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ACTUEEL

‘Oktoberfeststimmung’
in Merkelbeek
Merkelbeek Eén week nadat in München het Oktoberfest met jaarlijks 5 miljoen bezoekers van start ging, is ook in Merkelbeek - onder het
motto ‘klein aber fein’ - plezier gemaakt. In de Henkhof, de plaatselijke ‘hoeskamer’, zorgde zaterdagavond muziekgezelschap de Holter Jonge
voor het feestgedruis. Het aantal in Lederhose of Dirndl gestoken bezoekers was overigens op één hand te tellen - maar het plezier was er
niet minder om. Foto Rob Oostwegel

ACTUEEL

PARTIJ WIL DAT GEMEENTE BEEKDAELEN
PROBLEMATIEK AANKAART IN DEN HAAG

PvdA vraagt
hulp voor
verenigingen
De PvdA in Beekdaelen
wil dat onze gemeente de
verenigingsproblematiek
als gevolg de energiekosten
aankaart bij de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) alsook bij het
kabinet in Den Haag.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Dat staat in een motie die de PvdA
inbrengt op de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 4 oktober. Ook (sport)verenigingen en (sport)accommodaties
worden geconfronteerd met stijgende energiekosten, zo staat in
de motie. “Deze kosten kunnen

veelal niet worden opgevangen
binnen de begrotingen van de
verenigingen.” En ook niet door
het verhogen van de contributies
voor leden aangezien zij ‘met dezelfde kostenstijgingen worden
geconfronteerd.’ Er moet worden
voorkomen, stelt oppositiepartij
PvdA, dat door deze kostenstijgingen kinderen minder kunnen
sporten. In de motie, ondertekend door fractievoorzitter Lars
Kockelkoren, vraagt de partij om
uiterlijk 1 december 2022 de gemeenteraad te informeren over de
uitvoering van deze motie en de
resultaten daarvan. Coalitiepartij
Vernieuwingsgroep vindt de
PvdA-motie een brug te ver.
Zie verder pagina 3
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (34)
Zestig jaar geleden rond deze
tijd luiden twee misdienaars
de klokken in de Sint Agathakerk in het dorpje Eys, één
van hen ben ik. Pastoor
Keybets vertelt ons dat een
oorlog dreigt want er is ‘iets
met Russische raketten op
Cuba’ - alsof misdienaars in
Eys, die niet verder komen
dan Eyserheide en Trintelen,
weten waar Cuba ligt. Wat
ik mij van die oktoberdag in
1962 vooral herinner is de
angst: ik ging doodsbang de
kerk uit en liep weesgegroetjes prevelend naar huis, als
opmaat - een jaartje later naar het kleinseminarie der
Montfortanen te Schimmert.
September 2022 spuugt
onzekerheid. De Vattenvallen
en andere rattenvallen van
deze wereld, zoals Essent
en Eneco, houden ons uit de
slaap, boodschappen doen
voelt als een taakstraf. Het
idee om een Derde Wereldoorlog als een reëel dreigingscenario te integreren in
mijn vocabulaire maakt mij
angstig. Ik ben geen watje, ik
wandelde tijdens de Olympische Spelen van 1984 in
m’n uppie door the Watts, de
gewelddadigste wijk van Los
Angeles. Maar door Poetin

knijp ik ‘m anno nu als een
dooie dief, met het klimmen
der jaren kruipt de angst in
m’n ouwe knoken. Gelukkig
oogt Mark Rutte demonstratief ontspannen. ‘We hebben
Poetins retoriek over kernwapens vaak gehoord, het
laat ons koud’. We dansen op
een vulkaan maar we kunnen
rustig gaan slapen, zegt Mark
Rutte Hendrikus Colijn na.
Meer wapens, meer sancties,
verder komen we niet. En dus
is er tot nader order ook in
Beekdaelen niets aan de hand.
In Merkelbeek werd zaterdag
fröhlich ge-oktoberfest en in
Groot-Haasdal hoeft de Rd4
voorlopig niet te komen want
daar was zondag op tientallen
plaatsen een ‘garage-sale’.
Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

OPROEP

Najaarsmode
U bent van harte welkom!
Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl

Jonge mensen en kinderen moeten binnenkort alweer verhuizen.
Alles weer anders, onzeker. Voor kinderen een nieuwe school,
een nieuwe klas. Nieuwe omgeving, nieuwe gezichten om je heen.
Vreselijk voor iedereen maar vooral voor kinderen. Waar moeten
ze nog ooit hun vertrouwen in mensen vandaan halen?

Daarom deze oproep:
Geen mensen weg uit de noodopvang in Schinnen totdat ze
een nieuwe vaste plek gevonden hebben. Geen nieuwe
opvang (als mensen in Beekdaelen daar zo massaal tegen zijn?)
Bent u het hiermee eens? Stuur even een mailtje naar:
e.geurts@beekdaelen.nl (de burgemeester) met de tekst:
Zorg voor deze kinderen.

We hopen dat zijn mailbox dagelijks vol loopt.
Colla en Bertie Bemelmans-Stevens
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ACTUEEL
VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

VERNIEUWINGSGROEP ZIET JUIST MEER HEIL
IN LOKALE ONDERSTEUNING

PvdA wil noodfonds
via Rijksoverheid
Als gevolg van de explosief
stijgende energiekosten
stelde fractievoorzitter
Hugo Schaffrath van coalitiepartij Vernieuwingsgroep onlangs in weekblad
de Beekdaeler om via de
gemeente een renteloze
lening te verstrekken aan
(sport)verenigingen. Met
dat geld kunnen ze dan
zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen
aanschaffen. Deze week
zet de PvdA Beekdaelen
nog een tandje bij.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Volgens deze partij heeft het kabinet in haar begroting voor 2023
tot op heden geen enkel prijs-

plafond voor (of bijdrage in) de
energiekosten voor sportverenigingen opgenomen. De PvdA wil
dat de regering een noodfonds
instelt zodat sportverenigingen, die de energierekening niet
kunnen betalen, overeind blijven. Want (sport)verenigingen,
benadrukt de PvdA, spelen een
belangrijke rol binnen de lokale
samenleving. “Sporten levert een
wezenlijke bijdrage aan het welbevinden en de gezondheid van
onze (jeugdige) inwoners.”
Ondersteuning via
eigen gemeente
Hugo Schaffrath zegt desgevraagd tegen de Beekdaeler dat
zijn partij ‘de overwegingen’ van
de PvdA om deze motie in te
dienen onderschrijft. “Ook mijn
partij wil binnen de mogelijkheden onze (sport)verenigingen
zoveel mogelijk ondersteunen

in deze moeilijke tijd.” Maar om
deze kwestie bij de regering onder de aandacht te brengen lijkt
hem een brug te ver in een tijd
dat er een asiel- en energiecrisis
is en Poetin oorlog voert en met
kernwapens dreigt. Schaffrath: “Ook wij, als Vernieuwingsgroep, kunnen tientallen andere moties indienen om onder
de aandacht te brengen in Den
Haag. Er spelen momenteel immers nog zoveel zaken die beter
kunnen. De oplossingen liggen
echter niet voor het oprapen.”
Volgens Schaffrath moeten ‘we
als gemeenteraad’ kijken naar financiële mogelijkheden voor extra armoedebeleid “En daarnaast
ook voor (sport)verenigingen
binnen de gemeente Beekdaelen.
Daarbij ga ik ervan uit dat het
college van B&W en het ambtelijk apparaat daar al mee bezig
zijn.”

ACTUEEL

Leden stemmen massaal
voor fusie harmonie en
fanfare Schinveld
Schinveld Leden van fanfare St. Lambertus en harmonie St. Caecilia uit Schinveld stemden onlangs massaal voor het samengaan van beide muziekverenigingen. Officieus was iedereen in Schinveld al lang akkoord
met de fusie, maar de leden van de twee verenigingen hadden hun jawoord nog niet officieel gegeven. Tijdens een Algemene Ledenvergadering stemden de leden van St. Lambertus en St. Caecilia met grote meerderheid in met de plannen. Dit betekent dat de werkgroep fusie aan de slag kan met de oprichting van de
nieuwe vereniging. Binnenkort wordt de nieuwe naam bekend en per 1 januari is de fusie een feit. Eigen foto

Gezocht: bestuursleden
voor nieuwe
muziekvereniging
in Schinveld
Schinveld Harmonie St. Caecilia en fanfare St. Lambertus in Schinveld staan voor
een fusie, en dat is best een
bijzondere. Vanaf 1 januari
gaan beide muziekverenigingen samen. De vereniging in
oprichting is nu op zoek naar
nieuwe enthousiaste bestuursleden
“Vernieuwing
zorgt
namelijk voor nieuwe ideeën en
die ideeën kunnen we misschien
wel goed gebruiken”, zo meldt
de fusievereniging. Belangstellenden kunnen tot 11 okober
een e-mail, voorzien van naam
en telefoonnummer, sturen naar
secretaris@fasila.nl.

Gemengd Koor
Crescendo sluit
jubileumjaar af met
twee concerten
Doenrade
Gemengd
Koor
Crescendo uit Doenrade sluit
het 75-jarig jubileumjaar af met
twee galaconcerten. Het eerste
concert is zondag 9 oktober
in de Sint-Laurentiuskerk in
Spaubeek. Het tweede concert
is op zondag 20 november in de
Sint-Dionysiuskerk in Schinnen.
De bekende Limburgse musicalactrice en zangeres Suzan Seegers verleent medewerking aan
de concerten. Het Limburgs
Strijkers Ensemble, het Limburgs Combo en uiteraard Gemengd Koor Crescenco treden
eveneens op. Beide concerten
beginnen om 16.00 uur. Kaarten
kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar bij gasterie Dobbelsteyn en
via henksmeets_85@msn.com.

De Beekdaeler
zoekt bezorgers
BEEKDAELEN De Beekdaeler is met spoed op zoek
naar nieuwe bezorgers voor
een krantenwijk in Puth
Schinnen, Schimmert en
Schinveld. Meer info via
06-42677006 of mail:
info@beekdaeler.nl.
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Nieuwe activiteiten
jeugd in Bingelrade
Bingelrade Jeugdvereniging Bingelrade begint vrijdag 30 september met nieuwe activiteiten voor
kinderen (5 t/m 13 jaar; 19.0021.00 uur) op de vrijdagavond.
Zo staan onder andere knutselen,
film, lasergamen en spelletjes op
het programma. Komende vrijdag
is iedereen, lid of geen lid, welkom
in het Ontmoetingscentrum aan
de Dorpstraat in Bingelrade. De
entree voor leden bedraagt 1 euro,
niet-leden betalen 2 euro. Een lidmaatschap kost 10 euro per jaar.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Zangvereniging
Orpheus houdt
concert met
gastoptreden
Nuth Zangvereniging Orpheus
in Nuth geeft zondag 9 oktober
een concert in het Trefcentrum.
Medewerking wordt verleend
door Gemengd Koor Neerbeek
en accordeonorkest Swentibold.
Het concert begint om 14.30 uur.
De entree is 7,50 euro.

Sintermeertencollege
bestaat 50 jaar:
reünie oud-leerlingen
Heerlen Ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan houdt het
Sintermeertencollege in Heerlen
zaterdag 1 oktober een reünie
voor oud-leerlingen. De reünie
begint om 19.00 uur. Kaarten kosten 10,50 euro en zijn
verkrijgbaar via
de website
http://eventix.shop/reyt7jjd.

Vroege vogels
op pad
met IVN
Nuth De vogelwerkgroep van
IVN Beekdaelen afdeling Nuth
houdt zondagmorgen 2 oktober
een vogelexcursie in natuurgebied Ingendael bij Houthem St.
Gerlach. Het vertrek is om 8 uur
vanaf de Markt in Nuth. Stevige
schoenen en een verrekijker
worden aangeraden. Opgeven is
verplicht en kan via ivnnuth @
gmail.com. Deelname is gratis.

JEAN-KE

NAAR DE HEMEL...
Als je naar de hemel gaat
is daar geen vroeg en ook geen laat
daar is geen tijd, bestaan geen uren
en je hebt er geen vervelende buren.
Bidden en werken hoeft niet meer
er hangt een magische engelensfeer.
Je bent voor eeuwig van de straat...
als dát maar niet vervelen gaat !
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

Modeshow voor
senioren in Schinnen
SCHINNEN Seniorenvereniging Schinnen organiseert
op dinsdag 4 oktober in
Noeber Beemden een
modeshow voor senioren.
Het gaat om de nieuwste
herfst- en wintermode. De
gepresenteerde kleding
voor zowel dames als heren
kan deze middag ter plekke
gepast en aangeschaft
worden. Iedereen is welkom,
de show begint om 14 uur.
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Wat is het Informatiepunt
Digitale Overheid - IDO?

Fanfare
St. Lambertus
Schinveld huldigt
trouwe leden
Schinveld Fanfare Sint Lambertus in Schinveld heeft vorige week
zaterdagavond tijdens de jaarlijkse Lambertusviering in FaSiLa enkele jubilarissen gehuldigd. Huub Hustings (links) kreeg een waardering voor zijn 50 jaar bij de fanfare en werd benoemd tot erelid van
de vereniging. Ron Hendriks (rechts) werd in het zonnetje gezet om
zijn 12,5-jarig lidmaatschap en Gijs Raes (niet op de foto) vierde zijn
65-jarig jubileum. Met een jaar uitstel vanwege corona werd tevens
het jubileum gevierd van Math Vinclair, Bianca Kuijpers, Jacques
Kuijpers, Richard Scheren en John Scheren. Zij ontvingen uit handen
van wethouder Levin de Koster de gemeentespeld voor hun 40-jarig
lidmaatschap. Vanwege een naderende fusie met harmonie Sint Caecilia was het de allerlaatste Lambertusviering voor de fanfare uit
Schinveld. Eigen foto

Bepaal je eigen
loopbaan bij Lenssen,
bij jou om de hoek

Ook Openbare Bibliotheek Nuth
is in maart 2022 gestart met IDO
punten in Nuth, Schimmert en
Hulsberg. Het IDO is een fysieke
plek in de bibliotheek waar u
naartoe kunt met vragen over
bijvoorbeeld toeslagen, belastingen, DigiD, AOW, werk, uitkering,
Donorregistratie, Coronacheck,
rijbewijs en zorg. De medewerkers van het IDO helpen u zoeken
naar de juiste informatie op de
sites van de overheid.
Het IDO is het samenwerkingsverband van publieke dienstverleners
waaronder o.a. de Belastingdienst,
het SVB, het CAK en het UWV.
Inmiddels zijn er 11 organisaties
aangesloten, en nog eens 7 hebben zich aangemeld.
Voor wie is het IDO bedoeld?
Voor iedereen die vragen heeft over
websites van de overheid. Bijvoorbeeld ouderen, jongeren, laaggeletterden en nieuwe Nederlanders. In
Nederland zijn er ongeveer 4 miljo-

en mensen die niet digitaal vaardig
genoeg zijn om mee te komen in
de maatschappij. Het IDO draagt bij
aan een digitaal inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan
blijven doen.
Wat doen jullie bij
persoonsgebonden vragen?
Dan verwijzen wij u door naar
lokale partners zoals bijv. Info en
advies van Grib (Welzijnswerk en
Maatschappelijk werk), Verder kun
je denken aan sociaalraadslieden,
vak- en ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners van de gemeente
en zorgkantoren.
Ook een onderdeel van het IDO is
het doorverwijzen naar computercursussen (Klik & Tik en Digisterker) in de Bibliotheek, om uw digitale
vaardigheden te vergroten.
Wanneer is het IDO open?
Tijdens de openingsuren van de
bibliotheken is het IDO altijd open.

Wij vinden tijd jouw meest waardevolle bezit

Wil jij de wereld bestormen, maar verhuis je liever niet naar

Je eigen tijdspad en jouw ambities bepalen je loopbaan. Wij

de stad? Wil je je ambities waarmaken, zonder te hoeven

bieden de kansen, jij mag ze pakken.

werken bij een gigantisch kantoor waar je niet meer dan een
nummertje bent?

Assistent Accountant

Ons kantoor heeft verschillende vestigingen met een regio-

Belastingadviseur

naal karakter, een breed dienstenpakket én grootse ambities.

Accountant
Loonadministrateur

Bij ons werken voornamelijk mensen uit de regio. Hierdoor
heb je minder reistijd, fijne collega’s én bouw je een persoon-

Wij zijn op zoek naar junioren, medioren en senioren om

lijke band op met je klanten.

ons team te versterken op onze vestiging te Nuth!

Wij vinden tijd jouw meest waardevolle bezit. Je eigen tijd-

Voor
meerjeinformatie
zijnbieden
wij bereikbaar
spad en jouw ambities
bepalen
loopbaan. Wij
de
kansen, jij mag ze pakken.

via 077-3988327 of info@lenssenadvies.nl
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KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg

de zieken. 16.00 uur: H. Mis in
Zorgcentrum Panhuys.

Parochie St. Dionysius
Schinnen

Zaterdag 1 oktober. 18.00 uur:
Rozenkransgebed bij wegkruis
op de hoek Churchillstraat/
Irenestraat. 19.00 uur: H. Mis
m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: ouders Ritzen-Munnix;
Ria Claessens-Halin (verjaardag). Zondag 2 oktober. 11.00
uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Intenties: jaardienst Nell van der Aart; zielendienst Piet Meijer; jaardienst
ouders Toon Noteborn en Lena
Gijzen; 3e jaardienst José Crützen-Heiligers; 1e jaardienst
Harry Pluijmakers, jaardienst
Els Pluijmakers-Janssen; zielendienst Finy Kikken-Hoeben.
Woensdag 5 oktober. 19.00 uur:
H. Mis in het klooster. Intenties: Antoon Gales (verjaardag);
Tiny en Thei Meijers-Veldman;
zielendienst Tiny Brouns. Donderdag 6 oktober. 10.00 uur: H.
Mis in het klooster. 16.00 uur:
Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster. Vrijdag 7 oktober: 10.30 uur: Communie aan

Parochie St. Bavo
Nuth

Zondag 2 oktober. 10.00 uur: H.
Mis (Kinderwoorddienst). Intenties: zeswekendienst Maria
Hautvast-Coenjaerts; gestichte
jaardienst ouders Meens-Heijen
en oveleden familieleden; gestichte jaardienst ouders Lei en
Dorien Houtvast-Stevens; Huub
Otermans; echtelieden Hans
Swinckels-Bep
Schoonbrood
(beider verjaardagen).

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Zondag 2 oktober 09.30 uur:
feestelijke H. Mis t.g.v het
200-jarig bestaan van het Gemengd Kerkkoor St. Bavo,
m.m.v. Koninklijkr Harmonie
St. Bavo (livestream). Intenties:
Elly America; jaardienst ouders
Hub en Dien Driessen-Aelmans,
zonen Harrie en Hub en schoondochter Joke Driessen-Willems;
jaardienst ouders Joseph en Alice Crijns-Nicolaye); jaardienst
ouders Ritzen-Florax en kinderen Sjef en Annie; jaardienst
Pierre Spaetgens en Elfriede
Claassen, tevens voor zoon John
en schoonzoons Gerard Bresser
en Louis Ramaekers; jaardienst
Tiny Pansters-Driessen, tevens
voor echtgenoot Lei Pansters;
Math Sijben. Maandag 3 oktober. 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag
7 oktober. 09.00 uur: H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Word vrijwilliger!
deluisterlijn.nl/vrijwilliger

en overleden leden Gemengd
Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius; Tilke Selder-Jongen, Anneke de Veen-Pruppers, Theo
Eijssen, em. Pastoor G. Op ’t
Veld s.m.m.; Louis Soons, Jenny
Bouwens-Laumen en Theo Eijssen (namens KBO-Schimmert);
Bertha Vrancken-Colaris (jaardienst); Sef Maas en Tiny MaasEussen (1e jaardienst); ouders
Lardinois-Smeets en overleden
familieleden.
Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 1 oktober. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Louis Ghijsen.
Zondag 2 oktober. 11.00 uur:
H. Mis, opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor.
Intenties: Philomena Frijns
(gestichte jaardienst); Antoon
en Nicolette van Geffen-Joosten (gestichte jaardienst); Lei
Goossens (gestichte jaardienst);
Piet Heuts (buren); Sef Speetgens (gestichte jaardienst) en
zoon Hub Speetgens; levende

een
persoonlijke
uitvaart
voor elk
budget

Zaterdag 1 oktober. 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst
ouders Sjef en Liesbeth Jongen-Linzen en dochter Mia; jaardienst Edmond en Leon Jacobs.
Dinsdag 4 oktober. 08.30 uur:
Aanbidding van het Allerheiligste; 09.00 uur: H. Mis.
Parochie St.Servatius
Vaesrade
Zondag 2 oktober. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: Hein Brassé.
U bent altijd welkom
voor een open gesprek.
Bel 045 - 521 29 26
of ga naar monuta.nl/
hoensbroek.

Arno Cleiren

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorgers in Puth
en Schinnen,
Schimmert en
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

PUTH|SCHINNEN De
Beekdaeler is met spoed
op zoek naar nieuwe
bezorgers voor een
krantenwijk in Puth
Schinnen, Schimmert
en Schinveld. 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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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.

BEKENDMAKINGEN
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Spoorstraat 72,
Evenement Halloween after 21-09-2022
Nuth
party op 4 november 2022
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
UNO-straat 3, 6336
Vergroten van het
BR Hulsberg
badkamerraam
Hegge, gebied tussen Regenwaterbuffer
Steenbergsweg en
en bijkomende
Diependaalsweg
maatregelen
gemeente
Beekdaelen en
gemeente Beek
Wissengrachtweg 30, Gevelisolatie,
6336 TJ Hulsberg
vervangen kozijnen
en constructieve
wijzigingen van de
woning
De Gijselaar 10 / 10a, Nieuwbouw 99
6436 AX Amstenrade zorgwoningen woon/
zorgcomplex
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Beekdaelen
Burgemeester
Gubbelsstraat,
Oirsbeek
46 parkeerplaatsen
op diverse locaties
verspreid door
de gemeente
Beekdaelen
Panhuyshof 2,
Hulsberg
Brommelenweg en
Molenweg in Swier

DATUM INDIENING
06-09-2022
06-09-2022

01-09-2022

05-08-2022

OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Komplateaus met
23-09-2022
voorrangsregeling
Instellen individuele
22-09-2022
invalidenparkeerplaats
Verzamelverkeersbesluit 22-09-2022
laadpalen - Reserveren
van parkeerplaatsen
voor opladen elektrische
voertuigen in gemeente
Beekdaelen
Instellen individuele
22-09-2022
invalidenparkeerplaats
Verkeersplateaus met 30 -09-2022
voorrangsregeling

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.

Nieuwe laadpalen gemeente
Beekdaelen

Op basis van de reacties en de mogelijkheden is nu het besluit
genomen 46 parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van
elektrische voertuigen.

In april van dit jaar heeft de gemeente Beekdaelen bewoners
gevraagd mee te denken over nieuwe locaties voor elektrische
laadpalen in de gemeente. Op de digitale kaart die ingezien kon
worden, stonden al verschillende locaties aangegeven. Bewoners
konden op deze kaart ook zelf nieuwe mogelijke locaties aanwijzen.

Benieuwd waar deze laadpalen worden geplaatst?
Kijk voor een overzicht van de locaties op www.beekdaelen.nl.
Het volledige verkeersbesluit is gepubliceerd op
www.beekdaelen.nl/laadpalen.

Alertheid gevraagd omtrent
woninginbraken!

Verbetering verkeersveiligheid
Brommelen en Molenweg te Swier

De donkere dagen komen er weer aan en inbrekers grijpen
deze dagen aan om vaker hun slag te slaan. In het donker
zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij eenvoudiger hun gang
gaan dan bijvoorbeeld in de zomer. Als inwoner kunt u een
belangrijke rol spelen in het voorkomen en bestrijden van
inbraken.

In de komende periode wordt, samen met het asfaltonderhoud,
de inrichting van de wegen Brommelen en de Molenweg in
Swier aangepast. Uit verkeersmetingen is gebleken dat er veel
te hard wordt gereden en dat de maximumsnelheid van 60km/u
wordt overschreden. Verder zijn deze wegen een sluiproute
voor verkeer uit Heerlen en Hoensbroek naar Hulsberg.

Wij willen u daarom vragen om extra alert te zijn en verdachte
situaties te melden bij de politie. U kunt daarbij melding maken
van kentekens of een signalement van de verdachte(n). Ook kunt
u een foto maken van de situatie. Denk hierbij wel altijd eerst
aan uw eigen veiligheid!

In overleg met een afvaardiging van bewoners uit Swier en
Brommelen is de inrichting bezien. De wegen krijgen een
60km/u inrichting. De inrichtingstekeningen zijn te vinden op
www.beekdaelen.nl.

Indien u een inbreker op heterdaad betrapt of een verdachte
situatie ziet die u niet vertrouwt, bel dan 112. In alle andere
gevallen belt u naar het algemeen politienummer: 0900-8844.
Tips voor inbraakpreventie:
1. Laat een LED- of spaarlamp aan als u weg bent van huis;
2. Vergeet uw ramen en deuren niet af te sluiten. Draai de deur
altijd op slot, ook als u maar even weg bent;
3. Leg kostbare spullen zoals telefoons en laptops uit het zicht.
Inbraakchecker
Wilt u weten wat het meest wordt gestolen? En hoe inbrekers
het vaakst binnenkomen? Doe dan de inbraakchecker op
www.inbraakchecker.nl !

Planning onderhoud wegen voor
komende periode

Doel maatregelen
De maatregelen moeten ertoe leiden dat de snelheid van het
gemotoriseerd verkeer wordt verlaagd om daarmee het risico op
ongevallen te verminderen. De verkeersveiligheid en leefbaarheid
van bewoners en weggebruikers worden hiermee verbeterd.
Werkzaamheden en planning
De werkzaamheden starten vanaf 17 oktober en duren enkele
weken, een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden.
De werkzaamheden zullen mogelijk enige overlast opleveren;
hiervoor vragen wij om uw begrip. Let hierbij op de
wegafzettingen en mogelijke omleidingsborden.
Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering of mogelijke omleidingen,
dan kunt u contact opnemen met dhr. R. Looijen van gemeente
Beekdaelen. Heeft u vragen over de nieuwe weginrichting,
dan kunt u contact opnemen met dhr. R. Walraven van de
gemeente Beekdaelen. Zij zijn bereikbaar via 088 – 450 2000
en gemeente@beekdaelen.nl.

Zoals eerder gemeld in het bericht van 6 september jl., is gemeente
Beekdaelen gestart met het groot onderhoud van wegen. Het gaat
veelal om asfalteringswerkzaamheden. De werkzaamheden worden
verzorgd door Wegenbouw Kurvers.

Stand van zaken opvanglocatie
voormalig gemeentehuis Schinveld

Planning
De planning voor de komende weken ziet er als volgt uit:
• Grachtweg in Jabeek: werkzaamheden vanaf 21 september 2022
• Groeneweg in Bingelrade: werkzaamheden vanaf 26 september 2022
• Wiegelraderweg in Jabeek: werkzaamheden vanaf 27 september 2022
• Veestraat in Jabeek: werkzaamheden vanaf 28 september 2022

Eerder dit jaar is besloten het voormalige gemeentehuis in
Schinveld in te gaan zetten voor de opvang van ongeveer 40
Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels is de verbouwing gereed,
is er schoongemaakt en opgeruimd en wordt het gebouw deze
week ingericht. Het streven is dat begin oktober de eerste
bewoners ontvangen worden.

Verder lopen de freeswerkzaamheden door de gehele gemeente door,
zoals eerder gemeld.Aanwonenden van de hierboven vermelde wegen
worden extra geïnformeerd via een (bewoners)brief.

Inloopmiddag
Voordat het zover is, nodigen we bewoners van Schinveld
en andere geïnteresseerden graag uit voor een tweede
inloopmoment. Bezoekers kunnen tijdens deze inloopmiddag
binnenlopen om de locatie te bekijken.

Graag uw begrip
Dit soort werkzaamheden brengen helaas enige hinder met zich
mee. Hiervoor vragen wij uw begrip. Wegenbouw Kurvers probeert
het ongemak zo gering mogelijk te houden. Zij zetten waar nodig
verkeersregelaars in en werken eventueel met omleidingen.
Vragen
Aanspreekpunt voor de werkzaamheden is onze toezichthouder
wegen, Dhr. R. Looijen. U bereikt hem via telefoonnummer
088 – 450 2000.

Datum:
Tijd:
Locatie:

Vrijdag 30 september
16:00 – 18:00 uur
Voormalige gemeentehuis Schinveld,
Kloosterlaan 7

Leerlingen van groep 5 t/m 8 van de naastgelegen basisschool
brengen op woensdagochtend een bezoek aan de locatie in het
kader van het thema burgerschap. >>

>> Inrichten locatie
Op dinsdag 27 september vanaf 11:00 uur wordt de locatie
ingericht. Ook dit keer wordt hiervoor weer samengewerkt met
de kringloopwinkels van RD4. Interesse om mee te helpen? Alle
hulp is welkom! Zo zijn er bijvoorbeeld mensen nodig om
meubels vanuit de vrachtwagen naar binnen te dragen, maar
ook om de bedden op te maken, serviesgoed over de kamers te
verdelen en nog wat kleine poetswerkzaamheden te doen. Meld
u aan via oekraine@beekdaelen.nl.
Beheer locatie
Voor het beheer van de locatie Schinveld wordt samengewerkt
met AD Hoc. Zij zijn op zoek naar een viertal bewoners voor dit
pand die bereid zijn om de Oekraïense bewoners op te vangen,
op een enthousiaste en empathische manier op weg te helpen
binnen hun nieuwe woon- en leefomgeving in Schinveld en
hen te begeleiden in hun dagelijkse bestaan. Interesse in één
van deze plekken? Neem dan contact op met Ad Hoc Beheer
via 043-3101093 of maastricht@adhocbeheer.nl of vul het
contactformulier in op www.adhocbeheer.nl.
Overige gebruikers locatie
Naast AD Hoc en de vluchtelingen zelf zullen er nog een aantal
organisaties gebruik maken van de ruimtes op deze locatie.
Zo zal de huisartsenpraktijk van Schinveld gebruik maken van
2 spreekkamers, vooralsnog op dinsdag en woensdag voor de
praktijkondersteuning GGZ. Afspraken hierover worden door de
huisartsenpraktijk zelf afgestemd met hun patiënten.
Ook het taalcafé van de bibliotheek in Schinveld is iedere
woensdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur aanwezig.
Vrijwilligers van het taalcafé sluiten aan om de mensen
wegwijs te maken in de Nederlandse taal en de samenleving.
De bewoners van het voormalige gemeentehuis kunnen
gewoon binnenlopen bij het taalcafé. Als cursisten van buitenaf
willen deelnemen, kunnen ze contact opnemen met het taalcafé
via j.horbach@bibliotheeklandgraaf.nl of 06-18840490.

Werkzaamheden Leisure
Lane van start in Beekdaelen
Op 3 oktober 2022 start de aanleg van de Leisure Lane, de langzaamverkeersverbinding van Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. Voor de realisatie is de route van zo’n
34 kilometer opgedeeld in verschillende werkvakken. In onder meer
Beekdaelen gaan we als eerste aan de slag. De werkzaamheden
worden door aannemer Heijmans Infra uitgevoerd.
Waar werken we wanneer?
Hieronder staat een overzicht van de werkzaamheden en de
tijdvakken.
Werkvak
1

Betreft

Werkzaamheden 2022*

Zwarte Pad t/m oversteek
Stationsstraat (Schinnen)
Vanaf Stationsstraat
(Schinnen) tot Kathagen
(oude mijnspoor)
Kathagen tot
Geitenbeemderweg
Geitenbeemderweg tot
voormalig Covas-terrein

14 oktober – medio november
(voorbereiding van 11 tot 14 oktober)
14 oktober – begin november
(voorbereiding van 12 tot 14 oktober)

5

Voormalig Covas-terrein

6a

Voormalig Covas-terrein tot
de Geleenbeek

4 oktober – medio november
(voorbereiding 26 september – 3 oktober)
3 oktober – medio november
(voorbereiding 26 september – 2 oktober)

2

3
4

7 november – medio december
4 oktober tot medio november

*Onvoorziene omstandigheden, zoals het weer, kunnen van invloed zijn op bovenstaande planning.

Welke werkzaamheden voeren we uit?
Niet in ieder werkvak zijn dezelfde werkzaamheden nodig. Dit is
afhankelijk van het bestaande asfalt en de bestrating. In grote lijnen
komt het echter neer op voorbereidende werkzaamheden, eventuele
kap van bomen, opbreken van bestaand asfalt, grond- en leidingwerk
en asfaltwerkzaamheden. Maar ook het bewerken van de bermen en
eventuele andere begroeiing. Daarnaast is eerder gesproken over het
realiseren van een fietsbrug over de Stationsstraat van het Zwarte
Pad naar het oude mijnspoor. Deze is vervallen. Hiervoor in de plaats
wordt een oversteek gemaakt. Ook wijzigt de voorrangssituatie:
overstekend langzaam verkeer heeft dan voorrang. De snelheid van
verkeersdeelnemers op de rijbaan wordt aangepast naar 30 km per uur
ten behoeve van de verkeersveiligheid.
Hoe gaat de Leisure Lane eruitzien?
De Leisure Lane krijgt over (vrijwel) de complete route eenzelfde
donkere asfaltlaag. Die laag bestaat uit een asfaltmengsel dat vooraf is
getest en het beste voldoet aan de gestelde functies en zichtbaarheid.
Daarnaast brengen we overal dezelfde wegmarkeringen, zoals belijning
aan. Zo is de route voor alle gebruikers goed herkenbaar en daardoor
gemakkelijk in gebruik.
Waar en waarom zijn er omleidingen?
Om de veiligheid van de bouwers en de weggebruikers te garanderen, is
het nodig om een aantal straten gedurende een periode (gedeeltelijk) af
te sluiten voor verkeer. Daarvoor worden er omleidingen ingesteld.
Het gaat dan om de volgende straten.
Werkvak
1
2
3
4

Betreft

Omleidingen in 2022

a) Buiten de rijbaan
(Zwarte Pad)
b) Stationsstraat Schinnen
Vanaf Stationsstraat tot
Kathagen (oude mijnspoor)
Kathagen tot
Geitenbeemderweg
Geitenbeemderweg tot
voormalig Covas-terrein

14 oktober t/m begin november
7 november t/m medio november
12 oktober t/m begin november
14 november t/m medio december
3 oktober t/m medio november

Wat is de Leisure Lane
De Leisure Lane is méér dan een gewoon fiets- en wandelpad.
Onderweg geniet je van het landschap en maak je kennis met de
cultuur in de regio. Kijk voor meer informatie over het project op
www.leisurelaneparkstad.nl.
Hoe houden we u op de hoogte?
- Houd voor actuele informatie de website
www.leisurelaneparkstad.nl in de gaten.
- Volg de bouwwerkzaamheden via de Heijmans BouwApp; hierover
vindt u vanaf vrijdag 7 oktober meer uitleg op bovengenoemde
website.
- Woont u of heeft u een bedrijf aan de route?
Dan ontvangt u ook een huis-aan-huisbrief.
- Vragen kunt u stellen via het meldingenformulier op:
www.leisurelaneparkstad.nl/contact.
Kijk voor de tekeningen en omleidingsroutes op de website.
De Leisure Lane is een IBA-sleutelproject en wordt gerealiseerd
door IBA Parkstad, Provincie Limburg en de gemeenten Beekdaelen,
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld.

Met de herhaalprik tegen corona ben je
weer beter beschermd
Vernieuwde vaccins beschermen tegen meer varianten van het virus
Het is weer herfst. We zijn meer binnen, en ramen en deuren blijven vaker dicht. Virussen zoals het coronavirus verspreiden zich
dan sneller. Vaccinaties beschermen tegen ernstig ziek worden door corona. Deze bescherming neemt na verloop van tijd af.
Daarom kun je de komende tijd de herhaalprik halen. Die brengt je bescherming weer op peil. Dat is extra belangrijk voor mensen
met een kwetsbare gezondheid, die meer risico lopen om ernstig ziek te worden door corona.
Wanneer kun je de herhaalprik halen?
•
Als je 60 jaar of ouder bent (of dit jaar 60 wordt), krijg je in
september of begin oktober een uitnodiging. Misschien heb je
deze al gehad.
•
Als je zorgmedewerker bent en met patiënten werkt, krijg je in
september een uitnodiging. Misschien heb je deze al gehad.
•
Als je jonger dan 60 jaar bent en ook wordt uitgenodigd voor
de jaarlijkse griepprik, ontvang je vanaf begin oktober een
uitnodiging voor de herhaalprik.
•
Iedereen van 12 jaar en ouder kan de herhaalprik krijgen.
Behoor je niet tot bovenstaande groepen en wil je
weten wanneer jij aan de beurt bent? Dan kun je op
coronavaccinatie.nl/herhaalprik zien vanaf wanneer jij de
herhaalprik kunt halen.

Goed om te weten
•
Met de herhaalprik ben je weer beter beschermd.
•
De vernieuwde vaccins beschermen tegen meer varianten van
het virus, zoals de omikronvariant.
•
Vanaf 3 maanden na je laatste prik of coronabesmetting kun
je de herhaalprik halen.
•
Om de herhaalprik te halen, heb je eerst de basisprik(ken)
nodig. Die kun je nog steeds krijgen, door een afspraak te
maken via 0800-7070.

Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter we een opleving van het coronavirus kunnen voorkomen.
Zo blijven de zorg en de samenleving zoveel mogelijk open voor iedereen.

Meer weten? Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik of bel 0800-1351.

beekdaeler.nl
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Prinsjesdag
Op maandag 19 september was in het Verenigd Koninkrijk de staatsbegrafenis van koningin Elisabeth II. Een indrukwekkende plechtigheid,
die bijna de hele dag duurde en waarvan de regie boven elke perfectie verheven was. Geen wanklank werd vernomen, terwijl toch honderdduizenden Britten langs de route stonden en er vele honderden vertegenwoordigers van buitenlandse vorstenhuizen en regeringen in de Westminster
Abbey en in St. George’s Chapel bijeen gekomen waren. De nieuwe koning
Karel III was een toonbeeld van rouwende waardigheid.
Hoe groot was het contrast met Prinsjesdag in Den Haag daags daarna.
Een rijtoer met vier koetsen van paleis Noordeinde naar de Koninklijke
Schouwburg, volgens de routeplanner een afstand van 700 meter, werd
het doelwit van onwaardige demonstraties. De tractoren van de boeren
waren gelukkig in beslag genomen, maar toen gingen ze te voet naar de
stoet. Ook al deden de lakeien in hun nieuwe uniformen nog zo hun best
en zwaaiden de inzittenden enthousiast naar het volk, de omgekeerde
vlaggen en het voortdurende boegeroep verspreidden een chaotische
onrust. Je hield je hart vast. Gelukkig zijn ernstige incidenten voorkomen,
maar de dreiging was voortdurend aanwezig en verpestte de sfeer die
anders op Prinsjesdag altijd zo gemoedelijk is. Onze vroegere koningin
Beatrix, die achter een raam bij de Raad van State zat en probeerde een
glimp op te vangen van haar debuterende kleindochter Amalia, werd
daarin opzettelijk belemmerd door een groot spandoek met de tekst
“Fuck Rutte”. De balkonscene werd een fiasco, omdat het boegeroep het
“Oranje boven” overstemde. Als Beatrix tot het Britse koningshuis had
behoord, zou zij zeker een ereplaats in de schouwburg hebben gekregen
naast haar zoon Constantijn en kleindochter Amalia. Maar in ons land
is weg altijd definitief weg. De pas afgetreden landbouwminister Henk
Staghouwer was ook niet meer van de partij, terwijl er voor hem best een
plaatsje ingeruimd had kunnen worden. De zaal heeft 680 stoelen, die op
het podium niet meegerekend.
De opening van het parlementaire jaar in een theater met de koning en
koningin als acteurs op het toneel, levert iets potsierlijks op. De voorstelling doet denken aan een operette van Johann Strauss of Georges
Bizet. De Kabinets- en Kamerleden hebben allemaal een vrijkaartje en
zijn gekleed alsof ze naar het theater gaan, sommigen stemmig in jacquet
en de dames met opzichtige hoofddeksels. Dat het Binnenhof ruim vijf
jaar op de schop is, is onoverkomelijk, maar dat uitgerekend uitgeweken
wordt naar een schouwburg, is een testimonium paupertatis, een brevet
van onvermogen. Waarom voor deze gelegenheid niet uitgeweken naar
de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar de inhuldiging van de koning altijd
plaatsvindt? Daar is plaats genoeg en het is een waardige omgeving naast
het Paleis op de Dam.
Het vertoon van de kroon is nu verworden tot een onwaardig lachertje. Na de laatste woorden van de Troonrede roept de voorzitter van de
Verenigde vergadering: “Leve de Koning!”. De aanwezige gasten roepen
vervolgens: “Hoera!, Hoera!, Hoera!” Gelukkig is de akoestiek van deze
zaal prima en het hoerageroep galmt nog lang na. Elk moment verwacht
je als toneeleffect het geluid van een zich ledigend watercloset te horen,
want het koninklijk gezelschap heeft zich in de pauze naar de foyer
begeven voor een verfrissing en een sanitaire stop. Het gehobbel in zo’n
koets kan een gevoelige blaas allicht activeren. Het vaandel waar het
gezelschap eerbiedig voor buigt, hangt niet ondersteboven. De Vaderlandse vlag wel. Het instappen in de koets levert hachelijke momenten op
vanwege het wankele trapje, maar er is duidelijk geoefend.

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,-

Zakelijk en financieel

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

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.

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

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

Onderhoud en reparatie
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT?
Deze kunnen wij opnieuw
voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
06-82944793.

RENOVATIE VAN

spachtelputz
cementwerk
latexwerkzaamheden
behangen
www.stukadoorsbedrijfnievelstein.nl
info@stukadoorsbedrijfnievelstein.nl

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

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:

Geïnspireerd door de theateromgeving zet de
voorstelling zich de dag erna voort in de Tweede Kamer.
Onze nationale joker/woker Thierry Baudet vuurt
zijn suggestieve pijlen af op minister Sigrid Kaag,
waarop het hele kabinet uit protest in ganzenpas
de vergaderzaal verlaat. Nooit eerder vertoond.
“Hoera!, Hoera!, Hoera!”
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

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

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 29 september t/m zondag 2 oktober 2022
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Grolsch pils
krat 24 flesjes
à 300 ml

16.99

12.

17.29

12.
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Grolsch pils

beugel

krat 16 flesjes
à 450 ml

97

Amstel pils

krat 24 flesjes
à 300 ml
15.98

11 99
.

Bavaria pils
krat 12 flesjes
à 300 ml

7.69

5.77

* 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

