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Hoofdklasser Minor kiest voor andere koers 9

Bezorgers gezocht
in Schinveld.
Interesse? Mail naar
info@beekdaeler.nl
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Burgemeester Eric Geurts: ‘Ik besef dat de rek bijna uit de samenleving is’

‘Lockdown is enorme klap’
Afgelopen zaterdagavond ging een siddering door ons land
toen demissionair
premier Mark Rutte
een nieuwe harde
lockdown aankondigde vanwege de
omikronvariant van
het coronavirus.
“Dit is een enorme
klap voor de samenleving”, zegt burgemeester Eric Geurts
van de gemeente
Beekdaelen nog
diezelfde avond desgevraagd tegen De
Beekdaeler. “Terwijl
we tot voor kort nog
dachten dat de vaccinaties ons zouden
bevrijden van het virus, is de situatie nu
weer zeer ernstig.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Geurts, die de onmacht,
frustratie en moedeloosheid van burgers maar al
te goed begrijpt, constateerde de afgelopen weken al dat ‘we’ de strijd
tegen het virus nog niet
hebben gewonnen. “De
omikronvariant
dreigt
dominant te worden. Alleen strenge maatregelen
kunnen op dit moment
erger voorkomen. Dit is
niet makkelijk. Ik besef
dat de rek bijna uit de samenleving is.”
Mondkapjes in
supermarkt
Zaterdagavond, vlak nadat Rutte de harde lockdown heeft afgekondigd,
vragen we Geurts wat zo’n
ingrijpende
maatregel
voor zijn gemeente betekent. “Als burgemeester
probeer je het lokaal in
goede banen te leiden.
De ervaring leert ons dat
de maatregelen door de
inwoners van Beekdae-

len over het algemeen
goed worden opgevolgd.
Toch zagen we de laatste tijd dat ook in Beekdaelen zich niet iedereen
aan de regels houdt. Het
mondkapje in de supermarkt werd bijvoorbeeld
niet meer door iedereen
even zorgvuldig gedragen. Toch zal dat moeten.
We hebben de strijd tegen
het virus nog niet gewonnen.”
Gemeentelijk crisisteam
Welke stappen moeten
in gemeentelijk verband
worden gezet bij een
crisissituatie als deze?
Geurts: ”Binnen de gemeente hebben we een
gemeentelijk crisisteam,
daarin zijn alle disciplines
vertegenwoordigd
die met crisisbestrijding
te maken hebben.” In
dat team zitten, naast
Geurts, de wethouders
die verantwoordelijk zijn
voor zorg en WMO, de
gemeentesecretaris
en
de
verantwoordelijke
ambtenaren voor zorg,
onderwijs en handhaving. De lijnen zijn hier
heel kort, ook extern. In
Zuid-Limburg
overleggen de burgemeesters
elke week met elkaar. Bij
deze overleggen zit ook
de ondersteuning vanuit
de Veiligheidsregio. Hier
bespreken we wat er te
verwachten is en hoe we
hier op moeten reageren.”
Uitschrijven van boetes
Wat betekent de lockdown voor het Team
Handhaving van de gemeente
Beekdaelen?
Geurts: “Laten we hopen
niet al te veel. De handhavers zijn de afgelopen
maanden al continu op
pad in onze gemeente om
het overzicht te houden
‘hoe het gaat’ in Beekdaelen. In gesprek gaan met
onze burgers staat hierbij
voorop. Als het echt niet
anders kan, dan wordt er
geschreven. Ik hoop dat
we ons gezond verstand
blijven gebruiken. En dat
het uitschrijven van boetes tot een minimum beperkt blijft.”

800 jaar na
Franciscus
van Assisi

SCHIMMERT De heilige Franciscus van Assisi bouwde in 1221 in de Italiaanse stad Torre del Greco de allereerste kerststal ter wereld, compleet met levende os, ezel en een kribbe met stro. Omstreeks 1600 begonnen
kerken hiermee en weer 100 jaar later doken de eerste stalletjes op bij mensen thuis. Anno 2021, op de kop
af 800 jaar na de eerste kerststal van Franciscus, zijn er exemplaren in allerlei soorten en maten, waaronder
ook stalletjes die gemaakt zijn van Lego, de grootste speelgoedfabrikant van Europa. De Lego-kerststal op
deze foto staat in Schimmert (kerststallendorp.nl). Foto Rob Oostwegel
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LVK: drie halve
finalisten komen
uit Beekdaelen
Beekdaelen Drie deelnemers uit
Beekdaelen zijn doorgedrongen
tot de halve finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer
(LVK). Dat zijn Isabelle Jennes uit
Doenrade met het liedje 'Maak
mich bliej', het duo de Geliënde
uit Hulsberg met hun nummer
'Euveral en Nörgens' en zangeres Zoes, eveneens uit Hulsberg,
met het nummer 'Pirate Oet 't
Zuuje!'. Een vakjury koos 44 halve
finalisten uit de 146 deelnemers,
waarvan er dus drie uit Beekdaelen komen.

De Beekdaeler
tijdens de
feestdagen

In deze
kerstbijlage:
Extra
dikke

krant met
uitneembare kerstbijlage!

Beekdaelen In verband met de
feestdagen verschijnt De Beekdaeler niet op 28 december en 4
januari. De bezorgers gaan pas
dinsdag 11 januari weer op pad
om u de eerste Beekdaeler van
het nieuwe jaar te brengen. Fijne
feestdagen!
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Met ingang van de eerste uitgave in 2022

De Beekdaeler:
handzamer
en duurzamer
Dit is de laatste uitgave van De Beekdaeler
in 2021 en tevens de
laatste uitgave op dit
krantenformaat. De
eerste uitgave in het
nieuwe jaar (verschijnt
op dinsdag 11 januari)
wordt namelijk gedrukt
op een kleiner, handzamer formaat en ook de
lay-out wordt helemaal
vernieuwd. “Met dit
nieuwe formaat kiezen
we voor een krant die
compacter, hedendaagser en handiger
is", zegt uitgever Richard Claessens van
Claessens Grafimedia
in Nuth. Nog belangrijker: een kleiner formaat betekent minder
papiergebruik en een
vermindering van energieverbruik. “Op die
manier dragen ook wij
een steentje bij in het
kader van duurzaamheid”, aldus Claessens.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

De Beekdaeler (voorheen
‘Nuth & Omstreken’) werd
in 1959 opgericht door de
in maart 2019 overleden
uitgeverspionier Richard
Claessens, de vader van de
huidige uitgever.
Redactiecoördinatie
“Vol enthousiasme begin-
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Bezorger worden

N O

van deze krant?
Mail naar
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006

Bezorgers gezocht in Schinnen, Puth, Doenrade,
Sweikhuizen, Merkelbeek, Bingelrade, Jabeek en Schinveld.
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Pendelen tussen
Bingelrade en
VfL Wolfsburg

BEEKDAELEN - Oirsbeek heeft sinds kort een minibieb. Het kastje met boeken hangt
aan de buitengevel van een woning aan de Kevin Hofland (42) is met afstand dé voetbalcoryfee in de gemeente Beekdaelen. De in Bingelrade woonachtige coach heeft het
bij de Duitse topclub VfL Wolfsburg ‘geweldig naar zijn zin’, vertelt hij in een interview
met weekblad De Beekdaeler, zie pagina …. Dorpstraat. Wethouder John Essers onthulde de kleine bibliotheek onder het toeziend oog van enkele dorpsbewoners. Iedereen
die dat wil, mag er een boek uit lenen, het houden of er een boek in terugzetten. Het
initiatief komt van Mieke Baartmans en Margriet Kuijpers van de Culturele Vereniging
Oirsbeek. Zij kregen vorig jaar een cheque van de toenmalige
gemeente
Schinnen
voor
DINSDAG 31 AUGUSTUS
2021
BEEKDAELER.NL
WEEK 35 JAARGANG 62 NUMMER 2914 [V/H NUTH&OMSTREKEN]
zes minibiebkastjes in de kerkdorpen van Schinnen. Beekdaelen telt voor zover bekend
tien van die little free libraries, zoals ze in Amerika worden genoemd. Daar is het boekeninitiatief ooit ontstaan. Met binnenkort Schinnen, Sweikhuizen, Puth, Amstenrade
en Doenrade erbij komt het totaal in de gemeente Beekdaelen op vijftien. Eigen foto

Kevin Hofland (42)
worden
N O Bezorger
is met afstand dé
van deze krant?
Mail naar
voetbalcoryfee in de
in Schinnen, Puth, Doenrade, info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006
gemeente Beekdaelen.
Sweikhuizen, Merkelbeek, Bingelrade, Jabeek en Schinveld.
De in Bingelrade woonachtige coach heeft het
Racelegende
bij de Duitse topclub
Rien Rutjens
VfL Wolfsburg ‘geweldig
naar zijn zin’, vertelt hij
uit Nuth kijkt
in een interview met
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•
uit naar ‘Max
De Beekdaeler, zie
op Zandvoort’
pagina 11.
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Foto Ermindo Armino

Genieten...
Omdat het kan!

Uw robotmaaier specialist!
RMACHINE
Op de Bies 6
6333 BX Schimmert
045 - 404 12 24
www.jhermans.nl

* verlaagt stress
* versterkt je weerstand
* maakt je socialer
leprastichting.nl/aanraken

Knuffelhormoon
aanmaken?

BANK VERKOOPT GEBOUW, LOCATIE KRIJGT
WELLICHT EEN WOONBESTEMMING

Rabobank Nuth
blijft dicht
Nadat eerder al ABN AMRO en
ING hun vestiging sloten gaat
ook ‘de Rabobank’ in Nuth
dicht. Het kantoor aan de
Stationstraat 171 is vanwege
corona al sinds maart 2020
gesloten maar wordt ook niet
meer heropend. “We hebben
er nadrukkelijk over nagedacht of een heropening in
Nuth mogelijk was, maar met
slechts tien, maximaal twintig
bezoekers per dag is dat zakelijk gezien niet langer haalbaar”, zegt Alphons Kurstjens,
directeur coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg Oost.

Pendelen tussen
Bingelrade en
VfL Wolfsburg

BEEKDAELEN - Oirsbeek heeft sinds kort een minibieb. Het kastje met boeken hangt
aan de buitengevel van een woning aan de Kevin Hofland (42) is met afstand dé voetbalcoryfee in de gemeente Beekdaelen. De in Bingelrade woonachtige coach heeft het
bij de Duitse topclub VfL Wolfsburg ‘geweldig naar zijn zin’, vertelt hij in een interview
met weekblad De Beekdaeler, zie pagina …. Dorpstraat. Wethouder John Essers onthulde de kleine bibliotheek onder het toeziend oog van enkele dorpsbewoners. Iedereen
die dat wil, mag er een boek uit lenen, het houden of er een boek in terugzetten. Het
initiatief komt van Mieke Baartmans en Margriet Kuijpers van de Culturele Vereniging
Oirsbeek. Zij kregen vorig jaar een cheque van de toenmalige gemeente Schinnen voor
zes minibiebkastjes in de kerkdorpen van Schinnen. Beekdaelen telt voor zover bekend
tien van die little free libraries, zoals ze in Amerika worden genoemd. Daar is het boekeninitiatief ooit ontstaan. Met binnenkort Schinnen, Sweikhuizen, Puth, Amstenrade
en Doenrade erbij komt het totaal in de gemeente Beekdaelen op vijftien. Eigen foto

AFGELAST Kevin Hofland (42)
is met afstand dé
Straatmarkt
voetbalcoryfee in de
in Heggegemeente Beekdaelen.
gaat tochDe in Bingelrade woonachtige coach heeft het
niet doorbij de Duitse topclub
VfL Wolfsburg ‘geweldig
Schinnen De straatrommelmarkt innaar
het zijn zin’, vertelt hij
buurtschap Hegge,
in een interview met
gepland op 5 september,
De Beekdaeler, zie
gaat toch niet door.
pagina 11.
Coronabeperkingen
maken het evenement
onmogelijk. “Naar
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Knuffelhormoon
aanmaken?

Nadat eerder al ABN AMRO en
ING hun vestiging sloten gaat
ook ‘de Rabobank’ in Nuth
dicht. Het kantoor aan de
Stationstraat 171 is vanwege
corona al sinds maart 2020
gesloten maar wordt ook niet
meer heropend. “We hebben
er nadrukkelijk over nagedacht of een heropening in
Nuth mogelijk was, maar met
slechts tien, maximaal twintig
bezoekers per dag is dat zakelijk gezien niet langer haalbaar”, zegt Alphons Kurstjens,
directeur coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg Oost.
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“In heel Nederland gaan
steeds meer bancaire locaties
dicht omdat een toenemend
aantal klanten de bankzaken digitaal regelt, benadrukt
Kurstjens. Wat de Rabobank
ondermeer wél blijft bieden:
een mobiele (thuis)service
voor bijvoorbeeld ouderen en
chronisch zieken. De Rabobank is eigenaar van het ge-

bouw aan de Stationstraat in
Nuth. “Wij doen het gebouw
in de verkoop”, zegt Kurstjens.
De locatie heeft een zakelijke bestemming, maar de gemeente kan er desgewenst een
woonbestemming aan geven.
Mocht dat laatste gebeuren, je
weet ’t maar nooit, dan heeft
Kurstjens een voorkeur voor
sociale woningbouw. “Maar
dat beslissen anderen, niet de
Rabobank.”

AFGELAST

Straatmarkt
in Hegge
gaat toch
niet door
Schinnen De straatrommelmarkt in het
buurtschap Hegge,
gepland op 5 september,
gaat toch niet door.
Coronabeperkingen
maken het evenement
onmogelijk. “Naar aanleiding van de afgelopen
persconferentie hebben
we in overleg met de
gemeente besloten de
straatrommelmarkt van 5
september te annuleren”,
aldus organisator
'
buurtvereniging
Hegge.
Het is de tweede
achtereenvolgende keer
dat de straatmarkt is
afgelast als gevolg van
coronamaatregelen.

Zie verder pagina 2

De Beekdaeler verschijnt in het nieuwe jaar op een kleiner
formaat en ook de lay-out wordt helemaal vernieuwd.

nen we aan Jaargang 63”,
zegt Claessens. “Uiteraard
met veel aandacht voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart.” De redactie
van De Beekdaeler wordt
vanaf 2022 aangestuurd
en gecoördineerd door
journalist en columnist
Jos van Wersch. Van Wersch, al jarenlang radiocolumnist bij L1 (discussieprogramma De Stemming)
schrijft vanaf januari ook
een wekelijkse column
(over Beekdaelen) in De
Beekdaeler.

Website voor actualiteit
De Beekdaeler wordt niet
alleen iedere week bezorgd
in alle 15 kerkdorpen van
de gemeente Beekdaelen,
je kunt de krant ook online lezen. Kijk op www.
beekdaeler.nl (debeekdaeler.nl kan ook). Op beide
websites staan bovendien
alle edities van 2021. In
2022 worden beide websites ingezet om belangrijk
actueel nieuws pijlsnel digitaal te verspreiden onder
de 36.058 inwoners van de
gemeente Beekdaelen.

Tientallen aanmeldingen voor 7 kerstpakketten

Wijnandsrade krijgt
steeds meer ‘Vrienden’
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Eén bericht in De
Beekdaeler heeft geleid tot maar liefst 79
nieuwe leden, dat is
echt fantastisch!” Dat
zegt bestuurslid Louis
Cordewener van de
vereniging ‘Vrienden
van Wijnandsrade’ die
40 jaar bestaat. In dat

verband rolde recente-

lijk voor de 68ste keer
het ‘Bulletin Wijnandsrade’ van de pers. Geen
‘gewone’ uitgave maar
een dikke, rijkelijk
geïllustreerde editie
vanwege het robijnen
jubileum. Dat boekwerkje werd dit keer
niet alleen onder de
leden verspreid maar
ook elders in het dorp,
in de hoop daarmee inwoners van Wijnands-

rade (die nog geen lid
zijn) over de streep te
trekken. “Dat is uitstekend gelukt”, aldus
Cordewener. “Op basis
van de vele positieve
reacties verwachten
we de komende weken
nog méér aanmeldingen.” Een abonnement
c.q. het lidmaatschap
van ‘De Vrienden van
Wijnandsrade’ bedraagt
15 euro per jaar.

Veel animo voor
kerstactie gemeente
Onder de noemer ‘Wie
gunt u een lokaal kerstpakket?’ reikt het college
van B&W van de gemeente Beekdaelen dit jaar 7
kerstpakketten uit aan
inwoners.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Tot en met afgelopen zondag 19 december konden
inwoners via de gemeentelijke website aangeven
welke inwoner van onze

gemeente een bedankje
verdient of een steuntje in
de rug goed kan gebruiken.
“Er is behoorlijk veel animo
voor deze kerstactie”, zegt
communicatieadviseur Nicole Vaessen van de gemeente Beekdaelen desgevraagd tegen De Beekdaeler. “Op dit moment (16
december, red.) hebben we
al enkele tientallen aanmeldingen ontvangen.”
Prijswinnaars via loting
Aangezien er ‘maar’ 7 kerst-

pakketten beschikbaar zijn
zal er moeten worden geloot. De 7 prijswinnaars
worden uiterlijk 21 december geïnformeerd. Van het
distribueren van de pakketten wordt een videoopname gemaakt die verspreid wordt via de pers
en de social media van
de gemeente Beekdaelen.
De verspreiding van de
pakketten en de video-opname is op woensdag 22
en/of donderdag 23 december.
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In Amstenrade, Hulsberg en Schinnen, overal klinkt hetzelfde verhaal

Harde lockdown zet
horeca op z’n kop
Sinds afgelopen zondag
is Nederland in een lockdown. Twee dagen eerder,
toen onderstaand verhaal
werd geschreven, was dat
nog níét het geval. Hoewel
dit verhaal inmiddels dus
is gedateerd, plaatsen we
het tóch. Al was het alleen
maar om aan te tonen hoe
snel het in pandemietijd
(in de horeca) kan gaan.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Steakhouse Leon in Amstenrade, sinds de opening
in 1975 een begrip in Amstenrade en wijde omgeving, ging eind verleden
maand al dicht. Onder de
veelzeggende kop ‘Daar
gaan we weer!’ meldt dit

restaurant op de website
dat zondag 28 november de
laatste dag was dat ze open
waren van 14.00 tot 17.00
uur. ’De avondlockdown is
nu officieel een feit. Wanneer we weer open mogen
hangt af van de stijgende/
dalende
besmettingen.
Op 28 november zijn wij
wederom volledig in lockdown gegaan. Ook afhalen
is tijdens deze periode niet
meer mogelijk.’ Het steakhouse-team van Harry en
Riky van Bavel hoopt alle
gasten weer zo snel mogelijk te mogen begroeten.
Dicht tot begin maart
Van een heerlijke kerstdis
genieten kan dit jaar trouwens ook niet bij hotel-restaurant Hof van Hulsberg.
“We zijn gesloten en dat

blijven we voorlopig ook”,
zegt Rolf Haagedoorn tegen
De Beekdaeler. “Wij hebben het hotel uit voorzorg al
gesloten. We gaan er namelijk niet van uit dat we vóór
1 maart 2022 geopend zijn.”
Door de avondlockdown
kan feitelijk niks. “Hotelgasten kunnen bij ons tot
17.00 uur terecht. Maar
daarna moeten ze naar hun
kamer of naar elders. Maar
ja, ‘elders’ is ook alles gesloten.” De hotelkamers die
geboekt waren, zijn inmiddels allemaal geannuleerd
als gevolg van de coronasituatie. Behalve het hotel is
ook het restaurant van Hof
van Hulsberg tot nader order gesloten.
Geen vorstelijk kerstmenu
Het biologisch restaurant

Sjuut in Schinnen, ook wel
bekend als ‘Aan Sjuuteeänjd’, adverteerde in oktober nog met een vorstelijk
kerstmenu. Maar ook dat
gaat niet door. “Wij hebben een avondzaak”, zegt
gastvrouw Sonja Thoma.
Dan heeft ’t geen zin om
open te gaan, sterker nog:
dat mag niet eens vanwege de avondlockdown.
Restaurant Sjuut, in maart
van dit jaar door Michelin bekroond met de
prestigieuze Groene Michelinster, had de gasten met kerst maar wat
graag culinair willen verwennen.
Helaas,
ook
het team van chef-kok
Jean Thoma komt niet in
actie. Sonja Thoma: “Ons
restaurant blijft tot nader
order gesloten.”

Gedateerde informatie
Van een groot aantal horecazaken (cafés, restaurants,
bistro’s) in Beekdaelen is
de website zeer gedateerd,
constateert de redactie van
De Beekdaeler. Er worden
openingstijden vermeld, tot
zelfs middernacht. Op de
website van een restaurant
in Schinveld staat zelfs dat
men ‘vanaf vrijdag 30 april’
(!) de deuren weer opent.
Voor wie het zich nog herinnert: eind april 2021, inmiddels zeven maanden
geleden, mocht de horeca
de eerste stap zetten van
het (toenmalige) openingsplan. Sinds afgelopen zaterdagavond 19.00 uur weten we dat zo goed als alles
dicht is tot en met zeker 14
januari 2022.

Dit zijn de
winnaars van
‘De Beekdaeler
Kerst Karaoke’
Beekdaelen De winnaars van ‘De Beekdaeler Kerst Karaoke’
zijn bekend. Onder
de foutloze inzendingen hebben we drie
kerstpakketten verloot
van Maison d'Elfant
ter waarde van 25 euro.
We feliciteren: Carmen
Hendriks uit Doenrade, Menno Ludriks uit
Schinveld en Esther
Ramaekers uit Hulsberg We kregen bij
de redactie ruim 90
inzendingen binnen,
waar voor dank. “Ho,
ho, ho Beekdaeler. Hier
de antwoorden van de
Karaoke quizz. Lees
ze nu maar met spoed.
We zien de prijs graag
tegemoet”, schreef
iemand erbij. “Met veel
plezier hebben we aan
jullie prijsvraag meegedaan (en gezongen!)”,
schreef een ander.
Loting maandagavond
wees Carmen Hendriks, Menno Ludriks
en Esther Ramaekers
aan als de winnaars. Zij
krijgen de prijs deze
week thuis bezorgd.
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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 bekendma
kingen 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.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms snel. Daardoor kan het
voorkomen dat een deel van de gemeentelijke informatie in dit weekblad al is
ingehaald door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u in dat geval de
meest actuele informatie over het specifieke onderwerp.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen,
een welgemeende wens, juist nu.
We kijken samen weer uit naar een nieuw jaar.
Geef om elkaar, blijf gezond en op naar 2022!
Gemeentebestuur Beekdaelen

Beekdaelen vindt
klachtbehandeling waardevol
Het gemeentebestuur van Beekdaelen gaat zorgvuldig om met klachten.
Onze burgers hebben recht op een correcte behandeling. Indien er in een
concreet geval iets misgaat, willen wij hierover nadenken en bekijken of onze
bedrijfsvoering aangepast moet worden. Daarbij staat steeds het belang van
onze burgers centraal. Recent heeft de gemeenteraad besloten om het proces
rondom de klachtenafhandeling anders in te richten. Waar voorheen de nationale
ombudsman de aangewezen ‘persoon’ was voor de afhandeling van klachten in
tweede instantie, heeft de raad nu gekozen voor het instellen van een lokale
onafhankelijke ombudscommissie. De leden hiervan zijn op maandag 13 december
2021 beëdigd.

Hieronder zetten we de hele (vernieuwde) procedure graag een
keer voor u op een rij:

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Nieuwenhuysstraat 6
in Hulsberg
Pachtdael 13
in Schimmert

OMSCHRIJVING
Het verbouwen van de woning

DATUM VERLEEND
09-12-2021

Het vergroten van de bijkeuken

09-12-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Kadastraal bekend gem. Stookontheffing voor het opstoken
Schimmert sectie B nr.
van snoeiafval
2339 t.h.v. Haagstraat
De Bockhofweg 1
Exploitatievergunning voor ‘De
in Schimmert
Reusch’ van Schimmert
De Bockhofweg 1
Alcoholwetvergunning voor ‘De
in Schimmert
Reusch’ van Schimmert
Ontwerp besluit
LOCATIE
Putbergstraat 1a
in Schinveld

OMSCHRIJVING
Het brandveilig gebruiken van een
gebouw

DATUM VERLEEND
13-12-2021

14-12-2021
14-12-2021

DATUM
INZAGETERMIJN
09-12-2021 tot
21-01-2022

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.nl
en www.officielebekendmakingen.nl.
Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u momenteel niet inzien
in het gemeentehuis in Schinveld, omdat deze locatie is gesloten voor burgers i.v.m.
het coronavirus. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene
nummer van de gemeente 088 – 450 20 00.

Klachten
Burgers die niet tevreden zijn over de wijze waarop ze in een concreet geval
door ons zijn behandeld, kunnen hierover een officiële klacht indienen. U kunt
daarbij denken aan een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn van een aanvraag,
gebrekkige communicatie met een vakafdeling, verkeerde informatieverstrekking of
een (andere) onheuse bejegening.
Behandeling klacht in eerste instantie
De vakafdeling zal met u contact opnemen om uw klacht te bespreken. Indien het
niet lukt het probleem in onderling overleg op te lossen, wordt u in de gelegenheid
gesteld om uw klacht tijdens een hoorzitting nader mondeling toe te lichten.
Vervolgens krijgt u schriftelijk bericht waarin u wordt meegedeeld of uw klacht
gegrond of ongegrond is. Daarbij kan ook vermeld worden welke lessen wij uit uw
klacht hebben getrokken.
Behandeling klacht in tweede instantie
Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, kunt u
zich wenden tot de Ombudscommissie Gemeente Beekdaelen. Deze commissie
bestaat uit drie deskundige leden en een onafhankelijk secretaris, die geen van
allen binding hebben met het gemeentebestuur van Beekdaelen. Hierdoor is een
onafhankelijke, onpartijdige en objectieve klachtbehandeling gewaarborgd. Het
adres van de commissie is:
Ombudscommissie Gemeente Beekdaelen, t.a.v. de heer Partouns
postbus 22000, 6360 AA Nuth
De Ombudscommissie beschikt ook over een eigen email:
ombudscommissie@Beekdaelen.nl
De ombudscommissie onderzoekt of uw klacht op een serieuze wijze is behandeld
en stelt u in de gelegenheid tijdens een hoorzitting uw verhaal te doen. Vervolgens
spreekt de commissie een definitief klachtoordeel uit. Ook hiervan krijgt u
schriftelijk bericht. De commissie kan ook aanbevelingen aan het gemeentebestuur
doen om herhaling van fouten in de toekomst te voorkomen.

Let op: Milieupark Schinnen is
gesloten op maandag 3 januari 2022
De eerstvolgende openingsdag is vrijdag 7 januari 2022.
Tijdens de sluiting bent u van harte welkom bij:
 milieupark Heerlen, Huisbergerstraat 250
 milieupark Brunssum, Milieuweg 1

De leden van de ombudscommissie bij hun recente beëdiging door burgemeester Geurts:
Paul Vanderheyden (voorzitter), Ids Bierma (lid), Jules Bessems (lid)

• eenzamejongeren.com

Op dit platform vind je tips en een lijst van organisaties die jou kunnen helpen je
eenzaamheid te doorbreken. Ook lees je er ervaringsverhalen van andere jongeren.
Je kunt ook een zelftest doen: eenzame gevoelens zijn niet altijd een probleem waar
je iets mee moet. Wanneer is het verstandig om in actie te komen?
En op het forum kun je een vraag of berichtje achterlaten.

• jongerenhulponline.nl

Op deze website vind je een lijst van verschillende organisaties, die jou met
uiteenlopende vragen of problemen kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je je somber of
eenzaam voelt.

“Kan er ook wat aandacht
zijn voor mij?”

Als het thuis niet goed gaat

Je alleen voelen. Je verwacht het misschien niet, maar er zijn best
veel jongeren die zich -soms of vaak- eenzaam voelen. Dat was vóór
corona al zo, maar door de coronamaatregelen is dat voor nog meer
jongeren elke dag voelbaar. Je alleen voelen of eenzaam zijn, is niet
niks. Het kan leiden tot allerlei zorgen en problemen. Misschien
voel je ook onmacht en frustratie? En hoe langer het duurt, hoe
moeilijker het vaak wordt.

Een fijn en veilig thuis is helaas niet voor alle kinderen en jongeren
vanzelfsprekend. Er kunnen bijvoorbeeld continue spanningen zijn of
scheldpartijen. Of nog erger: geweld en misbruik.

Herken je dit? Of herken je het bij iemand in je omgeving, weet dan dat je
echt niet de enige bent en dat je altijd bij iemand terecht kunt. Erover praten
en je hart luchten helpt. Maar je kunt ook van andere ondersteuning gebruik
maken. Je staat er niet alleen voor! We helpen je graag op weg:

Let op: Ben je in direct gevaar en loopt een situatie uit de hand?
In geval van nood, bel altijd 112!

• Kindertelefoon

Ben je tussen de 8 en 18 jaar en zit je ergens mee? Dan kun je terecht bij de
Kindertelefoon, elke dag van 11 tot 21 uur. Bel gratis via 0800 0432 of chat via
www.kindertelefoon.nl. Je kunt ook met andere kinderen en jongeren praten
op het forum.

• @Ease

Ben je tussen de 12 en 25 jaar? Je kunt praten met vrijwilligers van @Ease over
alles waar je mee zit. @Ease is bereikbaar via de chat (maandag tot en met
donderdag van 15.30 tot 18.00 uur) via de website. Of loop tussen 15.30 uur
18.30 uur binnen bij een van hun locaties:
• op donderdag bij locatie Heerlen ;
• op dinsdag, woensdag en donderdag bij locatie Maastricht.
Meer info: www.ease.nl

• Luisterlijn

Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je 24/7 telefonisch terecht bij de Luisterlijn.
Voor een luisterend oor of een goed gesprek. Dat mag anoniem en de hulp
is gratis. Bel het landelijke nummer 088 – 0767 000 of lokaal 045  571 99 99
(alleen de kosten voor je provider).)
Chatten en mailen kan ook. De chat is geopend van 10.00 uur tot 22.00 uur.
Kijk op www.deluisterlijn.nl.

• #skipdecoronadip!

De coronatijd kan behoorlijk saai en somber zijn. Doe daarom mee met de
#skipdecoronadip!: een challenge georganiseerd door het Rode Kruis, waarmee
je 7 dagen lang in actie komt om de sleur te doorbreken! Iedere ochtend
voer je een kleine opdracht uit. Met deze opdrachten en handige tips krijg je
weer wat zonneschijn in je week! Ga zelf de challenge aan of daag je vrienden,
klasgenoten of collega’s uit.

Heb je hier zelf mee te maken? Of vermoed je dat een vriend of vriendin slachtoffer is?
Blijf er dan niet mee lopen. Er staan altijd mensen voor je klaar als je advies of hulp nodig
hebt!

• Veilig Thuis

Gaat het thuis met jezelf niet goed? Omdat er veel ruzie of
spanning is? Of misschien omdat je mishandeld wordt? Je kunt
anoniem en gratis bellen met Veilig Thuis via 08002000 (dag en
nacht bereikbaar). Je kunt ook bellen als je je zorgen maakt om
iemand anders.

• Centrum Seksueel geweld

Voor iedereen die die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.
Je kunt veilig en anoniem bellen en chatten. Bel naar 08000188 (dat kan dag en nacht)
of chat via www.centrumseksueelgeweld.nl. Chatten kan maandag tot en met vrijdag van
16.00 tot 6.00 uur en in het weekend van 20.00 tot 6.00 uur.

• Fier

Is er iets gebeurd dat je niet wilde? Heb je (huiselijk) geweld meegemaakt of word je
bedreigd? Bij de chat van Fier (www.fier.nl) kun je anoniem je verhaal vertellen of je vraag
stellen. Ook als je je zorgen maakt om iemand anders. Fier is 24/7 bereikbaar voor hulp en
advies via 088 – 20 80 000 en aanmeldingen@fier.nl. Chatten kan ook. Dat kan op maandag
tot en met vrijdag van 16.00 tot 6.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 20.00
tot 6.00 uur.

Je kunt ook altijd contact opnemen met je huisarts.
Bovendien kun je terecht bij de jeugdconsulenten van gemeente Beekdaelen.
Zij helpen je graag verder. Je bereikt de consulenten via 088 – 450 2000 en
sociaal@beekdaelen.nl. Of maak gebruik van het contactformulier op
www.beekdaelensociaal.nl (je vindt het onder ‘Contact’).

Meer weten? Kijk dan op: www.rodekruis.nl/watdoenwij/hulpinnederland/
coronahulpinnederland/skipdecoronadip/

Start werkzaamheden Holleweg
in Schinnen in week van 10 januari 2022
In week 2, de week van 10 januari 2022, wordt gestart met de reconstructie van
de Holleweg in Schinnen. Het betreft de doorgaande rijweg tussen Schinnen en
Puth. Tijdens de werkzaamheden is de Holleweg afgesloten voor alle verkeer. De
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zullen in totaal circa 22 weken
duren, één en ander is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.
De firma Wegenbouw Kurvers voert de werkzaamheden uit. Zij zal nog een
informatiebrief bij de aanwonenden verspreiden. De renovatieplannen van de Holleweg
worden tevens op de website van de Gemeente Beekdaelen gepubliceerd.
Overzicht van de werkzaamheden
Met deze reconstructie wordt de weg opnieuw en veiliger ingericht. De weg voldoet dan
aan de eisen voor een weg van 60km/uur buiten de bebouwde kom en 30 km/uur binnen
de bebouwde kom.
Daarnaast zal het oppervlakkige regenwater op het hele tracé van het gemengde
rioolstelsel afgekoppeld worden zodat het geen onnodige extra belasting is voor de

zuiveringsinstallaties. Via een
nieuw aangelegd systeem
wordt water deels naar
een open buffer geleid
en deels rechtstreeks in
de grond geïnfiltreerd.
Dit laatste gebeurt via
zogenaamde ondergrondse
krattensystemen. Ook wordt gelijktijdig het bestaande hoofdriool gerenoveerd en dit
wordt waar nodig vernieuwd.
Omleidingsroutes
De Holleweg is gedurende de werkzaamheden voor alle verkeer geheel afgesloten.
Diverse omleidingsroutes zijn van kracht voor fietsers, buslijndienst en doorgaand
rijverkeer. Gelieve hier rekening mee te houden. Gelet op de wegafsluiting zal er enige
hinder zijn, met name in de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid, hiervoor vragen
we om uw begrip en medewerking.

Woningbeleid Beekdaelen:
Niet klakkeloos bouwen,
maar wel een geschikte woning
voor iedereen
Bouwen, bouwen, bouwen: het is de oplossing die vanuit Den Haag
klinkt voor de woningnood. In Beekdaelen ligt dat iets genuanceerder.
Onze gemeente ligt in een krimpregio, ook al gaat de bevolkingsdaling
minder snel dan was voorspeld. Ook hier zijn er veel woningzoekenden.
Beekdaelen doet zijn best om in die vraag te voorzien. Een veelvoud aan
initiatieven zorgt de komende periode voor flink wat extra woonplekken.
Wethouder Jan Hermans licht de bouwplannen toe. “Je wil niet bouwen
voor leegstand, maar je gunt wel iedereen een woning.”
In Beekdaelen is – in tegenstelling tot met name de Randstadgemeenten  geen
sprake van een ernstig woningtekort, maar wel van een mismatch. Dat betekent dat
er voor de toekomst voldoende woningen zijn, maar niet in het juiste segment. De
afgelopen jaren heeft de gemeente gekeken naar de demografische ontwikkelingen
en naar waar de behoeften liggen.

Hernieuwde visie

Omdat de krimp in de regio afgevlakt is, is de structuurvisie waarin het ruimtelijk
beleid van de gemeente is vastgelegd, geëvalueerd. Dit leidde in februari van dit jaar
tot de notitie Ruim Baan voor geode woningbouw projecten. Deze notitie bepaalt
dat onder voorwaarden toch meer met woningbouw kan worden gedaan dan in
eerste instantie was afgesproken.
Wethouder Hermans: “We proberen er met z’n allen voor te zorgen dat je in
Limburg én Beekdaelen goede woningprogrammering hebt. Er is de afgelopen
jaren al best veel gebeurd. We zijn bijvoorbeeld bezig geweest met het omvormen
van monumenten naar woningen. Dat is ook nog eens belangrijk voor de
levensvatbaarheid van de monumenten. Bovendien zijn we druk in bezig geweest om
leegstaand retail in de kernen om te vormen tot woningen.”

Plannen voor nieuwbouw

Naast het omvormen van bestaande bouw naar woningen, is er ruimte voor
nieuwbouw. De gemeente heeft de afgelopen 2 jaar gekeken naar plannen voor
woningbouw die in het verleden zijn gemaakt en die nu opgepakt kunnen worden.
Een extern bureau heeft in dat kader een onderzoek gedaan naar de behoefte van

Beekdaelen op het gebied van wonen. Ook de demografische ontwikkeling in de
kernen is onderzocht.
In 2019 zijn plannen voor nieuwbouw op twee plekken in Schimmert opgepakt: een
combinatie van sociale huur, middenhuur en koopwoningen. Eén plan dateerde al uit
2008. Wethouder Hermans: “Je weet dat je een bepaalde opgave hebt als Limburg en
dus ook als Beekdaelen. Je moet dan kijken naar hoe je de plannen zoals ze toen zijn
uitgewerkt, nu kunt in inpassen in de woningbouw in Schimmert. We hopen dat we
komend jaar de plannen zover rond kunnen krijgen, dat de schep de grond in gaat.”

Groter geheel

De plannen in Schimmert staan niet op zich. Door de hele gemeente is gekeken
wat er op het gebied van wonen gerealiseerd kan worden. In Schinnen is recent het
voormalige zwembad gesloopt en het plan bestaat om op deze plaats 8 woningen
te realiseren. In Doenrade wordt gekeken naar mogelijkheden op de plek van de
voormalige school. In Nuth wordt bekeken hoe de wijk Nuinhof getransformeerd
kan worden naar een duurzame, leefbare wijk en worden voormalige winkelpanden
omgevormd naar woningen. Daarnaast wordt er op diverse plekken gekeken naar
alternatieve manieren om extra woonruimte te creëren. Zo worden er in Amstenrade
onder andere extra woningen toegevoegd in het plan “ de Gijselaar” wordt gekeken
naar tijdelijke woningen en komen er in Schimmert tien tiny houses.
Bij al deze plekken vindt de wethouder het belangrijk dat er gekeken wordt naar het
grotere geheel. Hoewel de bevolkingsdaling niet zo snel verloopt als verwacht, mag
deze niet uit het oog worden verloren. Ook moet er gebouwd worden in het juiste
segment. “We moeten niet bouwen voor leegstand, maar je gunt wel iedereen een
woning. We moeten niet alleen nadenken over toekomstbestendige woningen, maar
ook over de juiste woningen op de juiste plaats. We willen in de wijken bovendien
een balans tussen jonge bewoners en senioren.”
Als voorbeeld noemt de wethouder een aantal projecten in de dorpskern van
Schinveld. In het pand van de voormalige Rabobank werden woningen gerealiseerd,
op de bakkerslocatie kwamen zorgappartementen en in de voormalige basisschool
‘de Schatkist’ worden zeven woningen verwezenlijkt: vijf voor starters en twee
levensloopbestendige woningen. Wethouder Hermans: “Soms hebben mensen het
idee dat er niets gebeurt. Maar als je kijkt naar wat er gerealiseerd is of wat er nu op
planning staat, dan heb je het toch over een substantieel aantal woningen.”

Niet bouwen in buitengebied

Eén ding heeft de wethouder heel helder: plannen voor nieuwbouw in het
buitengebied komen er niet. “Heel veel mensen willen graag bouwen aan de randen
van de bebouwde kom, in de buitengebieden. Dat begrijp ik, maar die moeten
we toch vaak teleurstellen”, vertelt hij. “Mensen komen hier graag wonen. Het is
een unieke positie. In het groen omringd door mooie steden. Ik noem het ‘het
stadseland’. Je kunt gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Je kunt naar de stad voor
bepaalde faciliteiten, maar wij hebben het landschap om te onthaasten als kwaliteit.”

Boosterprikcampagne
versneld

Interval van zes naar drie maanden

Opschaling vaccinatielocaties

Uitnodigingen | afspraak inplannen

De boostercampagne wordt versneld. 8,5 miljoen Nederlanders van
18 jaar en ouder krijgen de boosterprik voor eind januari aangeboden.
Zo verhogen we de bescherming tegen de zeer besmettelijke
omikronvariant en verminderen we de verspreiding van het virus.
In totaal worden er zo’n 300.000 boosterprikken in ZuidLimburg gezet. Om deze
klus te klaren schaalt de GGD op naar 70.000 prikken per week. Dat is beduidend
meer dan de 59.000 prikken per week tijdens de drukste periode in de eerste
vaccinatieronde. Om de capaciteit te verhogen wordt extra personeel ingezet en
opent de vaccinatielocatie in het MECC Maastricht weer haar deuren. Het aantal
vaccinatielijnen in Maastricht verdubbelt hierdoor van 14 naar 28.

Wijzigingen vaccinatielocaties
•

•
•

De XL-vaccinatielocatie aan de Paul Henrispaaklaan 2 in Maastricht is
geopend tot en met zaterdag 18 december. Alle geplande afspraken na deze
datum worden automatisch omgezet naar de nieuwe locatie in de Noordhal
van het MECC Maastricht. De bewegwijzering naar de vaccinatielocatie wordt
aangepast en er worden medewerkers ingezet om mensen naar de juiste locatie
te verwijzen.
XL-vaccinatielocatie in de Noordhal van het MECC Maastricht is per zondag
19 december dagelijks geopend van 08.00-16.30 uur.
Op de locatie aan de Palemigerboord 401 in Heerlen kan men uitsluitend nog
terecht voor testen.

Vaccinatielocaties

Alle vaccinatielocaties zijn dagelijks open van 08.00-16.30 uur
• Vaccinatielocatie Geleen, Hofkamp 31, 6161 DC Geleen
• XLvaccinatielocatie Rodahal, Europaplein 1, 6461 AJ Kerkrade
• XLvaccinatielocatie MECC P4, Gaetano Martinolaan 73, 6229 GV Maastricht,
open vanaf 19 december

Iedereen komt in aanmerking voor de booster als zij minimaal 3 maanden geleden
volledig zijn gevaccineerd of besmet zijn geweest met het coronavirus. Tot vorige
week was dit 6 maanden.
Mensen worden per leeftijdscategorie uitgenodigd voor een boosterprik. Dit
gebeurt via sociale media en via de post. Momenteel kunnen mensen die geboren
zijn in 1961 of eerder online een afspraak inplannen op www.coronavaccinatie
afspraak.nl. Als mensen telefonisch een afspraak willen maken, dienen zij te
wachten op de uitnodigingsbrief. Iedereen wordt gevraagd zich zoveel mogelijk
online aan te melden voor de boosterprik of vaccinatie. Dit om de overbelaste
callcenters zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor mensen die zich niet online
kunnen aanmelden. Op www.uitlegprikafspraak.nl wordt uitgelegd hoe u online een
afspraak kunt maken. Op onze website leggen we uit wie wanneer aan de beurt is.

Eerste twee prikken

Het blijft mogelijk om zonder afspraak een eerste of tweede vaccinatie bij de
priklocaties van GGD Zuid Limburg te halen.

BERICHT VAN
BURGEMEESTER GEURTS

Beste inwoners,
Het is alweer enige tijd geleden dat ik me via een algemene open brief als deze tot u richtte.
Waarom? Omdat deze manier van communiceren niet mijn voorkeur heeft. Veel liever ga ik
persoonlijke gesprekken aan, ontmoet ik u in het echt en kan ik dingen tegen u zeggen die ook echt
van toepassing zijn op uw situatie. Bovendien, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, is het dan
geen éénrichtingsverkeer.
Wat was ik dan ook blij dat het weer kon; de persoonlijke ontmoetingen, de opvoeringen, de jubilea,
de vergaderingen waarbij je gewoon in dezelfde ruimte tegenover elkaar zit. Maar vorige maand ging
daar weer een streep doorheen... op de valreep waren er nog enkele coronaproof sinterklaasintochten
en daarna was het gedaan met bijeenkomsten.
Ook als gemeente hadden we weer een aantal sessies op de planning staan om het gesprek met u aan
te gaan of om plannen te presenteren; bijvoorbeeld een bijeenkomst voor de inwoners van Doenrade
over alle ontwikkelingen in hun dorp, een informatieavond om alle geïnteresseerde inwoners voor
te lichten over het zonnepanelenproject, een presentatie om de inwoners van Schimmert bij te
praten over de tiny house-gemeenschap die daar gaat komen. Zo maar een paar voorbeelden van
bijeenkomsten waar de nieuwste maatregelen een streep door gezet hebben en waar we dus op
papieren of digitale alternatieven terug moesten vallen.
We realiseren ons de beperkingen van die alternatieven, net zo zeer als ik ook niet graag in
‘algemeenheden’ met u communiceer. Het is allemaal niet ideaal.
Toch heb ik geen moment getwijfeld of we hierin voorop moesten lopen, of we met enige creativiteit
niet toch wat konden organiseren. En ik zal u vertellen waarom.
Ik krijg iedere twee weken de sterftecijfers van Beekdaelen. En ik kan u zeggen, we hebben de laatste
tijd heel veel medemensen uit ons midden verloren. Veel meer dan in andere jaren in deze periode.
Veel meer zelfs dan in het eerste coronajaar 2020. De zogeheten oversterfte was hoog.
Er stierven gemiddeld 17 personen per wéék eind oktober/begin november. Ter vergelijking in 2019
stierven ca. 5 personen in diezelfde weken . Dat gezegd hebbende wil ik niet te al te veel ingaan op
getallen en percentages want dat maskeert waar het echt om gaat: mensenlevens. Begrafenissen en
crematies. Uitvaartverzorgers die plek te kort komen. Voortijdig beëindigde levens.
Of het allemaal door corona komt valt nog niet te zeggen, misschien is een deel ook het gevolg van
uitgestelde zorg of... wie zal het zeggen. Maar het zijn in ieder geval cijfers waar ik van schrok.
Cijfers waardoor ik niet twijfelde aan de noodzaak om contacten weer te beperken en de opmars van
het virus een halt toe te roepen.
Dit gevoel van urgentie is hetgeen ik met u wil delen via deze brief.
Want ik snap ook dat geen van u zat te wachten op wéér beperkingen, noch op wéér gedwongen
sluitingen. Daarom is het zo belangrijk dat we weten waarvoor we het doen. Niet voor de
rijksoverheid, niet voor het OMT, maar voor de mensen om ons heen. Voor al die Beekdaelenaren
die ons lief zijn en die we nog lang in ons midden willen houden.
Dus beste mensen een pleidooi van mijn kant: respecteer de regels, beperk het aantal
contacten en zoek niet de grijze gebieden op.
Maar bovenal; maak er toch iets moois van deze feestdagen.

Eric Geurts,
Burgemeester Beekdaelen

Wij zoeken
bezorghelden
in Schinveld
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.

ALLE VOORDELEN
OP EEN RIJTJE:

sinds
1959

&

N O

nieuwsblad

MER 2914
GANG 62 NUM
WEEK 35 JAAR
KDAELER.NL

[V/H NUTH&O

MSTREKEN]

th, Doenrade,
t in Schinnenek, Pu
ch
o
z
e
g
Schinveld.
rs
en
e
Bezorgn, Merkelbeek, Bingelrade, Jabe
Sweikhuize

DINSDAG 31 AUG

USTUS 2021

BEE

rden
Bezorger wo
t?
van deze kran
Mail naar
smedia.nl
info@claessen
006
of bel 06-42677

r
e
l
e
a
d
k
e
e
DeB
ELEN•

VAN BEEKDA
HET NIEUWS

BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN

€

en
Pendelen tuss
Bingelrade en
VfL Wolfsburg

en hangt
kastje met boek
minibieb. Het
dé voetis met afstand
t sinds kort een
Hofland (42)
- Oirsbeek heef
coach heeft het
ng aan de Kevin
BEEKDAELEN
e woonachtige
van een woni
elrad
el
Bing
interview
ngev
in
een
De
buite
in
aan de
vertelt hij
Beekdaelen.
onthulnaar zijn zin’,
de gemeente
rs
in
eldig
Esse
ryfee
‘gew
John
g
balco
sbur
ouder
een
topclub VfL Wolf
Dorpstraat. Weth
sbewoners. Ieder
bij de Duitse
r, zie pagina ….
van enkele dorp
n. Het
De Beekdaele
toeziend oog
in terugzette
met weekblad
g
theek onder het
en of er een boek
rele Verenigin
Cultu
de de kleine biblio een boek uit lenen, het houd
de
van
voor
er
riet Kuijpers
ente Schinnen
die dat wil, mag Mieke Baartmans en Marg
geme
ge
mali
nd
de toen
t van
voor zover beke
initiatief kom
een cheque van
Beekdaelen telt
kregen vorig jaar
Daar is het boevan Schinnen.
Oirsbeek. Zij
en genoemd.
de kerkdorpen
de
in
word
s
rika
tenra
astje
en, Puth, Ams
zes minibiebk
zoals ze in Ame
nen, Sweikhuiz
free libraries,
Eigen foto
binnenkort Schin
tien van die little
n op vijftien.
ontstaan. Met
ente Beekdaele
keninitiatief ooit
totaal in de geme
erbij komt het
en Doenrade

(42)
Kevin Hofland
dé
is met afstand
in de
ee
voetbalcoryf
aelen.
gemeente Beekd
e woonDe in Bingelrad
ft het
hee
ch
coa
e
achtig
topclub
bij de Duitse
weldig
‘ge
urg
VfL Wolfsb
vertelt hij
naar zijn zin’,
t
me
iew
in een interv
zie
De Beekdaeler,
pagina 11.

IN JE €EIGEN BUURT

€ GOEDE VERDIENSTEN

Foto Ermindo

...
Genieten
t kan!
Omdat he

€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

r specialist!

Uw robotmaaie
RMACHINE

Op de Bies 6
mmert
6333 BX Schi
24
045 - 404 12
s.nl
www.jherman

stress
* verlaagt
je weerstand
* versterkt
socialer
* maakt je
nl/aanraken

on
Knuffelhormo
aanmaken?

Racelegende
Rien Rutjens
t
uit Nuth kijk
uit naar ‘Max
t’
op Zandvoor
PAGINA 13

Armino

T
LOCATIE KRIJG
PT GEBOUW,
BANK VERKOO
BESTEMMING
ON
WO
N
EE
T
WELLICH

uth
Rabobank N
blijft dicht
en
al ABN AMRO
Nadat eerder
ging sloten gaat
ING hun vesti
bank’ in Nuth
ook ‘de Rabo
oor aan de
dicht. Het kant is vanwege
171
Stationstraat maart 2020
corona al sinds
r wordt ook niet
gesloten maa “We hebben
.
meer heropend over nageer nadrukkelijk pening in
hero
dacht of een
was, maar met
Nuth mogelijk imaal twintig
slechts tien, max is dat zakedag
bezoekers per
langer haalniet
n
gezie
,
lijk
ons Kurstjens
baar ”, zegt Alph eve Raboerati
directeur coöp
burg Oost.
bank Zuid-Lim

in
Stationstraat
bouw aan de
het gebouw
Nuth. “Wij doen Kurstjens.
, zegt
in de verkoop”
zakelijeen
t
heef
De locatie
maar de gebestemming,
rland gaan ke
desgewenst een
“In heel Nede
ies meente kan er
n.
bancaire locat
ng aan geve
steeds meer
d woonbestemmi
een toenemen
te gebeuren, je
laats
dat
ht
dicht omdat
de bankza- Moc
dan heeft
’t maar nooit,
aantal klanten
t, benadrukt weet
keur voor
ken digitaal regel Rabobank Kurstjens een voor
“Maar
de
le woningbouw.
Kurstjens. Wat
blijft bieden: socia
ren, niet de
beslissen ande
ondermeer wél
(thuis)service dat
bank.”
een mobiele
Rabo
en
ren
eld oude
voor bijvoorbe
n. De Raboa2
chronisch zieke
Zie verder pagin
aar van het gebank is eigen

BEEKDAELEN
AGGEVER
VAN ONZE VERSL

AFGELAST

Straatmarkt
in Hegge
gaat toch
niet door
straatSchinnen De
in het
rommelmarkt
e,
buurtschap Hegg
september,
5
op
nd
gepla
door.
niet
toch
gaat
ingen
Coronabeperk
ement
maken het even
r aanleionmogelijk. “Naa
open
ding van de afgel
e hebben
persconferenti
de
met
we in overleg
de
ten
beslo
gemeente
arkt van 5
straatrommelm
annuleren”,
te
mber
septe
r
aldus organisato
g Hegge.
'
buurtverenigin
de
Het is de twee
nde keer
achtereenvolge
kt is
dat de straatmar
lg van
afgelast als gevo
len.
coronamaatrege

leprastichting.

Interesse?
Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl

SPORT

DeBeekdaeler dinsdag 21 december 2021

9

Voorzitter Roger Odekerken: ‘Betrokkenheid vergroten met clubleden en de regio’

Hoofdklasser Minor
kiest voor andere koers
Op 21 januari van dit
jaar meldde voetbalvereniging RKSV Minor uit Nuth dat Chris
Burhenne (53) ook in
het seizoen 2021-2022
hoofdcoach zou blijven.
Amper elf maanden
later maakt Minor bekend dat de samenwerking met Burhenne na
dit seizoen niet wordt
verlengd en ‘dat de
binding (van Minor)
met de eigen regio vertroebeld is geraakt’. En
ronduit alarmerend:
’Om de continuïteit
van de vereniging te
waarborgen, voelt het
bestuur van Minor zich
genoodzaakt om in te
grijpen en een andere
koers te gaan varen’. De
Beekdaeler vroeg aan
Minor-voorzitter Roger
Odekerken of de situatie echt zo ernstig is.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Van de 10 voetbalverenigingen in
de gemeente Beekdaelen speelt
Minor met afstand op het hoogste niveau (hoofdklasse). “We zijn
maar wat trots dat we met onze
vereniging dit hoge niveau hebben
behaald”, zegt Odekerken. “Dat
succes kent helaas ook een keerzijde.” Het komt erop neer dat Minor
de selectie al jarenlang versterkt
met spelers uit diverse regio’s. Het
gaat er (tot nu toe) niet zozeer om
wáár die spelers vandaan komen áls ze maar het niveau aan kunnen
van een hoofdklasser. Dat gaat veranderen, zegt Odekerken. De toekomst van Minor ligt bij de jeugd
uit de directe regio. “De hoofdklasse is bijzonder maar niet heilig.
De voetbalvereniging Minor is dat
juist wél.”
Van vierde klasse
naar hoofdklasse
In een redelijk korte periode klom
Minor op de ladder van het Nederlandse amateurvoetbal. Waar het
hoofdteam in 2008 nog uitkwam in
de vierde klasse, bereikte de ploeg

Spelmoment uit de hoofdklassewedstrijd tussen Minor en Meerssen in september 2021. Hier vecht Minor-aanvaller Cem Ünal een duel uit met Bob Vankan
van SV Meersen. Om de continuïteit te waarborgen gaat de club uit Nuth vanaf volgend seizoen een nieuwe koers varen. Een weg die gaat over clubgebondenheid in plaats van over successen. Foto Rob Oostwegel

dertien later (via drie kampioenschappen en een promotie via de
nacompetitie) de hoofdklasse B.
Dat moment werd destijds uitbundig gevierd in Nuth. De andere kant
van de medaille: lange en kostbare busreizen naar uitwedstrijden
veelal buiten Limburg. Odekerken:
“Het is altijd ons standpunt geweest dat supporters mee mogen
met de spelersbus. Maar kun je het
supporters en clubvrijwilligers wel
aandoen om zo lang in een bus te
zitten op zondag?” De vraag stellen
is haar beantwoorden. In de hoofdklasse spelen is bovendien een
kostbare aangelegenheid, onder
meer door afdrachten aan de KNVB
en reiskosten. “En je moet tijdens
die lange busreizen toch ook iets
eten en drinken hè?”
‘Zeer tevreden
over Chris Burhenne’
Geen kwaad woord over de huidige
hoofdcoach, Chris Burhenne. “We
zijn zeer tevreden over hem, op alle
gebied”, zegt Odekerken. Een voetbalprofessional als Burhenne heeft,
als coach van een hoofdklasser,
maar één doel voor ogen: winnen.
Maar ‘winnen’ is niet (langer) het
hoogste goed, dat is de vereniging,
met al die clubmensen die met ‘de
Minor’ opstaan en naar bed gaan.
Het is ook nog maar de vraag, zegt
Odekerken, of de gemeente Beekdaelen op termijn bereid is om tien
voetbalverenigingen op even zo

”

De hoofdklasse
is bijzonder maar
niet heilig. De
voetbalvereniging
Minor is dat juist
wél.
- Roger Odekerken

veel verschillende locaties financieel te blijven ondersteunen. “Je
moet met alles rekening houden.”
De competitie in de hoofdklasse
wordt op z’n vroegst medio januari
hervat. Minor is een van de staartploegen, met slechts 6 punten uit
8 wedstrijden (doelsaldo: 8-21).
Odekerken: “Dat het contract met
Burhenne niet wordt verlengd heeft
niets te maken met de magere sportieve resultaten dit seizoen.” Met
ingang van het seizoen 2022/2023
stelt Minor een selectie samen met
méér herkenbaarheid en regionale
binding. “We willen de onderlinge
betrokkenheid vergroten binnen
de leden van de vereniging en de
inwoners uit de regio.”

Max’ grootste
fan komt
gewoon uit
Beekdaelen
HULSBERG Social media ontfplofte vorige week zondag toen Max Verstappen wereldkampioen werd. Wat
we volop zagen op de socials: BN'ers als Lil' Kleine,
Ruud Gullit , Armin van Buuren die selfies van hen
met Max deelden. Bijna tout bekend Nederland bleek
ineens een enorme ‘F1 Max-fan’ te zijn Daar is op
zich niks mis mee. Maar je hebt fans en fans. En Ivo
Triepels en zijn vriendin Joëlle Peerboom uit Hulsberg
zijn echte. Zij volgen Max al jarenlang op de voet. En
dus slingerden ook Joëlle (foto) en Ivo ‘hun’ selfie met
Max trots het internet op. Eigen foto
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COLUMN
JACQUES

Kerkdiensten
Parochie St. Bavo
Nuth

HEMA

H

et komt tegenwoordig vaker voor, dat de tekst van een
bestaand lied wordt vervangen door een andere, meestal
frivolere tekst. Dat gebeurde al vaker in de Sinterklaastijd
en meestal waren dat teksten, die weliswaar niet onder
de kerstboom gezongen mochten worden, maar die wel veel plezier
brachten bij de zangers. Onlangs kwam ik een tekst tegen op het
vrome kerstlied “Midden in de winternacht, ging de hemel open”. Die
tekst had alles met de commercie en niks met kerst te maken en was
daarbij ook wel grappig. Dat het bedijfsleven tegenwoordig dichter bij
de religie is komen te verkeren, hebben we vorig jaar gezien toen Deken Honings van Schinnen de proefballon opliet om kazuifelreclame,
bijvoorbeeld van het Alfa-concern, in te voeren. Die proefballon kwam
al snel in aanvaring met de Hoeigeit van Schinveld en stierf (gelukkig)
een zachte dood. De Deken zei bij nader inzien, dat hij het niet zo had
bedoeld en dat was wijs, want zijn achternaam zou menig imker tot
inspiratie hebben kunnen leiden.
De aangepaste profane tekst van het lied luidt:
“Midden in de winternacht,
ging de HEMA open.
Onderbroeken en bh’s
10% goedkoper.
Welke huisvrouw koopt daar niet,
met contant of op krediet.
Ben er heen gegaan,
in de rij gaan staan,
voor een string,
voor een worst en een rode loper,
want dat was goedkoper.”
Ik kan me wel voorstellen dat de klank van het woord hemel tot
HEMA geleid heeft en dan begint vanzelf de fantasie te werken. Maar
met de algehele lockdown die afgelopen zaterdag werd afgekondigd,
is het zeker dat de HEMA midden in de winternacht gesloten zal
blijven en ook in de week vóór de kerst en de weken na de kerst. Het
advies van Van Dissel trekt een zware wissel op het uithoudingsvermogen van de gehele bevolking en zeker ook op dat van het middenen kleinbedrijf, de horeca en de cultuursector. Toch is het te hopen
dat er voldoende veerkracht overblijft om er in kleine kring nog een
aardig kerstfeest van te maken. Door nu dit kerst-STER-achtige lied
te zingen over lingerie en worst, houden we de moed erin. Tenslotte
gaan de reclamespotjes op radio en tv ook gewoon door ondanks dat
alle niet-essentiële winkels zoals de HEMA potdicht zijn en voorlopig
blijven. Misschien dat er via internet en de postorderbedrijven nog
wat handel overblijft, maar voor de rest zullen we het moeten doen
met wat al in huis is. Bij het koninklijk huis hebben ze de rode loper
al binnen en die wordt binnenkort uitgerold voor de statiefoto van
het nieuwe kabinet. Ik hoop dat de nieuwe ministers hun inkopen
voor statiekleding al hebben gedaan, ook al zal dat wellicht niet bij de
HEMA zijn gedaan. Anders zijn ze te laat.
De kerk heeft vaak profane liederen omgevormd voor liturgische zang.
Toen in de jaren ’60 de liturgie in de volkstaal moest geschieden, werden er liedteksten op profane melodieën gemaakt. Zo werd de tekst
van het lied “Al van den drogen haring willen wij zingen, ter ere van
zijn kopje zullen wij zingen, ’t Is van zijn kop. Springt er maar op, ’t Is
van de drogen haring” vervangen door “Wie als een God wil leven hier
op aarde, hij moet de weg van alle zaad en zo vindt hij genade”. De
tekst is van Huub Oosterhuis (de vader van Trijntje), wiens liederen
in opdracht van het Nederlands episcopaat tegenwoordig in de katholieke kerken geweerd worden, overigens zonder veel succes, want
ze worden nog steeds gezongen. De melodie van de droge haring, was
een oud volkslied dat in 1856 door Edmond de Coussemaker in zijn
bundel “Chants populaires des Flamands de France” werd opgenomen. In opdracht van de Franse keizer Napoleon III ging deze jurist
en selfmade componist de Frans-Vlaamse bejaardenhuizen langs om
in omloop zijnde volksliederen op te tekenen, zodat ze niet verloren
zouden gaan. In die bundel staan ook liederen als “Klein klein kleutertje”, “Het waren twee koningskinderen”, “Er was een sneeuwwit
vogeltje”, “Den uil die op de peerboom zat” en “Jan mijne man wou
ruiter worden”, allemaal liederen die de ouderen onder ons nog wel
op school geleerd zullen hebben, maar uitgerekend den drogen haring
werd uitgekozen voor de kerk. Dit leentjebuur spelen werd overigens
al eeuwenlang beoefend, want Johann Sebastian Bach gebruikte heel
wat volksliedjes in zijn geestelijke kantates. Voor het bekende koraal
“O Haupt voll blut und wunden” uit de Matthäus Passion gebruikte hij
de melodie van “Mein G’müt ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau
zart” van de componist Hans Leo Hassler.
In 1926 werd het eerste filiaal van de Hollandsche Eenheidsprijzen
Maatschappij Amsterdam (HEMA) in de Kalverstraat geopend en nu
zijn er wereldwijd ongeveer 800. In 2012 werd er een documentaire
film gemaakt over het reilen en zeilen van dit bedrijf onder de spannende titel “Het geheim van de HEMA”. Nu we de tekst op de melodie
van het kerstlied kennen, hoeven we de film niet meer te zien. Het
geheim is midden in de winternacht onthuld.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Vrijdag 24 december. 16.00 uur:
Herdertjesviering. 21.00 uur:
Nachtmis (livestream) zonder
kerkgangers m.m.v. organist Ed
Coenen en diverse zangers. Zaterdag 25 december 1e kerstdag 09.30
uur: H. Mis (live stream) m.m.v.
Koninklijke Harmonie St. Bavo.
Intenties: jaardienst Hub en Annie
Hamers-de Valk, tevens voor Tinie
en Bets de Valk; Jürgen Dippel en
overleden ouders; ouders Gerards-Pisters en kleinzoon Cyril
Gerards en achterkleindochter
Wayona; Noël Hermans (verjaardag). Zondag 26 december.
2e kerstdag 09.30 uur: H. Mis
(livestream) m.m.v. het Bavokoor.
Intenties: Jo Sijben; jaardienst ouders Verbroekken-Wehrens, tante
May en ouders Quaedakkers-van
Heumen); Fien Collaris-Reuten;
Gerard Bresser en overleden familie; Annie Luijten (Dameskoor); 5e
jaardienst Jos Maessen en overleden familieleden; Leo Nijsten
en overleden familieleden; Roger
Ritzen; Emmy Potma-Bindels;
Marcel van Oppen; Lisa en Henk
Verbruggen-Florax. Maandag 27
december. 09.00 uur: H. Mis. Intenties: levenden en overledenen
familie Frijns-Euchhorst; Martin
Bertrand en dochter Gemma. Vrijdag 31 december. 09.00 uur: H.
Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. Zaterdag 1 januari. Nieuwjaarsdag.
09.30 uur: H. Mis (livestream).
Zondag 2 januari. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: zeswekendienst Bertie Crijns-Poulssen;
Elly America; jaardienst Jeanny
Brouwers-Mevis. Maandag 3 januari. 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag
7 januari. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste. Zondag 9 januari. 09.30 uur: H. Mis (livestream).
Intenties: zeswekendienst Huub
Keulen; zeswekendienst Triny
Klaassens-Hermans, tevens voor
Math Klaassens. jaardienst Käthe
Vinders; Leonie Souren- Senden.
Maandag 10 januari. 09.00 uur:
H. Mis. Intenties: Martin Bertrand
en dochter Gemma. Vrijdag 14
januari. 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Vrijdag 24 december. 15.30
uur: Nachtmis, opgeluisterd
door het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor. Intenties: Jo en Elly
Heiligers-Corten; Miny en Wiel
Hübecker-Houben; Lei Eijssen en
overleden ouders Eijssen-Janssen
en Petit-Aerts (jaardienst), tevens
voor alle overleden broers en
zussen van beide families; Harry
Bonekamp en overleden familie
Bonekamp-Ramaekers; Karl Smits
en overleden familie Wöltgens
en Petit; Rosita Verkoulen-Goossens. Zaterdag 25 december. 1e
kerstdag. 11.00 uur: Hoogmis,
opgeluisterd door jeugdkoor
Dievanoss . Intenties: Ouders Wil
en Beppie Kersten- op de Camp;
Jo Laumen; Rosalie Voncken-Rouwette; Pierre Vrancken. Zondag 26
december. 2e kerstdag. 11.00 uur:

H. Mis, opgeluisterd door Sing
a Song. Intenties: Joep en Lenie
Hermans-Kampkes (gestichte
jaardienst) en overleden familie
Hermans-Bierganz en overleden
familie Kampkes-van Hoesel;
Hub en Mia Lucassen-Vroemen
(gestichte jaardienst); Annie en
Armand Lemmens-Eijssen en
Ernest Lemmens; Servé Voncken;
Bertien Houtvast-Eurelings; Alice
Sieben-Vankan; Richard, Ans
en Jean Sieben; Leo Lemmens,
Mia Lemmens-Goossens en Ben
Lemmens

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Vrijdag 24 december. Kerstavond.
16.00 uur: H. Mis. Intenties: Lei
Giesbers. Zaterdag 25 december,
1e kerstdag. 09.30 uur: H. Mis. Intenties: Huub Schoonbroodt; overleden ouders Schoonbroodt-Houben; Gerrit ten Oever; Piet Zegers
(verjaardag); overleden familie
Zegers-Schroeders; overleden
familie Bodelier-Tenhaaf; Piet Laeven; Hein Brassé; uit dankbaarheid
en familie. Veltstra en Driessen.
Zondag 26 december. 2e Kerstdag.
o9.30 uur. H. Mis. Zaterdag 1 januari. Nieuwjaarsdag. 09.30 uur:
H. Mis. Zondag 9 januari. 11.00
uur: H. Mis. Zaterdag 15 januari.
16.00 uur: H. Mis.

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 25 december. Eerste
Kerstdag. 09.30 uur: Woord- en
Communieviering m.m.v. GKC.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. GKC.
Intenties: Frans Merckx; Hans
Laheij (namens buurt Sportpark); ouders Janssen-Schrouff
en zonen Wiel en Lei en dochter
Mia; Ouders Rouwette-Souren,
Paul Souren en overleden familie;
overleden leden buurtvereniging
Het Goede Doel; Sjeng en Felicie Meurs-Vaessen; zielendienst
Jeannette Houben-Teheux; Finy
en Frans Crombag-Kurvers en
overleden ouders Kurvers-Vliegen;
Frans Provaas en kleindochters
Robin en Mikeela; Frans Roebroek; Maria Meurs-Kerckhoffs
en kleindochter Merel. Zondag
26 december. Tweede Kerstdag. 11.00 uur: Hoogmis m.m.v.
Sumavanka Intenties: Guus
Huntjens en Philomena Huntjens-Lemmerling; Jef Ramaekers;
Sjeng Koolen; uit dankbaarheid
en voor de overledenen families
van den Beuken en van der Aart.
Woensdag 29 december. 16.30
uur: H. Mis in de kerk. Intenties:
Tiny en Thei Meijers-Veldman.
Donderdag 30 december. 10.00
uur: H. Mis in het klooster. 16.00
uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag 31
december. Oudejaarsavond. 16.30
uur: H. Mis. Zaterdag 1 januari. Nieuwjaarsdag. 16.30 uur: H.
Mis. Zondag 2 januari. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: jaardienst
Mia Keulen-Pinkaarts. Woensdag
5 januari. 16.30 uur: H. Mis in
de kerk. Intenties: Tiny en Thei
Meijers-Veldman; uit dankbaar-

heid, ouders Limpens-van Oppen,
zonen en schoonzoon, ouders
Heijnen-Packbiers. Donderdag 30
december. 10.00 uur: H. Mis in
het klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het
klooster. Zaterdag 8 januari. 16.30
uur: H. Mis. Intenties: jaardienst
Hub Croonen; Jozef Bemelmans,
Caroliene Wouters en Jos Bemelmans; Zielendienst Martha Houben-Duysens; Jaardienst Marie
Verheijen-Pisters. Zondag 9 januari. 11.00 uur: Hoogmis. Intenties:
Jan Schiffelers en Tineke Offermans; Chris en Betsy de Koning
en familie De Koning en Van de
Paal. Woensdag 12 januari. 16.30
uur: H. Mis in de kerk. Intenties:
Tiny en Thei Meijers-Veldman.
Donderdag 13 januari. 10.00 uur:
H. Mis in het klooster. 16.00 uur:
Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Vrijdag 24 december. 16.00 uur:
gezinsmis met kerstspel. 21.00 uur:
nachtmis (livestream) vanuit de St.
Bavokerk in Nuth. Intenties: Harie
Diederen, ouders, schoonouders en overige familie; Harry en
Ciska Pisters-Rustenburg, Paultje
Pisters, Cor en Tilly Reuleaux- van
den Heuvel, Sonny Hall. Zaterdag 25 december. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: Nic Troisfontaine;
jaardienst Jacques Lipsch; ouders
Van Oppen-Akkermans, zoon Sjef
en dochter Miets en ouders Vroemen-Buskens, zonen Jean en Wim
en schoondochter Mieke. Zondag
26 december. 11.00 uur: H. Mis
m.m.v. Rötsjer Jonge. Intenties:
ouders Sjir Starmans en Mia Starmens-Heijens; Lies Bemelmans
en ouders Bemelmans-Erens; Jeu
Emons; ouders Emile Coenen
en Maria Coenen-Simons; Hub
Houbiers; Jo Vromen; ouders Royen-Cronenberg, zoon Jos en neef
Bert; familie Kochs-Herberichs,
zonen en schoondochters, fam.
Hamers- Kochs en familie PietersRoyen. Dinsdag 28 december.
9.00 uur: H.Mis. Intenties: Harry
Willems, ouders Eijkenboom-Habets en familie. Zondag 1 januari.
11.00 uur: H. Mis. Zondag 2 januari: 11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd
door Steven van Kempen. Intenties: 1e jaardienst Tila Franssen-Wijnands; jaardienst ouders
Joseph Snijders en Clara Keybets;
jaardienst Mia Meessen-Knubben;
overleden ouders Souren-Eurlings
en familie; Loeke Snijders- Kerckhoffs. Dinsdag 4 januari: 8.30 uur:
aanbidding van het Allerheiligste.
09.00 uur: H. Mis. Zaterdag 8 januari. 16.00 uur: H. Mis. Intenties:
jaardienst Henk Bodde en overleden familieleden. Dinsdag 11 januari. 9.00 uur: H. Mis.
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Familieberichten
Na een werkzaam en liefdevol leven dat getekend werd door oprechte levensvreugde,
goedheid, eenvoud en hulpvaardigheid, heb je waardig afscheid van ons genomen.
We zullen je missen.
Van ons is heengegaan, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Lies Bormans-Crijns

* 19 oktober 1934

weduwe van

Bertie
Crijns-Poulssen

weduwe van

Hoogland:
Wijnandsrade:

Bér Bormans

Ans en Jos
Marco en Foek
Leo en Ingrid
Rob en Renée, Ilse
Robert en Miriam
Luka, Jarno, Romee
Familie
Familie
Familie
Familie

Nooit meer samen met elkaar
Zonder jou is alles anders
Zo'n enorm gemis
Maar we weten dat het zo goed is.
Voor uw belangstelling, medeleven en
betrokkenheid bij het overlijden van onze
lieve moeder, oma, kleine oma en zus

† 16 december 2021

Alphons Janssen
Nuth:

DANKBETUIGING

willen wij, kinderen, u hartelijk danken.
Een speciaal woord van dank hierbij aan de
medewerkers van zorgcentrum Op den Toren,
in het bijzonder afdeling Topaas. En aan het
team van artsen, Medisch Centrum Nuth.

Crijns
Bormans
Janssen
van Houtem

De zeswekendienst voor Bertie is op zondag
2 januari 2022 om 09.30 uur in de St. Bavokerk
te Nuth.

Correspondentieadres: Bachlaan 1, 6361 CL Nuth
U wordt in de gelegenheid gesteld om persoonlijk afscheid te nemen van Lies bij
Uitvaartcentrum van den Hout, Kathagen 10 te Vaesrade-Nuth.
Bezoekgelegenheid dinsdag en woensdag van 17.30 tot 18.15 uur.

Een
gezonde
start
voor moeder
en kind

De uitvaart zal gezien de huidige coronamaatregelen in besloten familiekring plaatsvinden.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van zorgcentrum Pius te
Hoensbroek, afdeling Ridder Hoenhof, voor alle goede zorgen.

PICCOLO'S
Een piccolo-advertentie kost € 15,- voor particulieren. Voor bedrijven kan een commerciële piccolo geplaatst worden voor € 25,- Stuur uw tekst
naar info@beekdaeler.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens: uw naam, adres, postcode, woonplaats en IBAN- nummer. Bij opdracht wordt
het bedrag automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Piccolo’s insturen voor de eerstvolgende editie kan tot vrijdagmiddag 12.00 uur.

IN EN OM HET HUIS

GOUD & ZILVER

UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469

OUD GOUD GEVRAAGD
HOOGSTE DAGPRIJS
Goud ophalen aan huis
mogelijk.
Mariet Stijfs Oirsbeek
046-4425037.
Horloge batterijen 5 euro.

AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl
PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
ZAKELIJK & FINANCIEEL
REGIOBANK
OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 09.30-17.30 uur
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.

ONDERHOUD/REPARATIE
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.
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 /
0682944793.

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

RENOVATIE VAN

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

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

www.adventsactie.nl
IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00

◀

Doneer eenvoudig
via de QR-code

COLOFON
Redactie
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26
Sluittijd aanleveren
berichten:
Dinsdag 17.00 uur

TE HUUR
VAKANTIEWONING
TE HUUR
voor langere termijn.
Tel. 045-5244249

Wilfred en Patricia van den Hout

TE KOOP AANGEBODEN
TE KOOP: JONGE BRUINE
LEGKIPPEN, tegen de leg.
Per stuk € 10,-, vanaf 10 stuks
€ 9,-. Bezorgen mogelijk in
overleg. Tevens 20 kg zakken
legkorrel en legmeel
beschikbaar. 06-48564376
(bellen na 18.00 uur).
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER!

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Wij verstrekken u dan ook graag vrijblijvende
informatie. Hiervoor kunt u ons bellen voor het
maken van een afspraak bij u thuis
of in ons uitvaartcentrum.

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

Advertenties
E info@beekdaeler.nl
T 045-5243026
Sluittijd aanleveren
advertenties:
Donderdag 17.00 uur

Bezorging
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26
Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
T 045 - 524 30 26

Gratis spaarzegel bij elke
€10.- aan boodschappen*
* Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels,
slijterijartikelen, babyvoeding vanaf 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 23 t/m zondag 26 december 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Lochtman
Kippenragout

Vd Sjlechter
Konijnenbouten

bakje van 500 gram

per kilo

13.
13

98

9.
9

3.

99

99

*
G
N
I
T
40% KOR
Trots van Coop
Blonde d'Aquitaine
biefstuk
per 100 gram

2.19

1.

31

Trots van Coop
Blonde d'Aquitaine
kogelbiefstuk
per 100 gram

2.69

Ovenschotels

sperziebonen-spek,
witlof, spruiten
of Italiaans
per schotel

2.

99

1.

61

Ola Viennetta

2 dozen à 750 ml
combineren mogelijk

Aardappelschotels

rosevalpartjes,
hasselback potatoes
of pommes duchesse
per schotel

**
S
I
T
A
R
1+1 G

1.

99

BIERTJE

W EEK
VAN DE

_
55 _

5.10

6.70

2. 3.35

Alle blond,
dubbel of tripel
speciaalbieren
per stuk

**
G
N
I
T
25% KOR
_

0.69

22.65

0.52 _ 16.99
Gourmetschotel vega

Openingstijden:
Vrijdag 24 december
Zaterdag 25 december (1ste kerstdag)
Zondag 26 december

8.00 - 17.00 uur
gesloten
9.00 - 18.00 uur

Vrijdag 31 december
Zaterdag 1 januari (nieuwjaarsdag)
Zondag 2 januari

8.00 - 17.00 uur
gesloten
9.00 - 18.00 uur

Gourmetschotel kip

Luxe
gourmetschotel vis

per schotel

schotel voor 2/3 personen

schotel voor 2/3 personen

2.29

4.99

7.99
OP=OP

Gourmetschotel vlees

Gourmetschotel
vlees

voor 2 personen

voor 4 personen

5.99

9.99

*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

