koek. Burendag is een initiatief
van het Oranje Fonds.

JEAN-KE

I MERKELBEK loge drie nónne
op ‘t voetbalveld te zónne
toe ging gauw de kal
en zoë ro(dde)lde de bal
nog veurdat ‘t sjpel woar begónne !
Nóndepie !

©Jean Keulen
(© betekent: verboden zonder toestemming auteur elders plaatsen)

Sinds 2017 gevestigd in
Oirsbeek; neemt u gerust
vrijblijvend contact op voor de
mogelijkheden
Tel. 06 - 14 27 63 05
info@bobsgoudsmidatelier.nl
Past. Meulenbergstraat 7
Oirsbeek
www.bobsgoudsmidatelier.nl
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VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

HUUB ADEMA: ‘EEN GEMEENSCHAPSHUIS IS IETS ANDERS DAN EEN GODSHUIS’

De pastoor houdt vast
aan misviering in kerk

Torenhoge stookkosten bij een minimaal aantal kerkgangers, zoals hier tijdens de avondmis afgelopen zaterdag in de Sint-Lambertuskerk in Bingelrade.
Foto de Beekdaeler

Een aanzienlijk aantal parochies in Beekdaelen is
bezig de parochianen voor
te bereiden op een nieuwe aanpak wat betreft de
zaterdag- en/of zondagsmis. Als het aan pastoor
Huub Adema in Schinveld
ligt worden er echter geen
missen opgedragen in een
gemeenschapshuis. “Ik ga
dat beslist niet doen, want
een heilige mis hoort thuis
in een kerk.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Om stookkosten te besparen zouden in Bingelrade vorig jaar al
kerkelijke vieringen in het plaatselijk gemeenschapshuis zijn gedaan, het stond ‘in de krant’ en
‘op Facebook’, dat vernam ook

pastoor Adema. “Maar dat bericht klopt niet.” Wie dat verhaal
in de wereld heeft gebracht weet
hij niet. “In Bingelrade blijven
we hoe dan ook de mis doen in
de kerk.” En of de situatie - wat
betreft de huidige en vooral toekomstige stookkosten - echt zo
dramatisch is als nu wordt voorgesteld, dat is volgens hem ook
nog maar de vraag. “Dat verschilt
namelijk per kerkgebouw, per
cv-ketel en per energiecontract.
Ik ga geen paniek zaaien”, aldus
de benoemde pastoor voor de parochies Schinveld, Merkelbeek,
Amstenrade, Jabeek en Bingelrade. Volgens hem heeft het bisdom Roermond een enigszins
betaalbaar energiecontract met
energieleverancier Greenchoise.
Voor zover Adema bekend heeft
dat contract een looptijd t/m
december 2022. Greenchoise,
zo meldt de website, kan ‘helaas’

De torenhoge
stookkosten zijn niet
meer op te brengen.
-Deken Jack Honings

door de huidige marktsituatie tijdelijk geen nieuwe vaste contracten aanbieden, ‘de energietarieven zijn teveel in beweging’.
Dikke trui en jas
Deken Jack Honings sprak onlangs een pastoor in zijn dekenaat die de thermostaat in ‘zijn’
kerk op maximaal 10 graden wil
zetten. Lager kan niet, want dan
valt op den duur het pleisterwerk
van de muur. “In iedere parochie
bepaalt het kerkbestuur welke
maatregelen worden genomen.”
Alle opties liggen op dit moment
op tafel: per regio de diensten
concentreren in een van de ker-

ken, stoken met warmtestralers,
met een extra dikke trui en jas
naar de kerk, de thermostaat op
een minimum zetten of, ook dat
is al geopperd: de verwarming
helemáál uitzetten. Volgens bisdomwoordvoerder Matheu Bemelmans werd er in het verleden
in kerken nooit gestookt. Deken
Honings hoorde onlangs nóg een
mogelijkheid: niet iedere week
maar nog maar één keer per veertien dagen een mis in de kerk. “Iedere parochie heeft te maken met
een volstrekt nieuwe situatie.”
Voor een mis van een uur moet
je twee à drie uur stoken. “Onbetaalbaar”, aldus deken Honings.
In Beekdaelen is het aan de parochies zelf om te bepalen hoe ze
de komende maanden ‘invulling’
geven aan de misvieringen, zegt
bisdomwoordvoerder
Matheu
Bemelmans desgevraagd tegen
de Beekdaeler.
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KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Zaterdag 24 september. 19.00
uur: H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: zielendienst Funs Schaepkens. Zondag 25 september. 11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. GKC. Intenties:
jaardienst Roos en Marie Ritzen.
Woensdag 28 september. 19.00
uur: H. Mis in het klooster. Intenties: jaardienst Lei Hendriks,
Leike en Elly Dormans-Hendriks en overleden familie Hendriks-Wuijtenburg; Tiny en Thei
Meijers-Veldman. Donderdag
29 september. 10.00 uur: H. Mis
in het klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in
het klooster. Vrijdag 30 september: 16.00 uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Zondag 25 september. 11.00 uur:
H. Mis Intenties: voor de overleden vrijwilligers van de parochie. Dinsdag 27 september:
09.00 uur: woord- en communieviering

Parochie St. Dionysius
Schinnen
Zaterdag 24 september. 14.00
uur: Huwelijksmis Jack Jetten
en Monique Leclerq. Zondag
25 september. 10.00 uur: H.
Mis. Intenties: jaardienst Ben
Reijmers; jaardienst Frans Ritzen en zoon Luc; jaardienst Gerda Bruls-Keulen en dochter Linda; ouders Kuipers-Schlenter;
Hub Schmitz (trouwdag en voor
overleden familieleden); Jan Clement; Sjaak Bakker, tevens voor
echtgenote Jaan Bakker-Stevens
(buurt). Jeanny Nevels-Crousen;
Maria Jacobs-Ubachs (verjaardag).

dinsdag 20 september 2022

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 25 september 09.30
uur: H. Mis (livestream). Intenties: jaardienst Bernard en Corrie Roijen-Bernards; jaardienst
Louise Beckers. Maandag 26
september. 09.00 uur: H. Mis.
Vrijdag 30 september. 09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zaterdag 24 september. 18.30
uur: H. Mis. Intenties: Huub
Schoonbroodt; overleden ouders
Schoonbroodt-Houben;
Finy Widdershoven - v.d. Linden
en zoon Marcel Lucie de VeenZwarts (verjaardag en jaardienst).

Dankbaar voor het leven dat haar gegeven is, geven wij u
kennis, dat op 84-jarige leeftijd is overleden mijn echtgenote,
onze moeder, schoonmoeder en oma

‘Paula’ Paulina Gerarda Hendrika
Clement-Collaris
* 3 juli 1938

† 17 september 2022
echtgenote van

‘Hub’ Hubertus Johannes Clement

Familie Clement
Kamperhof 5
6361 DL Nuth-Beekdaelen

Nuth: Hub
Heerlen: Rob en Ellis
Nuth: Ingrid en Léon
			Rodney
			Brandon

U wordt in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen van Paula
in de rouwkamer van Uitvaartcentrum van den Hout, Kathagen 10
te Vaesrade-Beekdaelen. Bezoekgelegenheid, maandag tot en met
woensdag van 17.30 tot 18.15 uur.
De herdenkingsdienst vindt plaats op vrijdag 23 september om
12.30 uur in de aula van Crematorium Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk
condoleren.
Op wens van Paula liever géén bloemen, maar een donatie voor de
Gehandicaptenzorg Op de Bies. Hiervoor zullen collectebussen in
het crematorium aanwezig zijn.

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

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 24 september. 19.00
uur: H. Mis, opgeluisterd door
de Gregoriaanse Schola. Intenties: Jean Ritzen (bewoners
Mareweg). Zondag 25 september. 11.00 uur: H. Mis. Intenties: Albert Frissen (gestichte
jaardienst); overleden ouders
Frissen-Kuypers (gestichte jaardienst); Gerda Reijnders-Sassen;
Leilani Riga (verjaardag) en
Jo Riga (jaardienst); levende
en overleden leden van ZijActief).

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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Toneelvereniging
Vondel speelt
‘Ich vertrik!’
Schinveld Toneelvereniging Vondel uit Schinveld staat in oktober
weer op de planken met de komische triller ‘Ich vertrik!’ Het
stuk wordt gespeeld op vrijdag
14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober, aanvang steeds om 20.00
uur. Op zondag is er naast de
gewone avondvoorstelling ook
een matineevoorstelling, die om
14.30 uur begint. Locatie is Cultureel Centrum Fasila. De kaartverkoop begint binnenkort.

Kelder Zolder Markt
in Schimmert
Schimmert In Groot en Klein
Haasdal vindt zondag 25 september een zogeheten ‘Kelder Zolder
Markt’ plaats. Inwoners van deze
twee buurtschappen bieden dan
hun tweedehandsspullen aan.
Verkoop vindt plaats vanaf de
oprit, tuin, carport of garage, De
‘Kelder Zolder Markt’ duurt van
10.00 tot 17.00 uur, de toegang is
gratis. Een lijst met deelnemers is
ter plekke verkrijgbaar.

Koningsvogelschieten
schutterij Schinnen
verplaatst
Schinnen
Het koningsvogelschieten van schutterij St. Sebastianus Schinnen dat zondag op
het programma stond is vanwege
het slechte weer een week verplaatst naar zondag 25 september. Het schieten op het terrein
aan de Breinderveldweg begint
om 14.00 uur.

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

--

• 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

Woodstock herbeleven
in herberg
In den Haversack
NUTH Woodstock herbeleven kan op zaterdag 1
oktober in herberg In den
Haversack met Baltus & Co.
Onder de naam ‘A touch of
Woodstock’ brengt de band
bekende hits uit deze periode en vertelt aan de hand
van anekdotes over het

beroemde muziekfestival in
1969. Er worden nummers
gespeeld van onder andere
hippie-icoon Janis Joplin en
gitaarlegende Jimi Hendrix.
Het concert begint om
20.30 uur. Kaarten kosten
10 euro en zijn verkrijgbaar
via info@baltusenco.nl.

20
SEP
‘22

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Dorpstraat 30 te Jabeek

INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen op de landelijke website www.overheid.nl.
Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld
vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de
meeste bekendmakingen verkort in de lokale media
die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email
ontvangen? Meld u dan aan voor de 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.

OMSCHRIJVING
Restauratie/
onderhoud
rijksmonument

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Markt Nuth

Evenement “Kermis
Nuth” van 1 oktober
t/m 4 oktober.

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Bellenkampweg 61, 6438KE
te Oirsbeek

Enkelvoudige gunningen
LOCATIE

Plaatsen van een
dakopbouw,
een aanbouw en
gevelrenovatie

OMSCHRIJVING

Voornemen tot
Verlening recht van
enkelvoudige gunning
opstalrecht voor PoP’s
t.b.v. het glasvezelnetwerk
De gemeente
Beekdaelen is
· Julianastraat 16, Puth
voornemens om voor
(kadastraal bekend als
bovengenoemde
gemeente Schinnen,
locaties een
Sectie A, 4266, c.a. 11
opstalrecht te
m2);
· Brunssummerstraat 46, verlenen voor de
plaatsing van zgn.
Schinveld (kadastraal
Points of Presence
bekend als gemeente
(PoP’s), die fungeren
Schinveld,
Sectie C, 910, c.a. 11 m2), als verdeelstation
waar vandaan elk
en
· Breijenrode 2, Schinnen huishouden wordt
aangesloten op het
(kadastraal bekend als
glasvezelnetwerk. Het
gemeente Schinnen,
Sectie D, 4751, c.a. 11 m2). opstalrecht wordt
verleend aan Delta
Fiber Netwerk B.V.

DATUM
VERLEEND
08-09-2022

DATUM
VERLEEND
09-09-2022

DATUM
INDIENING
04-09-2022

DATUM
BESLUIT
Zie overheid.nl

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

Koninklijke onderscheiding voor
mevrouw LuijtenSeijen
Mevrouw Luijten-Seijen heeft zondag 11 september uit handen
van wethouder Levin de Koster een Koninklijke onderscheiding
ontvangen. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. De 85-jarige Beekdaelense kreeg het lintje onder
meer voor haar vrijwillige inzet bij Nationale Vereniging de
Zonnebloem.
De versierselen werden haar opgespeld tijdens de 50-jarige
jubileumviering van Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling
Beekdaelen Zuid in Trefcentrum Nuth. Mevrouw Luijten-Seijen
is zelf al 40 jaar betrokken bij de afdeling en heeft in die tijd het
nodige vrijwilligerswerk verzet.
In een korte toespraak noemde Levin de Koster de Beekdaelense
iemand op wie de vereniging altijd kan rekenen. Hij roemde haar
betrokkenheid. “U bent iemand die anderen altijd op de eerste
plaats zet en uzelf op plaats twee. U staat altijd klaar voor een
ander en u laat geen mogelijkheid onbenut om mensen die het
zwaar hebben te helpen.”
Mevrouw Luijten-Seijen bezoekt door het jaar heen mensen die
door ziekte of een beperking in een sociaal isolement dreigen te
raken. Ook is ze betrokken bij activiteiten van de Zonnebloem,
zoals Nationale Ziekendag en de jaarlijkse boottochten. Mede
dankzij de inzet van mevrouw Luijten-Seijen kan de afdeling
Beekdalen Zuid jaarlijks de Sinterklaasactiviteit ‘Zon in de
schoorsteen’ in Vaesrade organiseren.
De 85-jarige beperkte haar vrijwillige inspanningen niet enkel tot
Nationale Vereniging de Zonnebloem. De parochie Vaesrade en
speeltuin Vaesrade mochten ook lange tijd een beroep op haar
doen.
Namens de gemeente Beekdaelen willen wij mevrouw LuijtenSeijen nogmaals heel hartelijk feliciteren met haar welverdiende
benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verbetering zichtbaarheid
bebouwde komgrenzen
vanaf 17 oktober
Op een aantal locaties (zie hierna) in Beekdaelen wordt, samen
met het asfaltonderhoud, de zichtbaarheid van de bebouwde
komgrenzen verbeterd.
De gemeente krijgt regelmatig meldingen over hard rijden binnen
de bebouwde kom. Bij de bebouwde komgrens rijd je de kern in
en dan moet de snelheid omlaag. Vaak zijn deze grenzen alleen
met borden aangeduid. Om de zichtbaarheid van de grens van de
bebouwde kom te vergroten, de snelheid van het gemotoriseerd
verkeer te reduceren en de verkeersveiligheid te verbeteren, worden
binnenkort op verschillende locaties zgn. komplateaus aangelegd.
Werkzaamheden en planning
De werkzaamheden starten vanaf 17 oktober en duren enkele weken,
een en ander afhankelijk van het weer. De werkzaamheden zullen
mogelijk enige overlast opleveren; hiervoor vragen wij om uw begrip.
Let hierbij op de wegafzettingen en mogelijke omleidingsborden.

Woensdag 28 september 2022
vergadering Commissie AWACS
Limburg
De Commissie AWACS Limburg komt op woensdag 28
september 2022 om 15.00 uur bijeen voor een vergadering.
Deze vindt plaats in het gemeentehuis van Beekdaelen,
Deweverplein 1 in Nuth.
De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister
gevraagd en ongevraagd te adviseren over de ernstige (geluids-)
hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen.
De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften
ter vermindering van de geluidshinder en eventuele andere
hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het
luchtvaartterrein. Verder worden er klachtenrapportages
besproken. De commissie komt in de regel 4 keer per jaar bijeen.
Agenda
De agenda en de achterliggende documenten worden circa 10
dagen vóór de vergadering geplaatst op www.beekdaelen.nl. Deze
zijn te vinden door achtereenvolgens te kiezen voor het tabblad
> Over de gemeente > Bestuur en organisatie > Vergaderingen en
besluiten gemeenteraad (en dan doorklikken naar Agenda’s van
alle vergaderingen).
Samenstelling
De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers
van alle belanghebbende partijen: provincie (voorzitterschap
en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en
Beekdaelen (burgemeester, betrokken wethouders, enkele
raadsleden en burgerleden), vertegenwoordigers van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie
van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis
Geilenkirchen.
Openbaar
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Bezoekers
kunnen zich melden aan de receptie. Voor vragen vooraf kunt u
contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer
Achten, via hjm.achten@prvlimburg.nl.

Locaties
De komplateaus worden aangelegd op de volgende locaties:
• Schimmert: Trichterstraat, Groot Haasdal (oost), Hagensweg en
Beekerbaan
• Wijnandsrade: Uitleggersweg
• Amstenrade: Hommerterweg
• Puth: Keldenaar
Het is op voorhand helaas niet aan te geven wanneer de
werkzaamheden per locatie starten.
Meer informatie
Uitgebreide informatie over o.a. locaties (met afbeeldingen)
en voorbeelden van komplateaus vindt u op www.beekdaelen.
nl bij ‘Actueel’. Heeft u vragen over de uitvoering of mogelijke
omleidingen, dan kunt u contact opnemen met gemeente
Beekdaelen via gemeente@beekdaelen.nl en 088 – 450 2000.
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PRIJS-PUZZEL

Weer een stapje in de groene
richting
Zwembad @Op de Berg in Schinveld
verduurzaamd met behulp van
stimuleringsregeling gemeente Beekdaelen
Een zwembad aardgasvrij verwarmen? Zwembad @
Op de Berg laat zien dat het kan! Dankzij een grote
luchtbehandelingskast en een zware warmtepomp voorzien
van zonne-energie. Het zwembad wordt daarbij gebruikt voor
energieopslag. Bij veel zonneschijn wordt er zoveel mogelijk
energie in het water opgeslagen, in de nacht koelt dit dan
weer langzaam af. Een creatieve en innovatieve manier van
bedrijfsvoering.
Het zwembad in Schinveld is het eerste bedrijf in
Beekdaelen dat gebruik heeft gemaakt van de zakelijke
stimuleringsregeling die de gemeente beschikbaar stelt voor
ondernemers om te kunnen verduurzamen. Het was een
grote opgave maar met ondersteuning van de gemeente en
de ondernemendheid van de eigenaar is het gelukt.
Met behulp van de regeling is er een nieuwe luchtbehandelingskast met warmteterugwinning aangeschaft. Hierdoor
is met vereende krachten tussen gemeente en ondernemer
een enorme stap in de groene richting gezet.
Wethouder Jan Hermans bedankt daarom de eigenaar
van het zwembad voor deze gezamenlijke stap naar een
duurzamer Beekdaelen. Samen komen we verder!
Uw bedrijf kan ook een stap verder!
Het zwembad @Op de Berg is zeker niet de enige die met
de inzet van de stimuleringsregeling van Beekdaelen kan
verduurzamen. Uw bedrijf of organisatie kan het ook.
U kunt tot €100.000 aan investering voor duurzame
maatregelen financieren tegen een aantrekkelijke rente.
Wilt u meer weten over de regeling? Kijk dan op:
www.beekdaelen.nl/stimuleringslening-duurzaamheidsprojecten
Uw eigen woning verduurzamen?
De Provincie Limburg biedt een aantrekkelijke lening aan
voor het verduurzamen van uw eigen woning. Dit kan voor
bedragen tussen de €2.500 en €35.000 tegen een rente van
0,6% en 2%. Wilt u meer weten over deze lening, kijk dan op:
https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/

Puzzel mee en maak kans
op een cadeaubon
€10,-

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

et
Gefeliciteerd m
n!
jouw cadeaubo

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 puzzel:
36331

9
5 2
1
8 3
6
3

4
5 9
3

2 3

De winnaar is:
Patricia Brouns (Schinveld)

8 9

1
7 4
5

6
8
9 7
3
2 5
4

Oplossing:

Advertentie

Greenbook - Film in Bibliotheek Nuth

Wethouder Jan Hermans overhandigt eigenaar Twan Senden
een symbolisch certificaat als dank voor zijn ondernomen
verduurzamingsmaatregel vanuit de stimuleringsregeling van
Beekdaelen.

Frank “Tony Lip” Vallelonga is een
uitsmijter uit de Bronx. Hij moet op
zoek naar een nieuwe baan als
de nachtclub waar hij werkt wordt
gesloten voor renovaties. Hij wordt
als chauffeur ingehuurd door Don
Shirley, een Afro-Amerikaanse concertpianist, voor de 8 weken durende
tournee door het zuiden van de
Verenigde Staten. Tijdens hun reis
van noord naar zuid moet Tony met
hulp van het Groene Boek - een gids
met motels, restaurants en tankstations die Afro-Amerikanen bedienen
- deze reis plannen. Zij worden
geconfronteerd met racisme en andere gevaren, maar ook met onverwachte menselijkheden en humor.
Aanvankelijk botsen hun karakters

omdat zij zo verschillend zijn. De
langzaamaan ontstane vriendschap
wordt prachtig in beeld gebracht
door het fantastische acteerwerk van
de beide mannen.
Speelduur: 130 min.
Activiteit: Film Green Book (2018)
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: Donderdag 20 okt.,
19.30u
Deelname: € 5,00 voor leden (op
vertoon van je bibliotheekpas),
€ 7,50 voor niet leden (incl. koffie/
thee). Contante betaling (liefst gepast) op 20 okt.
Aanmelden: vóór 15 okt. via contact@bibliotheeknuth.nl, tel. 045 524
4000 of aan de balie
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JACQUES

Straatnaamgeving
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in de Haagse wijk Bezuidenhout aan
de zuidkant van het Haagse Bos en er was ook een sjieke wijk aan
de noordkant, het Benoordenhout. Het paleis Huis te Bosch lag er
midden tussenin. Aan de noordkant lagen weilanden van de boerderijen
Mariahoeve en Hofzicht. Omdat er na de oorlog grote woningnood in
Den Haag bestond, werden er nieuwbouwwijken gepland en moesten
deze weilanden het ontgelden. Er verrees een geheel nieuwe wijk, die de
naam Mariahoeve kreeg, ofschoon die boerderij uit 1712 werd gesloopt
evenals een oud koepeltje Het Kleine Loo, dat nog van koningin Emma
was geweest en waarvan met klem beloofd was dat het gespaard zou blijven. Ook de scheermesjesfabriek Indiana en het gebouw van de Haagse
IJsclub vielen ten prooi aan het bouwplan. De eerste heipaal ging de
grond in op 29 mei 1958. Maar verzin eens originele straatnamen voor
het wegennet dat hier werd aangelegd. De straatnamencommissie in de
Hofstad stond in die dagen kurkdroog. Toen bood de Haagse schrijver
Ferdinand Bordewijk aan om mee te denken. Hij diende een reeks voorstellen in, waaruit het gemeentebestuur een selectie maakte. Bordewijk
had voor zijn romans Karakter, Blokken en Bint de vreemdste namen
bedacht, zoals Dreverhaven, Katadreuffe, Ypsilinti, Punselie en Van der
Karbargenbok. Er gingen geruchten dat hij die deze namen had ontleend
aan het Haagse telefoonboek, maar het was gewoon zijn duim. Over
straatnamen had Bordewijk zo zijn eigen gedachten. Wie wil er nou in
de Tomatenstraat of de Sinaasappelstraat wonen, zei hij. Dat kon beter.
Ambtenaren moesten er niet aan te pas komen, want zij hadden geen
verbeelding.
In de voorstellen van Bordewijk waren categorieën. De namen moesten
niet op straat, laan of plein eindigen. Liever op burg, horst, kamp
of land. Aan het achtervoegsel burg werden namen van volkeren
gevoegd, zoals Hongarenburg, Zwedenburg, Finnenburg, Vlamenburg
en Walenburg. Het voorstel Belgenburg werd weggelaten, omdat dat
dubbelop zou zijn. De horsten werden gekoppeld aan edelstenen, zoals
Saffierhorst, Diamanthorst, Ivoorhorst, Onyxhorst en Kornalijnhorst.
Bij kamp kwamen de namen van granen, zoals Tarwekamp, Gerstkamp,
Haverkamp en Roggekamp. En bij land hoorden mooie vrouwennamen,
zoals Isabellaland, Ursulaland, Catharinaland, Robertaland en Gradaland. Al gauw kwamen er verhalen in omloop, dat deze voornamen waren ontleend aan de namen van koeien van de Mariahoeve of aan zussen
van de laatste boer. Onzin natuurlijk, want Bordewijk had ze bij elkaar
gezocht en de gemeenteraad van Den Haag had er zijn fiat aan gegeven.
Maar het blijven bijzondere namen en er is geen sinaasappel aan te pas
gekomen.
Het zou goed zijn om eens te stoppen met namen van leden van het
Koninklijk Huis. Hun voetstuk is inmiddels in elkaar gezakt. Bernhard
was een schavuit en zijn gelijknamige kleinzoon ook. In Hulsberg is
een EEGstraat, maar deze voorloper van de Europese Unie bestaat
sinds 1993 niet meer. Gelukkig is het ook de afkoring van het elektro
encefalogram, een elektronisch onderzoek waarbij de hersenactiviteit
wordt gemeten. De UNOstraat in hetzelfde dorp is ook zoiets, want
die organisatie is eveneens ter ziele. In Nuth heet een straat naar het
oude ambacht ketelbuter, maar destijds kwamen bewoners de gemeente
vragen om een andere naam en dat is niet helemaal onbegrijpelijk. De
straatnaam Ebersweihlerstraat in Wijnandsrade is ook onzinnig, want
de pater naar wie ze genoemd is, heette toch echt
Wilhelm Eberschweiler. Pogingen tot correctie
stranden steeds op onwil. Het wordt tijd om sommige
straatnamen te actualiseren. De nalatenschap van
Bordewijk kan daarbij een leidraad zijn. Hij
wordt zelf in de Mariahoeve herdacht in de
Bordewijklaan en het Bordewijkpad, vlakbij de
spoorlijn die de grens met VoorburgLeidschendam vormt. Een terecht eerbewijs
voor een eigenzinnige schrijver.
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
AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

Zakelijk en financieel

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.
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

Personeel en vacatures
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.

KRANTENBEZORGERS GEZOCHT
IN ARENSGENHOUT EN
SCHIMMERT. Goede verdiensten.
Meer info: 06-42677006 of
mail naar info@beekdaeler.nl.

Vraag en aanbod
VERKOOP (ANTIEKE) INBOEDEL.
Groot-Haasdal Schimmert,
0642691802

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

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 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 22 t/m zondag 25 september 2022

Linze-abrikozenvlaai
Open
aardbeivan Bakkerij
Hagedoren
groot

9.

99

14.15

1-.

Open
Witteaardbeipitloze
druiven

2.39

bak 500 gram

Dr.Oetker
Ristorante pizza’s
3 dozen à 295-385 gram
m.u.v. glutenvrij en piccola
comineren mogelijk

TING
R
O
K
%
5
2

9.45 14.94
3 stuks

Open aardbei-

6-.

Openpils
aardbeiBrand
krat 24 flesjes
19.32
à 300 ml

14.

49

Heineken pils

krat 24 flesjes
18.65
à 300 ml

13.99

Douwe Egberts
aroma rood of décafé
snelfiltermaling, bonen,
koffiepads of oploskoffie
2 pakken à 500 gram,
zakken à 54 stuks
of potten à 200 gram
combineren mogelijk

2 STUKS
Open aardbei-

13.10
15.78

10.-

Kippenragout
Lochtman
500 gram

Open aardbei-

6.

25

4.

99

* 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

