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IN BEEKDAELEN VIER
STEMBUREAUS TWEE
DAGEN EERDER OPEN

Stemmen
kan al
vanaf
14 maart
In maart 2022 kan in de
gemeente Beekdaelen
drie dagen lang gestemd
worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kiezers
zouden dan niet alleen op
de daadwerkelijke verkiezingsdag (woensdag 16
maart) kunnen stemmen
maar ook al op maandag 14
en dinsdag 15 maart. Dat
kon ook al bij de Tweede
Kamerverkiezingen in
maart van dit jaar.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) stelt voor
de speciale coronawet die
vervroegd stemmen mogelijk maakt, te verlengen
om drukte in stemlokalen
te kunnen spreiden. De wet
zou eigenlijk aan het eind
van dit jaar aflopen.
Extra personeel nodig
De gemeente Beekdaelen
bevestigt dat het ministerie
heeft aangekondigd dat er
mogelijk ook bij de verkiezingen van maart 2022 extra
openingsdagen komen voor
een aantal stembureaus.
“De beslissing van het ministerie hierover wordt in
december verwacht”, aldus
Nicole Vaessen, communicatieadviseur bij de gemeente Beekdaelen. Dat betekent
voor Beekdaelen dat er vier
stembureaus - verdeeld over
de gemeente - ook open
zullen zijn op maandag 14
maart en dinsdag 15 maart.
Organisatorisch komt het
er op neer dat er vier stemlocaties eerder beschikbaar
moeten zijn en dat op die
dagen extra personeel nodig
is voor het stembureau. “Wat
dit financieel betekent is nog
niet helemaal duidelijk”,
zegt Vaessen. “We wachten
de beslissing van het ministerie af.” Burgemeester Eric
Geurts benadrukt hoe belangrijk ‘de rol van de lokale
politiek is in het democratisch proces’. Geurts roept
niet alleen de inwoners op
om te gaan stemmen, hij
hoopt ook dat mensen die
interesse hebben in de politiek ‘eens contact opnemen
met een politieke partij’.

Hondstrouwe
supporters
HULSBERG Als ze dan niet ‘naar binnen’ mogen, dan kijken hondstrouwe supporters ‘gewoon’ over de heg vanaf de openbare weg! Deze
veelzeggende en tegelijkertijd treurigstemmende foto, afgelopen zondagmiddag gemaakt bij de sportaccommodatie van SV Hulsberg,
symboliseert de situatie waarin we door corona zijn beland. De periode van ‘drie weken zonder geen publiek’ is na komend weekend
voorbij. Maar wees niet verbaasd als die periode wordt verlengd. Foto Rob Oostwegel

WINKELENDE SCHINVELDENAREN MERKEN STRENGE
CORONAREGELS IN BUURDORP GANGELT

Zonder prik
niet welkom
Vele tientallen Schinveldenaren gaan wekelijks
de grens over om in het
vlakbij gelegen Duitse
stadje Gangelt te tanken,
boodschappen te doen of
een hapje te eten. Sinds
zondag wordt Nederland
door onze oosterburen
als hoogrisicogebied
aangemerkt. Ongevaccineerden die de grens over
gaan lopen tegen allerlei
beperkingen aan. Ook
gevaccineerden worden
allerlei extra verplichtingen opgelegd.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Duitsland heeft niet alleen
de G3-regel maar ook de G2
en G2+, en in Oostenrijk
sinds maandag ook nog de
G1-regel. Nee, het wordt er
allemaal niet makkelijker op,
zo beseft ook de in Schinveld
woonachtige Chantal Hendriks. Zij winkelt en tankt
regelmatig in Gangelt. “Net
als mijn schoonmoeder
trouwens.” Op de dag dat
wij Chantal bellen is zij nog
niet op de hoogte van het feit

dat sinds afgelopen zondagavond strengere regels (dan
in Nederland) gelden voor
wie bijvoorbeeld in Gangelt
gaat uit-eten of shoppen.
Tanken bij de buren
Net als Chantal gaat ook Miranda Theunissen uit Schinveld regelmatig tanken in
Gangelt, dat scheelt op een
volle tank veel geld. “Toevallig had ik ‘het’ er gisteravond
nog met een vriendin over”,
vertelt Miranda aan de telefoon, doelend op de aangescherpte coronaregels in
Duitsland. Af en toe gaat ze

met die vriendin een hapje
eten in Gangelt. “Maar ja, dat
kan nu dus niet meer want
zij is niet gevaccineerd.”
Gangelt ligt op amper tien
autominuten van Schinveld.
Miranda kent een wandelroute. “Pakweg twee à drie
kilometer te voet en je bent
in Gangelt.” In restaurants
in Nederland mag je op dit
moment nog naar binnen
als je negatief bent getest, zo
niet in Gangelt. Daar geldt
de 2G-regel: gevaccineerd
of genezen. Er zijn zelfs al
restaurants die 2G+ eisen:
gevaccineerd en/of genezen

én daarbovenop ook nog negatief getest.
Duitse pers: Limburg
coronahotspot
In het 12.500 inwoners tellende Gangelt is men op dit
moment niet zo ‘happig’ op
winkelende Limburgers uit
de grensregio. Er gaat geen
dag voorbij of de Duitse pers
hamert erop dat de aangrenzende provincie Limburg ‘dé
coronahotspot van Nederland’ is, met twee keer zoveel
besmettingen als in de regio
Heinsberg waar Gangelt toe
behoort.
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Inloopmiddag
Hulsberg in
kerstsfeer

BURGEMEESTER ERIC GEURTS EN COA ZIJN WEER ‘ON SPEAKING TERMS’

Onderwijs op basisschool
voor kinderen noodopvang
Op donderdag 11
november dreigde
de burgemeester
van Beekdaelen Eric
Geurts nog om de
asielopvang in Schinnen te sluiten omdat
het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers
(COA) zich volgens
hem niet aan de
gemaakte afspraken
zou hebben gehouden, hetgeen het COA
overigens betwijfelt.
Maar zie, een kleine
twee weken later lijkt
de ergste kou uit de
lucht en zijn Geurts
en het COA weer
‘on speaking terms’.
“Wij zijn tevreden
met de veranderde
samenstelling van de
groep bewoners in de
noodopvang in Schinnen”, zegt Geurts
desgevraagd tegen De
Beekdaeler.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

In Schinnen zouden alleen
gezinnen geplaatst worden, zo was volgens B&W
van Beekdaelen afgesproken met het COA, maar
de eerste groepen die in
Schinnen aankwamen bestonden uit voornamelijk
alleengaande mannen. “De
samenstelling is inmiddels
een stuk diverser en sluit
beter aan bij de ligging
van de noodopvang in een

Hulsberg In gemeenschapshuis De Lange Berg
in Hulsberg is donderdag 9
december van 14.00 tot 16.00
uur weer de maandelijkse
inloopmiddag. Ditmaal geheel
in het teken van kerst. Bezoekers kunnen luisteren naar
een kerstverhaal en er wordt
gezellig samen gegeten
aan een feestelijke gedekte
tafel. Op het menu: een
heerlijk pasteitje. De toegang
bedraagt 7,50 euro. Aanmelden is noodzakelijk en kan via
gemeenschapshuis.hulsberg
@gmail.com of 06-55508453.

Wafelactie in
Merkelbeek
Merkelbeek Fanfare Sint Joseph houdt een wafelactie op
zaterdag 18 december in Merkelbeek. De wafels worden
huis-aan-huis verkocht of op
bestelling. Bestellen kan tot
16 december via het bestelfomulier dat huis-aan-huis
verspreid wordt in Merkelbeek. De opbrengst komt ten
goede aan de harmonie.

Koffieconcert
harmonie
afgelast
De firma Umami Catering uit het Belgische Genk verzorgt bij de noodopvang in Schinnen drie keer per dag een maaltijd, geserveerd op
wegwerpborden. Foto Rob Oostwegel

kleine kern”, aldus Geurts.
“Deze week volgen al de
eerste gesprekken met de
basisschool om er voor
te zorgen dat de kinderen die nu verblijven in de
noodopvang, passend onderwijs geboden wordt. We
blijven in gesprek met het
COA, maar ook met de omgeving, om de vinger aan de
pols te houden, zorgen bespreekbaar te maken en te
handelen wanneer nodig.”
Belgische cateraar
verzorgt maaltijden
De werkzaamheden die
voortvloeien uit de asielhuisvesting zouden bij

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

•• ”Gratis”
keuringen
zonder afspraak
voorkeuren
•• Klaar
Bij afkeur
kosten
terwijlgeen
u wacht!

voorkeur moeten worden
uitgevoerd door lokale bedrijven. Fractievoorzitter
Lars Kockelkoren van coalitiepartij PvdA op 22 oktober: “Denk daarbij aan het
verzorgen van maaltijden
door lokale horecaondernemers of cateraars.” Kockelkoren maar ook raadsleden van andere partijen
hadden kúnnen weten dat
dit verzoek bij voorbaat
kansloos was. Op het internet staat open en bloot
dat de firma Umami Catering uit het Belgische Genk
sinds juli 2018 instaat voor
de levering en distributie
van maaltijden ten behoe-

ve van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
Op de website van Umami
staat, met foto’s en al, dat
het contract op 14 mei 2018
tussen Umami Catering en
het COA officieel werd ondertekend in Den Haag.
Geen stamppot met worst
Wat ooit een bowlingbaan
was voor Amerikaanse
militairen in Schinnen is
inmiddels verbouwd tot
eetzaal voor asielzoekers.
Daar wordt drie keer per
dag een maaltijd geserveerd op wegwerpborden,
vertelt Philippe van Nimmen van catering Umami

– telkens in drie rondes,
vanwege de aantallen, zo
vertelde hij verleden week
tegen NRC Handelsblad.
Van Nimmen heeft ervaring met de doelgroep
‘die je natuurlijk niet een
stamppot met worst kunt
voorzetten’. “We werken
veel met gevogelte. Kippenboutjes en drumsticks
kennen ze over de hele wereld. Rijst kan prima, pasta ook, friet is feest. Maar
met groente is het weer
opletten: paprika en mais
vinden ze lekker, witlof of
spruiten niet. Bloemkool
met bechamelsaus: een no
go.”

Nuth Het jaarlijkse koffieconcert van harmonie St. Bavo uit
Nuth gaat dit jaar vanwege
corona wederom niet door.
Traditiegetrouw worden
tijdens het koffieconcert van
de harmonie langgetrouwde
bruidsparen in het zonnetje
gezet, maar net als vorig jaar
gaat daar een streep doorheen.

Kienen met
KBO-Nuth
Nuth KBO-Nuth verzorgt op
woensdag 1 december een
kienmiddag in het Trefcentrum. De zaal is open om 12.45
uur en het kienen begint om
13.30 uur. Ook niet-leden zijn
welkom, zij betalen een kleine
vergoeding.

VANAF DONDERDAG 25 NOVEMBER:
Ook
voorvoor
diesel en
Ook
bedrijfsauto’s,
diesels
en
olieverversen
mogelijk
bedrijfsauto’s

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

Lindelaufer Gewande 26, Voerendaal - Tel. 045 - 575 22 30

Lindelaufer
- Tel. 045 - 575 22 30
HenkGewande
Baadjou 26, Voerendaal
www.apkbaadjou.nl
Henk Baadjou
www.apkbaadjou.nl
Zonder afspraak
van ma. t/m do. 08.00-11.30
uur / 12.00-17.00 uur.
Zonder afspraak van
ma.
t/m
vr. van
Vr. 08.00 tot 12.00
uur.8.30 tot 17.00 uur

KERSTBOMEN
TE KOOP
BEZORGEN
MOGELIJK!
St. Catharinastraat 4		
6235 BE Ulestraten		
Tel: 043-3642202
www.boerenbondulestraten.nl

SYFIX
MET HET EA
TAAN
S
M
E
SYSTE
ECHT
R
D
IJ
LT
A
ZE

Openingstijden:
ma-vrij: 8.00 - 17.30
zaterdag: 8.00 - 16.00

Tankstation
24 uur per dag
geopend
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EIGEN VERENIGINGSLOKAAL VOOR ST. MARTINUS
IN VAESRADE STAP DICHTERBIJ

Gemeenteraad schiet
schutterij te hulp
Na 21 jaar zonder eigen
verenigingslokaal heeft
het er alle schijn van dat
schutterij St. Martinus uit
Vaesrade haar droom na
ruim twee decennia toch
kan verwezenlijken. Vier
politieke partijen (CDA,
Vernieuwingsgroep, VVD en
Beekdaelen Lokaal) hebben het college van B&W
via een motie opgeroepen
‘om alle medewerking te
verlenen bij het realiseren
van een eigen verenigingslokaal’. Dat lokaal moet
dan komen te liggen op
het 2e voetbalveld van de
sportaccommodatie Vaesrade. Een dolgelukkige
schutterijvoorzitter Robert
Zeijen: “Met deze ontwikkeling zijn wij als schutterij
uiteraard zeer blij.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDAKTIE

Twee weken geleden slaakte
het bestuur van St. Martinus
een noodkreet via De Beekdaeler omdat B&W – althans
volgens het schutterijbestuur

- niet tegemoet wenst te
komen aan het verzoek van
de schutterij. Overigens niet
zomaar een schutterij, maar
eentje met 106 leden en
daarmee een van de grootste
schutterijen van Limburg.
Cofinanciering van het
gebouw
De vier genoemde politieke
partijen stellen dat St. Martinus door de huidige situatie geremd wordt in haar
verdere ontwikkeling. “Een
eigen verenigingsgebouw
is van essentieel belang.”
Het viertal wil van B&W een
raadsvoorstel voor eventuele cofinanciering van het
gebouw. Hoewel de motie
kan rekenen op een ruime
meerderheid in de raad is
de motie aangehouden.
“Afgesproken is dat wethouder John Essers eerst met
ons in gesprek gaat”, zegt
schutterijvoorzitter Zeijen.
“Dat is ook de reden waarom
de motie is aangehouden.”
De motie is ondertekend
door Twan Schevers (CDA),
Hugo Schaffrath (Vernieuwingsgroep), Bert Heggen
(VVD) en Harry van de Laar

(Beekdaelen Lokaal). Robert
Zeijen hoopt dat er volgende maand ‘groen licht’ is.
“Wij hebben een klemmend
beroep gedaan op de raad en
uitgelegd waarom we dringend verlegen zitten om een
eigen verenigingsgebouw.
Van de tien schutterijen in
Beekdaelen is St. Martinus
de enige zonder eigen verenigingslokaal.”
Eigen lokaal in
jubileumjaar?
Op dit moment huurt de
schutterij voor de activiteiten het ‘tweede’ voetbalveld
van de sportaccommodatie
Vaesrade, de schutters zijn
als het ware te gast in de
kantine van VV Vaesrade.
Deze kantine is echter niet
geschikt, want sowieso te
klein voor beide verenigingen, aldus Zeijen twee
weken geleden in De Beekdaeler. In 2022 viert St. Martinus het 125-jarig bestaan.
De ultieme droom van de
schutters uit Vaesrade laat
zich raden: het jubileumfeest
vieren in een eigen verenigingslokaal.

Mooi je eigen geld verdienen!

De Beekdaeler zoekt
bezorgers in Schinveld
(vanaf 12 jaar!)

SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN SCHINVELD:
Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler
in Schinveld en ontvang
allebei €40,-.
Informeer naar de
voorwaarden.

Voor meer informatie én verdiensten(!)
mail naar info@claessensmedia.nl
of bel met 06 42 67 70 06
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ONDERSCHEIDING VOOR ANNE HAUTVAST EN LARS VAN OOIJEN

Aachen Airport is de enige regionale luchthaven in Nederland waar passagiers én vracht
orden, aangevuld met een maintenanceboulevard voor vliegtuigen en helikopters. Die
Aachen Airport
is deMaastricht
enige regionale
in Nederland
heid maakt datMaastricht
jouw toekomstige
collega’s
Aachenluchthaven
Airport omschrijven
alswaar
een
én vrachtis.vervoerd worden, aangevuld met een maintenancewerkplek, waarpassagiers
geen dag hetzelfde
boulevard voor vliegtuigen en helikopters. Die verscheidenheid maakt dat
toekomstige
collega’s
Aachen Airport
de subafdelingjouw
Equipment
per direct
op zoekMaastricht
naar een kandidaat
voor deomschrijven
functie van: als een
dynamische werkplek, waar geen dag hetzelfde is.

Jongerenlintjes
naar Jabeek
en Schimmert

Monteur Equipment (M/V)

Voor de subafdeling Elektro zijn wij op korte termijn op zoek naar een
(fulltime op basis van 38 uur per week)

Monteur Elektro (M/V)

ng Equipment ressorteert evenals de subafdelingen Elektro en Facilities onder de afdeling
nfrastructure. De afdeling Projects & Infrastructure is verantwoordelijk voor het technisch
(fulltime
op basis
van 38
uur per
week)
an de aanwezige installaties
in de gebouwen
en terreinen
(inclusief
de runway)
en alle rollend
quipment) op de luchthaven aanwezig.

subafdeling Elektro
verantwoordelijk
voor het elektrotechnische
ng Equipment De
is verantwoordelijk
vooris het
reguliere en correctieve
onderhoud, het onderhoud,
oplossen
het oplossen
van storingen
het uitvoeren
van inspecties aan de aanwezige
n en het uitvoeren
van inspecties
aan het en
aanwezige
equipment.
installaties
enaan
systeemdelen
zowel
in de gebouwen
als van
in dedeterreinen.
oet daarbij gedacht
worden
al het rollend
materieel
ten behoeve
afhandeling van
Concreet
moet daarbij
gedacht
worden
systemen
ten beoals High Loaders,
Push-Back
Trucks,
Heftrucks
etc.aan
Ookde
deinstallaties
voertuigenenvan
de
dweer (crashtenders)
en het
materieel
t.b.v. de sneeuwijsbestrijding valt hieronder.
hoeve van
de diverse
gebouwen,
terreinen,en
baanverlichtingsinstallaties-runway,
orden ook werkzaamheden
verricht
aan de
diverseten
transportsystemen
in van
de diverse
UPS systemen,
en rollend
materieel
behoeve van de aanwezig
afhandeling
sen t.b.v. het transport
van
Cargo. infrastructuur. Het betreft daarbij zowel installaties op
vliegtuigen
ende
aanwezige
laag- als hoogspanningsniveau. De subafdeling Elektro wordt eveneens
de functie: betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten.
n van mechanisch,
pneumatisch enworden
hydraulisch
regulier enbinnen
correctief
aan alle
De werkzaamheden
dus uitgevoerd
eenonderhoud
breed spectrum
van de
ge equipment en
transportsystemen;
(Elektro)techniek.
n van schades;
chten van bank-, las-, en elektrowerkzaamheden;
Inhoud
van de
n van periodieke
inspecties
en functie:
keuringen;
• uitvoeren
van de dagelijkse elektrotechnische werkzaamheden zoals 		
n oplossen en diagnoses
stellen.
het oplossen van storingen, het geplande reguliere onderhoud (preventief
en curatief)
en periodieke
inspecties aan de diverse installaties;
zoek naar kandidaten
die beschikken
over:
• mede uitvoeren
van
elektrotechnische werkzaamheden
aangaande
oma Landbouwmechanisatie
en/of
motorvoertuigentechniek
of gelijkwaardig;
projecten de
jaarlijks
ingepland
worden; op het gebied van
hte specialisatie(trainingen)
in en
ervaring
met technieken
• voorbereidingen
treffen
dat de werkzaamheden
veilig kunnen
worden
ngsmotoren, elektrisch
aangedreven
materieel,
pneumatiek, hydrauliek
en
iebankwerken en uitgevoerd;
lassen;
• het mede opstellen van procedures en instructies.
varing;
ding tot storingstechnicus (is een pré);
Wij name
zijn opten
zoek
naar kandidaten
die werkzaamheden
beschikken over:
bele instelling met
aanzien
van werktijden,
worden na een
Een 2MBO-4
diploma Elektrotechniek
of een soortgelijke
opleidingvan 6.00 uur
inwerkperiode •in een
ploegendienst
uitgevoerd bestaande
uit ochtenddiensten
(aanvullende
opleidingen);
uur en middagdiensten
tussen vakgerichte
14.00 uur en
23.00 uur.
• Kennis van laagspanningsinstallaties (hoogspanningsinstallaties is een pré);
ds-on” mentaliteit;
• Computerkennis
m.b.t. vermogen
MS-Office bij
( Word
en Exel); van storingen;
d technisch inzicht
en een analyserend
het oplossen
• Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift;
g rijbewijs B-C-E.
• Stressbestendigheid en een zeer collegiale instelling;
• Een flexibele instelling met name ten aanzien van werktijden,
werkzaamheden worden na een gedegen inwerkperiode in een
2 ploegendienst uitgevoerd bestaande uit ochtenddiensten van
6.00 uur tot 14.00 uur en middagdiensten tussen 14.00 uur en 23.00 uur.
• Een ”hands-on” mentaliteit;
• Goed technisch inzicht en een analyserend vermogen bij het oplossen
van storingen;
• Een geldig rijbewijs B.
Aangezien je met diverse specifieke systemen in aanraking komt, zal er een
uitdagend traject gevolgd worden, waarbij je kennis kunt opdoen van deze
systemen. Veel ga je leren in de praktijk van je collega’s. Waar nodig zullen er
specifieke trainingen en cursussen gevolgd moeten worden. Je wordt in deze
functie aangestuurd door de Assistent Manager Projects & Infrastructure, die
werkverantwoordelijke is m.b.t. de elektrotechnische werkzaamheden aan de
laag- en hoogspanningsinstallaties. Nadat je voldoende kennis hebt opgedaan
zul je ook ingeroosterd worden voor wachtdiensten in verband met het oplossen
van storingen
Maastricht Aachen Airport biedt:
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die op termijn bij goed functioneren, kan worden omgezet in een vaste dienstbetrekking. MAA heeft een goed
arbeidsvoorwaardenpakket met een prima pensioen (ABP), tegemoetkoming in
de kosten voor het sporten en een collectieve ziektekostenverzekering.
Sollicitatie:
Voldoe je aan bovengenoemde functie-eisen en ben je nieuwsgierig geworden
naar de werkzaamheden op Maastricht Aachen Airport? Dan ontvangen wij graag
jouw motivatiebrief met CV. Je kunt die per mail sturen naar Kitty Frijns, Manager
HR (k.frijns@maa.nl). Voor meer informatie over bovengenoemde vacature
kun je contact opnemen met Bart Willems, Assistent Manager Projects &
Infrastructure (via het telefoonnummer: 06-18353141).
Een Veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart maakt deel uit van de benoemingsprocedure.

Anne Hautvast (20) is actief voor maar liefst vijf organisaties, met name in Schimmert. Foto Gemeente
Beekdaelen

Lars van Ooijen (19) is een belangrijke schakel tussen de jeugd, het jongerenwerk en de bewoners van
Jabeek. Foto Gemeente Beekdaelen

Beekdaelen Burgemeester
Eric Geurts van Beekdaelen
heeft verleden week twee
zogeheten jongerenlintjes
uitgereikt. De burgemeester verscheen, onaangekondigd, aan de deur bij
Anne Hautvast en Lars van
Ooijen. Het jongerenlintje
is voor alle kinderen en
jongeren tot 23 jaar die
zich vrijwillig inzetten voor
anderen, voor de gemeenschap in de gemeente
Beekdaelen of die een
bijzondere (sport)prestatie
hebben geleverd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Anne Hautvast (20) is actief

voor maar liefst vijf organisaties: jeugdleidster bij
Kindervakantieweek Schimmert, vrijwilliger bij Jong
Nederland Schimmert, (bestuurs)lid van het damesteam van VV Schimmert en
daarnaast actief voor buurtvereniging Groot Haasdal
en de activiteitencommissie
van de Hazeler Paorte Fieës.
Kortom, een duizendpoot,
die zich op veel fronten inzet voor de gemeenschap en
dat ‘gewoon’ doet naast haar
studie verpleegkunde.
Jongerenwerk
Lars van Ooijen (19) ontving
een jongerenlintje vanwege

zijn bijzondere rol in de
Jabeekse gemeenschap. Hij
helpt de kinderen in het
dorp de weg te vinden naar
het jeugdhonk van CMWW.
Hij is ook lid van de voetbalclub en heeft een eigen team
samengesteld dat buiten
de trainingstijden om een
balletje mag trappen op het
voetbalveld. Deze jonge
Jabeekenaar is kortom een
belangrijke schakel tussen
de jeugd, het jongerenwerk
en de bewoners van Jabeek.
En dat allemaal naast zijn
studie procesoperator C bij
de opleiding Vista College
en zijn eigen bedrijfje dat hij
aan het opbouwen is.

SPORT
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WEDSTRIJD VAN DE WEEK

Thuisnederlaag
voor Hulsberg
HULSBERG De seizoensstart was imponerend, maar intussen laat SV Hulsberg steekjes vallen. Zondag verloren de geel-roden op eigen veld met 1-2 van Keer (zie
foto). Voor Hulsberg scoorde Timo Valentijn. De ploeg staat nu vierde op de ranglijst met 13 punten uit 7 duels (doelsaldo 17-12). Donderdag 25 november (19.30 uur)
speelt SV Hulsberg opnieuw thuis, dan tegen Willem I uit Maastricht. Foto Rob Oostwegel

VALERY HAAGMANS UIT NUTH OP 51-JARIGE LEEFTIJD PLOTSELING OVERLEDEN

Een
gezonde
start
voor moeder
en kind

Minor rouwt om clubicoon
de jeugd van Minor. Bij de
bekerwedstrijd EHC-Minor,
verleden week dinsdag,
droegen de spelers van Minor een rouwband en werd
een minuut stilte in acht
genomen ter nagedachtenis
aan Valery Haagmans.

Op maandag 15 november is Valery Haagmans
uit Nuth op 51-jarige
leeftijd plotseling overleden. Haagmans was
een bekende inwoner
van Nuth, mede doordat hij nauw betrokken
was bij het plaatselijke
verenigingsleven, met
name bij voetbalclub
RKSV Minor.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Met het overlijden van
Valery verliest Minor een
zeer betrokken clublid”,
meldt de voetbalvereniging
uit Nuth op zijn website en
Facebookpagina. “Al op z’n
vijfde werd Valery lid van
Minor, hij was er jeugdtrainer, jeugdleider, jeugdcommissielid en speler.”
In zijn actieve voetbaljaren
bij de jeugd en de senioren
etaleerde Haagmans zijn
uitstekende spelinzicht.
Ook nam hij jarenlang de

Valery Haagmans

organisatie op zich van het
‘Jan Haagmans Toernooi’,
vernoemd naar zijn overleden vader. Inmiddels is de

derde generatie-Haagmans
verbonden aan Minor. Jirre,
de zoon van Valery en de
kleinzoon van Jan, speelt bij

Carnaval en hengelsport
Behalve Minor had Haagmans nóg een passie:
vastelaovend. In 2007 was
hij Prins Carnaval van Nuth.
Daarnaast maakte hij jarenlang deel uit van de Raad
van Elf van CV de Nachuule
en liep hij met de vriendengroep De Vreigeleare
mee in de grote optocht. De
afgelopen jaren was Valery
Haagmans, samen met zoon
Jirre, een graag geziene gast
op de visvijvers in Nierhoven en De Keelkamp van
Hengelsportvereniging
V.I.N. (Vissen In Nuth).
Bestuur en leden zijn geschokt door het plotselinge
overlijden van hun clublid.
De afscheidsdienst in besloten kring (coronaregels) is
op dinsdag 23 november.

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

◀

Doneer eenvoudig
via de QR-code
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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.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Hoek Zwarte Graaf/
Kluisstraat in Doenrade
Tussen N274 en Jabeekerstraat in Schinveld
Handelsstraat sectie A nr.
2549 in Nuth (Handelstraat 7,
6361 KC Nuth)
Oensel 10 in Schimmert

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een woning

DATUM VERLEEND
12-11-2021

Het aanpassen van het
omvormerstation
Het bouwen van een
bedrijfshal, wijziging op
een verleende vergunning
bedrijfshal
Verbouwing schuur tot 1
vakantie-appartement en 1
bergruimte

12-11-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Hoek Beekstraat/A ge Water Standplaatsvergunning voor
in Schinveld
de verkoop van kerstbomen
iedere zaterdag vanaf 27-11
t/m 18-12-2021

15-11-2021

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.

Orange the World: stop het
geweld tegen vrouwen en meisjes!
Verschillende acties vanaf 25 november
Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en
meisjes. De campagne loopt dit jaar van 25 november t/m 10 december 2021.
Gemeente Beekdaelen doet dit jaar mee aan Orange the World.
Geweld tegen vrouwen en meisjes is
een probleem overal in de wereld, ook
in Nederland. Minstens één op de drie
vrouwen heeft geweld meegemaakt in
haar leven. Dat betekent dat een miljard
vrouwen en meisjes is geconfronteerd
met fysiek, seksueel of psychisch
geweld.
In meer dan 90 landen wordt op 25
november (Internationale Dag tegen
Geweld tegen Vrouwen) en in de
dagen erna, campagne gevoerd. De
kleur oranje staat symbool voor een
zonsopgang in een toekomst zonder
geweld voor iedere vrouw en ieder
meisje.
Acties gemeente Beekdaelen
Op 25 november 2021:
• wappert bij de drie gemeentehuizen
in Beekdaelen de Orange the
World-vlag;
• doet de ‘Oranje Loper’-tour
Beekdaelen aan en deelt oranje
kaarsen uit (zie hierna), en
• worden twee bijzondere locaties
aan de Beekdaelenroute oranje
verlicht: De Reusch in Schimmert en
de bomenrij bij het Clemensdomein
bij Merkelbeek.
Verder besteden wij tijdens de
campagneperiode via onze website
en Facebookpagina met regelmaat
aandacht aan Orange the World.

acties is het meewandelen voor een
goed doel: de Orange Challenge.
De ‘Oranje Loper’ toert door Limburg
en deelt oranje kaarsen uit
De gemeentes Beekdaelen, Maastricht,
Roermond en Weert spreken zich uit
tegen gendergeweld. In samenwerking
met deze gemeentes, toert de Oranje
Loper* 25 november door Limburg en
doet deze vier gemeentes aan.
Op de Oranje Loper wordt er aandacht
gevraagd voor het geweld tegen
vrouwen. Er worden oranje kaarsen
uitgedeeld (op = op), met een flyer met
feiten over gendergeweld in Nederland.
Dit is onderdeel van de internationale
Orange the World campagne.
De Oranje Loper in Beekdaelen:
• Donderdag 25 november 2021
• Markt, Nuth
• Van 10.00 tot 11.30 uur
Wit u laten zien dat ook u de strijd
tegen geweld tegen vrouwen steunt?
Deel dan tussen 25 november en 10
december een foto van een brandende
kaars op social media met de hashtag
#orangetheworldlimburg. De Oranje
Loper verloot onder al deze berichten
een aantal leuke prijzen.
Meer informatie over deze actie leest u
op www.beekdaelensociaal.nl/respect.

Acties Orange the World
‘Orange’ zelf organiseert ook
allerlei acties; deze vindt u op
www.orangetheworld.nl. Een van die

*De Oranje Loper is een initiatief van Stichting
FAM!, SMKK, Ladies’ Circle Roermond, Ladies’
Circle Weert, Zonta Mergelland, de Ronde Tafel
Roermond en Soroptimistclub Mosaïk-Limburg

Tijdens de werkzaamheden worden
diverse kabels en leidingen verplaatst of
vernieuwd. Dit gebeurt ter voorbereiding
op de reconstructie die begin 2022 start.
De firma Hurkmans is verantwoordelijk
voor de uitvoer.

Dit zal enige hinder met zich meebrengen in de verkeersdoorstroming en
bereikbaarheid, hiervoor vragen we om
uw begrip en medewerking.

18-11-2021

DATUM VERLEEND
12-11-2021

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.

Werkzaamheden nutsbedrijven
Provincialeweg Zuid in Oirsbeek
De nutsbedrijven (Enexis en WML) zijn in week 47, de week van 22 november
2021, gestart met werkzaamheden aan de Provincialeweg Zuid in Oirsbeek. De
werkzaamheden vinden plaats binnen het gebied Provincialeweg Zuid vanaf
nummer 145-148 tot aan nummer 103-94. Ook op het deel Altaarstraat tot en met
de hoek Romenkamp wordt gewerkt.

Gedurende de werkzaamheden zal er
gebruik worden gemaakt van werkvakken
met voorrangsregeling, verkeersregelaars
of tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Globaal zullen genoemde werkzaamheden 6 weken duren, e.e.a. is
uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Aanwonenden krijgen
van de nutsbedrijven nog separaat
bericht.
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Fietspaden in Beekdaelen onder
handen genomen
Beekdaelen is een prachtige
uitgestrekte gemeente waar
het mooi toeven is. Zeker te
voet of per fiets. Er is dan ook
een uitgebreid netwerk van
fiets- en wandelpaden binnen
onze gemeente. Niet alleen
voor de recreant, maar ook
voor iedereen die van A naar
B wil.
Beekdaelen hecht er waarde
aan dat deze fietspaden veilig
en comfortabel gebruikt
kunnen worden. In oktober
2020 werd dit nog eens door de
gemeenteraad benadrukt in een
motie.
Daarop hebben wij aan u, als
onze inwoners en gebruikers,
gevraagd ons te laten weten
waar het op het gebied van
veiligheid beter zou kunnen. Die oproep heeft veel bruikbare tips opgeleverd. Samen
met onze eigen inventarisatie en de oproep vanuit de raad om vooral ook aandacht te
hebben voor de Heringsweg in Schinveld, leverde dat een duidelijk beeld op. Van daaruit
zijn we aan de slag gegaan en goed een jaar later (november 2021) werd het laatste
project op de lijst opgeleverd.

Wethouder Jan Hermans (wegen en verkeer) is blij met het resultaat van de
grootschalige opwaarderingsronde van de vrijliggende fietspaden: “In ons
mobiliteitsplan hebben we de ambitie vastgelegd dat we een gemeente voor
fietsers en wandelaars willen zijn. Zij krijgen ruim baan, terwijl het gemotoriseerde
verkeer zo veel mogelijk naar het hoofdwegennet wordt geleid. Daarvoor moet
wel de benodigde infra op peil zijn. We beschikken in Beekdaelen over een flink
aantal kilometers aan fietspaden, maar in de loop der jaren ontstonden er
knelpunten of bleek er meer behoefte aan onderhoud en reparaties. Ik waardeer
het dat onze inwoners ons dat op constructieve wijze hebben laten weten zodat
wij ermee aan de slag konden. Nu zijn nagenoeg alle vrijliggende fietspaden
zodanig onder handen genomen dat ze allemaal weer voldoen aan het door
de raad gewenste onderhoudsniveau. Maar wegenonderhoud is natuurlijk een
continu proces en nooit ‘af’ dus als u gevaarlijke situaties signaleert, meld dit dan
bij de gemeente, bijvoorbeeld via Fixi.”

Woonwagenlocatie Veeweg
op de schop
De woonwagenlocatie aan de Veeweg te Schinnen is aan renovatie toe. De huidige
acht standplaatsen worden opnieuw ingericht. De sanitaire voorzieningen krijgen
een grondige opknapbeurt. De riolering is geïnspecteerd en wordt waar nodig
gerepareerd. De hemelwaterafvoer krijgt een aansluiting op een sloot en met
een infiltratiesysteem in de bodem geleid. Als alles klaar is draagt Beekdaelen het
beheer van de standplaatsen over aan de woningcoöperatie.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er nog behoefte is aan standplaatsen in
Beekdaelen. Om in die behoefte te voorzien onderzoekt Beekdaelen of uitbreiding
met 4 standplaatsen op de Veeweg mogelijk is. Daarnaast gaat de gemeente op
zoek naar nog een extra standplaatsen elders in de gemeente.

Bekendmaking vaststelling
wijzigingsplan Wissengrachtweg 38
te Hulsberg

Kennisgeving maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit milieubeheer
Reguliere voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken op basis van artikel 3.8, vijfde
lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan Wissengrachtweg
38 te Hulsberg op 9 november 2021 is vastgesteld. Het wijzigingsplan met
bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.1954.WPwissengrachtwg38-VA01. Het plan is op
afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte in het voormalige gemeentehuis van
Onderbanken, Kloosterlaan 7 te Schinveld.

Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken bekend dat een
besluit is genomen:

Waar gaat het wijzigingsplan over?
Het wijzigingsplan voorziet in het realiseren van één reguliere burgerwoning ter
plekke van de Wissengrachtweg 38 te Hulsberg en de bedrijfsbebouwing ter
plekke te slopen. Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer
Z/21/157075.
Bent u het met dit plan niet eens?
Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een beroepschrift naar
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een
omschrijving van het besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens
bent met het bestemmingsplan. Vergeet niet uw beroepschrift te ondertekenen.
Burgers hebben de mogelijkheid om dit alles ook digitaal via https://digitaalloket.
raadvanstate.nl te doen. U moet dan wel over DigiD beschikken.
Wie kan er beroep instellen?
Over het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen bij het college van
burgemeester en wethouders ingediend. U kunt dus alleen beroep instellen als
u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat
bent geweest een zienswijze kenbaar te maken.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor:
ambtshalve opstellen van maatwerkvoorschriften
Locatie:
Modelvliegclub Thermiek 58,
Baarsgrubbenweg 1, 6361 JZ Nuth
Datum besluit:
8 november 2021
Zaaknummer:
2020204961
Het besluit is op 8 november 2021 verzonden aan de aanvrager.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 november 2021 t/m 4
januari 2022 in het gemeentehuis van Beekdaelen, op de gebruikelijke plaats en tijden.
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.
officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).
Rechtsbescherming
Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit
niet eens bent, kunt u van 23 november 2021 t/m 4 januari 2022 bezwaar maken. Op
deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan: College van burgemeester en wethouders van Beekdaelen, Postbus 22000, 6360
AA Nuth.

Voorlopige voorziening
Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan
om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit
besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist
op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige
besluit geschorst.

Voor meer informatie kunt u van maandag t/m donderdag contact opnemen
met de afdeling Ruimte, te bereiken via het algemene nummer van de gemeente
0884502000.

Informatie
RUD ZuidLimburg, telefoon: + 31 43 389 78 12
te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 0884502000.

Limburgse watertaps houden winterslaap
In de week van 22 november worden de WMLwatertaps afgesloten van het water.
WML doet dit om bevriezing te voorkomen. Gedurende de winter worden de taps
gecontroleerd en ‘voorjaarsklaar’ gemaakt. Zodat er ook in 2022 buitenshuis lekker gratis
Limburgs drinkwater getapt kan worden.

Gratis drinkwater terug in 2022
In het voorjaar zullen de medewerkers van WML door Limburg rijden om de watertaps
weer aan te sluiten. Zo zorgen ze ervoor dat u kunt genieten van echt Limburgs kraanwater.
Het drinken van kraanwater is overigens stukken beter voor het milieu dan verpakt water!
Dus neem van thuis een herbruikbaar flesje mee voor onderweg. Zo draagt u ook uw
steentje bij aan een beter milieu.
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Twee bijzondere jongeren
krijgen Jongerenlintje gemeente
Beekdaelen
Op donderdag 18 november heeft burgemeester Geurts twee Jongerenlintjes
uitgereikt. De burgemeester verscheen, onaangekondigd, aan de deur bij Anne
Hautvast en Lars van Ooijen.
Met trots stellen wij deze jongeren aan u voor:

Anne

, 20 jaar oud, is actief voor maar liefst vijf organisaties en is niet te beroerd
om, naast organiseren, de handen uit de mouwen te steken bij alle activiteiten. Ze is
sinds 2015 jeugdleidster bij Kindervakantieweek Schimmert en sinds 2018 vrijwilliger bij
Jong Nederland Schimmert. Sinds kort is ze lid van het damesteam van VV Schimmert.
Daar is ze actief op het veld én daarbuiten. Vanwege haar constructieve bijdrage aan
de bijeenkomsten over de toekomst van de vereniging heeft de club haar gevraagd
om een bestuursfunctie te vervullen. Aan de activiteiten van buurtvereniging Groot
Haasdal draagt ze al jaren haar steentje bij met originele ideeën voor de jongste jeugd.
Daardoor is ze als vanzelf in de activiteitencommissie
gerold van de Hazeler Paorte Fieës. Kortom, een
duizendpoot, die zich op veel fronten inzet
voor de gemeenschap en dat ‘gewoon’ doet
naast haar studie verpleegkunde. Zeker een
Jongerenlintje waard.

Lars, 19 jaar oud, verdient een Jongerenlintje vanwege zijn bijzondere rol in

de Jabeekse gemeenschap. Hij helpt de kinderen in het dorp de weg te vinden
naar het jeugdhonk van CMWW en neemt het voortouw bij het organiseren
van activiteiten voor hen. Hij is lid van de voetbalclub en heeft een eigen team
samengesteld dat buiten de trainingstijden om een balletje mag trappen op het
voetbalveld. Hij overtuigt jongeren ervan dat het ‘goed is om te sporten’ en neemt
hen, bijna letterlijk, bij de hand naar het voetbalveld. Een alternatief voor het
’rondhangen op straat’. Hij zorgt dat iedereen meedoet en (ook niet onbelangrijk)
dat iedereen na het sporten weer opruimt. Lars weet de
jeugd te enthousiasmeren, te binden en tussendoor
ook nog aan het sporten te krijgen. Hij verdient
een jongerenlintje omdat hij in Jabeek op
deze manier een heel belangrijke schakel is
tussen de jeugd, het jongerenwerk en de
bewoners van Jabeek. En dat allemaal
naast zijn studie procesoperator C bij
Vista College en zijn eigen bedrijf dat hij
aan het opbouwen is.

Kent u ook een jongere die een lintje verdient?
Alle inwoners van Beekdaelen kunnen een kind/jongere
aanmelden vóór 15 september 2022. Daarbij moeten ze
tenminste twee personen opgegeven die de voordracht
ondersteunen met een schriftelijke motivatie(brief). Een
onafhankelijke jury beoordeelt welke kinderen of jongeren
het lintje ontvangen.

De feestelijke uitreiking vindt plaats op of nabij 20 november
2022, de internationale dag van de rechten van het kind.

Spelregels
Het jongerenlintje is voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar
die zich vrijwillig inzetten voor anderen, voor de gemeenschap
in de gemeente Beekdaelen of die een bijzondere prestatie
hebben geleverd. Bijvoorbeeld een kind of jongere die:
• iets heldhaftigs heeft gedaan, zoals een dier gered .
• zich vrijwillig heeft ingezet voor een goed doel.
• zieke/oudere mensen heeft geholpen.
• een bijzondere (sport)prestatie heeft geleverd.

Stand van zaken noodopvang USAGterrein Schinnen
Op 8 november namen de eerste bewoners van de noodopvang in Schinnen
hun intrek in de opgebouwde paviljoens op het voormalig USAG-terrein. De
gemeente en het COA kunnen zich voorstellen dat hierover veel vragen heersen
bij de inwoners van Beekdaelen. Op www.beekdaelen.nl/noodopvang vindt u
hierover alle beschikbare informatie.

Vragen/klachten COA-terrein
Heeft u vragen of klachten over iets dat speelt op het terrein van de noodopvang?
Ook dan kunt u contact opnemen met het COA, ditmaal via telefoonnummers
06 – 15 49 96 58. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Ook informeren wij u via dit weekblad
door regelmatig een aantal veelgestelde
vragen en de bijbehorende antwoorden te
behandelen. Deze week kregen wij vooral
vragen die te maken hebben met COVID19.

Openbare orde en veiligheid
Een melding doen in het kader van
openbare orde en veiligheid buiten
het terrein. Hiervoor belt u de
politie van 0900 8844. Voor acute en
levensbedreigende situaties belt u
natuurlijk 112.

Worden vluchtelingen op COVID-19 getest
en gevaccineerd?
De vluchtelingen die in Nederland
aankomen, worden getest op COVID19
en TBC. Ze gaan allemaal tien dagen in
quarantaine. Alle asielzoekers krijgen de
mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

Overig
Voor alle overige vragen kunt u terecht
bij de gemeente Beekdaelen. Bel
hiervoor naar 088 450 2000 of mail
naar gemeente@beekdaelen.nl.

Krijgen de bewoners van de noodopvang in
Schinnen een QR-code?
Voor de bewoners van de noodopvang
gelden dezelfde regels als voor ieder ander:
een QRcode is te verkrijgen op basis van
volledige vaccinatie, een testbewijs of een
doorlopen besmetting. Bewoners die geen
BSNnummer hebben en dus ook geen
DigiD kunnen aanvragen, kunnen via de GZA
(de gezondheidsdienst van het COA) een
QRcode aanvragen als ze gevaccineerd zijn,
een negatief testbewijs hebben of hersteld
zijn na een besmetting.
Meehelpen?
Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger of
wilt u een materiele donatie doen?
Neem dan contact op met het COA via
fmzschinnenwonen@coa.nl of kijk op
www.coa.nl/vrijwilligerswerkendonaties.
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Aachen Airport is de enige regionale luchthaven in Nederland waar passagiers én vracht
orden, aangevuld
met een
maintenanceboulevard
vliegtuigen
en helikopters.
Die
Maastricht
Aachen
Airport is de enigevoor
regionale
luchthaven
in Nederland
heid maakt datwaar
jouw passagiers
toekomstige collega’s
Maastricht
Aachen
Airportaangevuld
omschrijvenmet
als een
én vracht
vervoerd
worden,
een
werkplek, waarmaintenanceboulevard
geen dag hetzelfde is. voor vliegtuigen en helikopters. Die verscheidenheid
maakt dat jouw toekomstige collega’s Maastricht Aachen Airport omschrijven
de subafdelingals
Equipment
per directwerkplek,
op zoek naar
kandidaat
voor deis.functie van:
een dynamische
waareen
geen
dag hetzelfde

MAA is voor de subafdeling Equipment per direct op zoek naar een kandidaat
voor de functie van:

Monteur Equipment (M/V)

KLEIN, OPLAADBAAR EN
DISCRETE APP-BEDIENING

(fulltime op basis van 38 uur per week)

WIDEX MOMENT™ & CHARGE n CLEAN

Monteur Equipment (M/V)

ng Equipment ressorteert evenals de subafdelingen Elektro en Facilities onder de afdeling
nfrastructure. De afdeling Projects & Infrastructure is verantwoordelijk voor het technisch
aan de aanwezige installaties in de gebouwen en terreinen (inclusief de runway) en alle rollend
quipment) op de luchthaven(fulltime
aanwezig. op basis van 38 uur per week)

ng Equipment is verantwoordelijk voor het reguliere en correctieve onderhoud, het oplossen
n en het uitvoeren van inspecties aan het aanwezige equipment.
De subafdeling Equipment ressorteert evenals de subafdelingen Elektro en
oet daarbij gedacht worden aan al het rollend materieel ten behoeve van de afhandeling van
Facilities onder de afdeling Projects & Infrastructure. De afdeling Projects &
oals High Loaders, Push-Back Trucks, Heftrucks etc. Ook de voertuigen van de
Infrastructure is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud aan de
dweer (crashtenders) en het materieel t.b.v. de sneeuw- en ijsbestrijding valt hieronder.
aanwezige installaties in de gebouwen en terreinen (inclusief de runway)
orden ook werkzaamheden verricht aan de diverse transportsystemen aanwezig in de diverse
en alle rollend materieel (equipment) op de luchthaven aanwezig.
sen t.b.v. het transport
van de Cargo.

de functie: De subafdeling Equipment is verantwoordelijk voor het reguliere en correctieve
onderhoud, het oplossen van storingen en het uitvoeren van inspecties aan het
n van mechanisch,
pneumatisch en hydraulisch regulier en correctief onderhoud aan alle
aanwezige
equipment. Concreet moet daarbij gedacht worden aan al het rollend
ge equipment en
transportsystemen;
materieel ten behoeve van de afhandeling van vliegtuigen zoals High Loaders,
n van schades;
Push-Back Trucks, Heftrucks etc. Ook de voertuigen van de bedrijfsbrandweer
chten van bank-, las-, en elektrowerkzaamheden;
(crashtenders) en het materieel t.b.v. de sneeuw- en ijsbestrijding valt hieronder.
n van periodieke inspecties en keuringen;
Hiernaast worden ook werkzaamheden verricht aan de diverse transportsysten oplossen en diagnoses stellen.
men aanwezig in de diverse (Cargo) loodsen t.b.v. het transport van de Cargo.

zoek naar kandidaten die beschikken over:
oma Landbouwmechanisatie en/of motorvoertuigentechniek of gelijkwaardig;
Inhoud van de functie:
hte specialisatie(trainingen)
in enmechanisch,
ervaring metpneumatisch
technieken en
op hydraulisch
het gebied van
• Uitvoeren van
regulier en correctief
ngsmotoren, elektrisch aangedreven materieel, pneumatiek, hydrauliek en
onderhoud aan alle aanwezige equipment en transportsystemen;
iebankwerken en lassen;
• Herstellen van schades;
varing;
• Het verrichten van bank-, las-, en elektrowerkzaamheden;
ding tot storingstechnicus
een
pré);
• Uitvoeren(is
van
periodieke
inspecties en keuringen;
bele instelling met
name tenoplossen
aanzien van
werktijden,stellen.
werkzaamheden worden na een
• Storingen
en diagnoses
inwerkperiode in een 2 ploegendienst uitgevoerd bestaande uit ochtenddiensten van 6.00 uur
uur en middagdiensten
tussen
uur en 23.00die
uur.
Wij zijn op
zoek 14.00
naar kandidaten
beschikken over:
ds-on” mentaliteit;
• MBO diploma Landbouwmechanisatie en/of motorvoertuigentechniek
nd technisch inzicht
een analyserend vermogen bij het oplossen van storingen;
of en
gelijkwaardig;
g rijbewijs B-C-E.
• Vakgerichte specialisatie(trainingen) in en ervaring met technieken op
het gebied van verbrandingsmotoren, elektrisch aangedreven materieel,
pneumatiek, hydrauliek en constructiebankwerken en lassen;
• Ruime ervaring;
• Een opleiding tot storingstechnicus (is een pré);
• Een flexibele instelling met name ten aanzien van werktijden, werkzaamheden
worden na een gedegen inwerkperiode in een 2 ploegendienst uitgevoerd
bestaande uit ochtenddiensten van 6.00 uur tot 14.00 uur en middagdiensten 		
tussen 14.00 uur en 23.00 uur.
• Een ”hands-on” mentaliteit;
• Uitstekend technisch inzicht en een analyserend vermogen bij het oplossen
van storingen;
• Een geldig rijbewijs B-C-E.
Aangezien je met divers specifiek equipment in aanraking komt, zal er een traject
gevolgd worden waarbij je kennis kunt opdoen. Waar nodig zullen er specifieke
trainingen en cursussen gevolgd moeten worden. Je wordt in deze functie
aangestuurd door de Supervisor Equipment. Nadat je voldoende kennis hebt
opgedaan word je ook ingeroosterd voor wachtdiensten in verband met het
oplossen van storingen.

SOUND LIKE NO OTHER

Hoorkliniek is de zelfstandige
audicien voor Amstenrade en
omstreken. Persoonlijke
aandacht staat bij ons, net als
keuzevrijheid, hoog in het
vaandel. Samen met u kiezen
we de juiste hooroplossing.

ACTIE!

Tot eind december
een luxe oplader
t.w.v. € 300,- cadeau
bij WIDEX MOMENT
Raadhuisplein 24 A
6436 BW Amstenrade
046 439 7607
info@hoorkliniek.com

Hoorkliniek

Wat een mooie auto!
Wist je dat je deze op kan
laden bij Coop Knols
in Schimmert? Je kan 24 uur
per dag, 7 dagen per week
terecht op onze parkeerplaats.
Hieronder zie je nog onze
openingstijden, mocht je nog
binnen willen lopen voor een
boodschap!
Openingstijden
maandag t/m zaterdag
zondag

08.00 - 20.00 uur
09.00 - 18.00 uur

Maastricht Aachen Airport biedt:
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die op termijn bij goed functioneren, kan worden omgezet in een vaste dienstbetrekking. MAA heeft een goed
arbeidsvoorwaardenpakket met een prima pensioen (ABP), tegemoetkoming
in de kosten voor het sporten en een collectieve ziektekostenverzekering.
Sollicitatie:
Voldoe je aan bovengenoemde functie-eisen en ben je nieuwsgierig geworden
naar de werkzaamheden op Maastricht Aachen Airport? Dan ontvangen wij graag
jouw motivatiebrief met CV. Je kunt die per mail sturen naar Balou Stassen,
HR Adviseur (b.stassen@maa.nl). Voor meer informatie over bovengenoemde
vacature kun je contact opnemen met Jack Dumoulin, Manager Projects &
Infrastructure (via het telefoonnummer: 043-3589815).

Coop

Een Veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart maakt deel uit van de benoemingsprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

25-10-21 12:08
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VERTICAAL 1 scheepsherstelplaats 2 jong dier 3 Italiaans eiland 4
rondhout 5 ego 6 uitbundige groei 7 leer v.h. heldendicht 8 afslagplaats bij golf 12 knaagdier 14 radon 16 vrucht 17 verheven stand 18
jaartelling 20 dun 21 brandgang 23 teil 24 beeldraadsel 25 groente
27 masker 29 schrijfgerei 32 pl. in Frankrijk 33 Spaans landvoogd 34
wapen 35 pers. vnw. 38 zie aldaar 40 lengtemaat 42 vleesgerecht 43
zangnoot 44 vrouwelijk dier 46 pl. in Italië 47 Engelse omroep 49
sukkel 51 numero 52 grondtoon.

36

OPLOSSING WEEK 46

39

47

HORIZONTAAL: 1 verscheidenheid 9 op de wijze van 10 vogel 11
afhangend stuk vel 13 Ierland 15 rijstdrank 17 palm 18 wandversiering 19 uitstaand 22 zangnoot 23 kweker 25 broeder 26 behoeftige
omstandigheid 28 huidziekte 30 zeehond 31 vogel 32 grote garnaal
34 maaltijd 36 administratietroepen 37 deel v. Frankrijk 39 cerium
41 voorzetsel 42 drinkgerei 43 gegevens 45 vermaak 47 afgezant 48
Nijlreiger 50 lidwoord 52 Amerika 53 gerieflijk.
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KRUISWOORD
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4

9
11

6

9 4
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6

44

KRUISWOORD

51
56

63

57
64

67

69

HORIZONTAAL: 1 strofe 6 opmerkelijk 12 middag 13 insect 14 pers. vnw. 16 ongevuld 18
vrouwelijk dier 19 lidwoord 20 grote bijl 22 voordat 24 watervlakte 25 vreemde munt 27
eenjarig dier 29 wenk 30 Greenwichtijd 31 bergweide 33 water in Utrecht 35 rondhout 37 ijzerhoudende grond 38 Ned. eiland 39 bijbelse figuur 40 titel 41 pl. in Gelderland 42 afslagplaats bij golf 44 stoomschip 45 deel v.e. naald 47 spelleiding 50 soort 52 vrouwelijk dier 54
soort hert 56 tongstreling 58 soortelijk gewicht 59 staat in Amerika 61 zijde 64 voegwoord
65 echtgenoot 66 metaal 68 rebellie 69 nadeel.
VERTICAAL: 1 bewusteloosheid 2 United Nations 3 kluit 4 bereide dierenhuid 5 een zekere
7 hoge berg 8 voederbak 9 deel v.h. hoofd 10 spil 11 deel v.e. trap 15 likdoorn 17 erfelijkheidsdrager 18 vlaktemaat 19 lagedrukgebied 21 selenium 23 uitstalkast 24 zijns inziens 26
achter 27 hengselvat 28 interest 29 tot en met 30 opperwezen 32 stuk stof 34 pl. in Gelderland 36 lokspijs 41 landbouwwerktuig 43 bijwoord 46 onzes inziens 48 jaartelling 49 Europeaan 51 reeds 52 Europese hoofdstad 53 lekkernij 55 knevel 57 gezellig 59 een weinig 60
korenzeef 62 Engels bier 63 roeipen 65 boom 67 dat is.
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INGEZONDEN
‘Wat U zegt’
Hoe Beekdaelen en
De Beekdaeler zelfs
deTelegraaf haalden
(De Beekdaeler 16-11-2021)

Genieten naast
de waterbuffer
OIRSBEEK Genieten van een prachtige omgeving en tot rust komen. Dat kan sinds zaterdag in Oirsbeek, meer bepaald: naast de waterbuffer aan
de Vaart, met dank aan het Waterschap. Op die plek zijn bankjes neergezet en boompjes geplant, op initiatief van buurtvereniging Oppeven 2 met
Frans Douven als grote animator. Bij de officiële ingebruikname zaterdag werd de gemeente Beekdaelen vertegenwoordigd door wethouder Jeannette Quadvlieg (Vernieuwingsgroep). De eveneens aanwezige Waterschap-bestuurslid Josette van Wersch liet weten dat het Waterschap bereid
is om dit soort bewonersinitiatieven vaker te ondersteunen. Foto Rob Oostwegel

Ja, het bericht over de
opvang van asielzoekers in
Schinnen onder gemeente
Beekdaelen werd onlangs
zelfs bericht in Nederlands grootste dagblad
De Telegraaf en in meer
landelijke dagbladen die
ik als nieuwsgierige lezer
bijna allen dagelijks lees.
Mooi dat De Beekdaeler de
landelijke pers heeft weten
te bereiken. Maar ik vind
het voor ‘n keer ook wel ‘ns
leuk te vermelden dat ik als
nog steeds gevraagd hobby-dichter, schrijver, artiest
al jaren een of meer keren
per maand mijn grieven en
opmerkingen mail naar
wuz@telegraaf.nl (De Wat U
Zegt-pagina in De Telegraaf). Meestal worden mijn
brieven geselecteerd voor
publicatie, vaak als hoofdartikel van de dag. Zo raak ik
mooi mijn ei en mijn frustaties over politiek e.d. kwijt
en krijg geregeld reacties
van lezers uit het hele land
Och, een mens moet maar
een hobby hebben waar ie
als gepensioneerde ook anderen nog mee amuseert!

Samen maken
we Beekdaelen!

•

Parochie St. Bavo
Nuth introduceert
‘kerkbonnen’
Nuth Het kerkbestuur
van de St. Bavoparochie in
Nuth zit flink in zijn maag
met de opbrengst van de
wekelijkse collectes en
kaarsjesverkoop. Zeker nu
storten van munten nog
maar op weinig plekken
kan. Bovendien lopen ook
de kosten op om contant
geld te storten.
Zo kon de Bavoparochie in
Nuth tot voor kort dat geld
nog storten bij de Rabobank
in het centrum. Maar samen
met dat filiaal verdwenen
ook de muntautomaten.
Nu moeten ze ruim tien
kilometer heen- en terug-

rijden naar de dichtstbijzijnde muntjesautomaat in
Brunssum!
Alternatief
De kerk in Nuh komt nu
met een alternatief: ‘kerkbonnen’. Je betaalt 5 euro
en in ruil daarvoor krijg je
een bonnenkaart met zes
coupons (2 coupons van
0,50 euro en 4 coupons van
1 euro). Tijdens de collecte bepaal je zelf hoeveel
coupons je wilt geven. Een
devotiekaars kopen kan
ook met de kerkbon, die
verkrijgbaar is in de kerk en
tijdens het parochiespreekuur in de pastorie, telkens

op dinsdag en vrijdag van
09.30 uur tot 10.30 uur en
donderdag van 14.00 tot
16.00 uur. “De kerkbon
afrekenen moet wel met de
pinpas”, meldt het kerkbestuur. Datzelfde geldt
voor misintenties: pin-only.
“Mensen die geld geven bij
de collecte of een kaarsje
opsteken, verwachten dat
dit ten goede komt aan de
kerk. Niet dat hiervan een
gedeelte naar de Rabobank
gaat”, aldus de parochie.
"Maar doneren met contant
geld kan ook gewoon nog
en dat zal altijd zo blijven.”
Het ‘kerkbonnensysteem’
gaat in per 1 december.

ereld
wordt
De wereld wordt
eld
wordt
De
wereld
wordt
De
wereld
wordt
rookvrij
ookvrij
rookvrij
okvrij
rookvrij
kvrij
De wereld wordt rookvrij

Samen maken we Beekdaelen!

Een
gezonde
start
voor moeder
en kind

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

• IN- EN VERkOOP AUTO’S
• LASWERkzAAMHEDEN
• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
•APk kEUREN (zONDER AfSPRAAk)
• BANDEN EN UITLIJNEN

APK e 35,4-gAsmeting e 7,roetmeting e 25,-

WenWen
er maar
aan
er maar
aan

Wen er
maar aan
er
maar
aan
Wen
er
maar
maar aan aan

Beekdaelen 2021 De lokale politieke partij
Vernieuwingsgroep Beekdaelen vindt het van
belang dat alle inwoners mee kunnen doen,
mee-participeren, meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan dat
Beekdaelen De de
lokale
politieke partijalVernieuwingsgroep
Beekdaelen
Vernieuwingsgroep
50 jaar lang de
vindt het van belang
daten
alle
inwonersvan
mee
kunnen
doen, mee-participeren,
inbreng
participatie
burgers
in hun
eigen KERN en in
hun gemeenschap
van groot
meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter
Hugo
Schaffrath geeft aan
belang
vindt.
Hiermee
geven
we
samen
invuldat de Vernieuwingsgroep al 50 jaar lang de inbreng en participatie van
ling aan het motto “Beekdaelen maken we
burgers in hun eigen
KERN en in hun gemeenschap van groot belang vindt.
samen”.
Hiermee geven we samen invulling aan het motto “Beekdaelen maken we
Indien u wilt opkomen voor de belangen van
samen”. Indien u wilt opkomen voor de belangen van uw KERN of buurt,
uw KERN of buurt, stuur dan gerust eens een
stuur dan gerustmailtje
eens een
naar (hugoschaffrath@home.nl)
of bel
naarmailtje
(hugoschaffrath@home.nl)
of bel
mij even op (06-27821174).
Wij
gaan
graag
met
u
in
gesprek.
mij even op (06-27821174). Wij gaan graag
met u in gesprek.
NUTH

KERK KAN COLLECTEGELD AMPER MEER KWIJT
NU BANKFILIALEN EN AUTOMATEN VERDWIJNEN

Jean Keulen Hulsberg

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

PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

Ontdek
hoede
de
Ontdek hoe
Ontdek
hoe
de wereld
rookvrij
wereld
rookvrij
wordt
wereld
rookvrij
wordt
wordt
op
rookvrij.nl
op rookvrij.nl
op rookvrij.nl

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

SchutterSStraat 2
Beek-elSloo
(t) 046 - 435 23 35
www.autoServiceBeek.nl

◀

Doneer eenvoudig
via de QR-code

Kom tijdens de feestdagen lokaal zichtbaar in beeld
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Een
gezonde
start
voor moeder
en kind

Kom tijdens
de feestdagen lokaal zichtbaar in beeld
‘n
kerstwens
Kom tijdens de feestdagen lokaal zichtbaar in beeld
in
de krant!
‘n kerstwens

kerstwens
in‘nde
krant!
in de krant!

De feestdagen komen er weer aan. Kom als ondernemer of vereniging tijdens de feestdage

De feestdagen komen er weer aan. Kom als ondernemer of vereniging tijdens de feestdagen
De feestdagen
komen
er weer
aan. Kom alsstellen
ondernemer
vereniging traditie
tijdens dezeer
feestdagen
lokaal
zichtbaar
in beeld.
Onze
dezeofjaarlijkse
op prijs.
lokaal
zichtbaar
in beeld.
Onze
lezerslezers
stellen deze jaarlijkse
traditie zeer op prijs.
lokaal zichtbaar in beeld. Onze lezers stellen deze jaarlijkse traditie zeer op prijs.

SPECIALE
KERSTBIJLAGE
DE BEEKDAELER
SPECIALE
KERSTBIJLAGE
DEBEEKDAELER
BEEKDAELER
SPECIALE
KERSTBIJLAGE DE

Natuurlijk
verschijnt
er vooraf
aanaan
Kerstmis
een
Natuurlijk
verschijnt
er vooraf
Kerstmis
een een
Natuurlijk
verschijnt
er
vooraf
aan
Kerstmis
sfeervolle
kerstkrant.
De kerstkrant
verschijnt
sfeervolle
kerstkrant.
De
kerstkrant
verschijnt
sfeervolle kerstkrant. De kerstkrant verschijnt
dinsdag
21 december
als bijlage
bij bij
deze
krant.
dinsdag
21 december
als bijlage
deze
krant.
dinsdag 21 december als bijlage bij deze krant.
Kom
als ondernemer
of vereniging
tijdens
Kom als
ondernemer
of vereniging
tijdens
dede
Kom feestdagen
als ondernemer
ofinvereniging
tijdens
de
zichtbaar
in beeld.
Onze
lezers
feestdagen
lokaallokaal
zichtbaar
beeld.
Onze
lezers
stellen
deze
jaarlijkse
traditie
zeer
op
prijs.
feestdagen
lokaal
zichtbaar
in
beeld.
Onze lezers
stellen
deze jaarlijkse
traditie
zeer
op
prijs.

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

stellen deze jaarlijkse traditie zeer op prijs.

1/1
pag.
260 x 385
1/1 pag.
1/1 260
pag.x 385
1/2
pag.
260x x185
185
1/2 pag.
260

1/2 pag.

1/4 pag.
1/4
pag.

128
128x x185
185

1/4 128
pag.
1/8 pag.
1/8
pag.
128x x9090

€ 1120,-

VERSCHIJNINGSDATUM

VERSCHIJNINGSDATUM
• dinsdag 21 december 2021
• dinsdag 21 december 2021

Tarief

260€ 1120,x 385

€ 1120,-

260 x 185

€ 560.-

€ 560.€ 560.€ 280,€ 280,-

128€ x140,185

€ 280,-

1/16 pag.
1/16
pag.

1/8 62
pag.
62x x9090

128€ x70,00
€90
70,00

€ 140,-

1/32 pag.
1/32
pag.

x x4242
1/166262
pag.

62 €x 37,50
90
€ 37,50

€ 70,00

€ 140,-

• Plaatsing in1/32
kerstbijlage
Beekdaeler
pag. DeDe
62 x 42
•• Plaatsing
in kerstbijlage
Beekdaeler
Verschijnt in de hele gemeente Beekdaelen.

€ 37,50

• Verschijnt in de hele gemeente Beekdaelen.

• Plaatsing in kerstbijlage De Beekdaeler

CONTACT

VERSCHIJNINGSDATUM
RESERVEREN & AANLEVEREN
• dinsdag
21 december
2021 2021
RESERVEREN
& AANLEVEREN
• uiterlijk
dinsdag
14 december

• Verschijnt
hele gemeente
Beekdaelen.
CONTACT
Heeft u vragen
of wilt uin
uwde
advertentie
reserveren?
Heeft
vragen
of met
wilt ons
u uw
Neem udan
contact
op.advertentie reserveren?

• uiterlijk dinsdag 14 december 2021

Neem danCONTACT
contact met ons op.

RESERVEREN & AANLEVEREN
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Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers
in Schinveld
(vanaf 12 jaar!)

SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN SCHINVELD:
Tip jouw vriend(in), bekende
of iemand anders over het
bezorgen van De Beekdaeler
in Schinveld en ontvang
allebei €40,-.
Informeer naar de
voorwaarden.

Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06
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Zo zwart als roet

W

ij zongen in sinterklaastijd als kind “Daar wordt aan
de deur geklopt” uit volle borst en nadat de deur was
geopend, stond Zwarte Piet daar in vol ornaat. Na een
eerste schrikreactie stelde hij ons gerust:
“Wees maar gerust mijn kind.
Ik ben een goede vrind.
Want al ben ik zwart als roet,
'k Meen het toch goed.”
Tegenwoordig valt een lawine Surinaams Holland over je heen
als je dat zingt, want dan ben je discriminerend bezig, ook al
meen je het toch goed. Ik begrijp daar niets van, want ik ben in
ons dorp ongeveer twintig jaar goedheiligman geweest, binnengehaald door de fanfare en omringd door een grote kinderschaar,
maar vooral ook geëscorteerd door een stel leuke zwarte pieten,
die erop uit waren het de kinderen naar de zin te maken. Het
waren meestal jongeren die zich vrijwillig met veel moeite zwart
hadden geschminkt en die na de happening nog veel meer moeite moesten doen om het smeersel er weer helemaal af te krijgen.
Het was geen roet, ook geen schoensmeer, maar zwarte schmink
en de lippen waren vuurrood. Het viel mij op dat de grijns veel
beter uitkomt als een gezicht zwart is. Ik voelde me bij die
escorte op mijn gemak en ik heb nimmer op mijn ijverige medewerkers neergekeken, integendeel. Ze hielpen me altijd bij het
van het paard of uit de koets stappen. Toen de Surinaams-Nederlandse burgemeester van Nuth, Headly Binderhagel, die mij
namens het gemeentebestuur moest inhalen, te laat kwam, zei
ik dat hij maar bij de zwarte pieten moest gaan staan en dat vond
iedereen, inclusief hijzelf, erg leuk. Geen haar op mijn hoofd om
te bepeinzen, dat ik discriminerend bezig was. De burgemeester
zei tegen een van de kinderen die voor hem terugdeinsde, “Voel
maar, het geeft niet af” en iedereen had lol, want hij meende het
goed.
Wie het niet goed meenden, waren de demonstranten die
afgelopen vrijdag in Rotterdam protesteerden tegen de 2G-plannen van het kabinet. Het protest mondde uit in hevige rellen.
Politieauto's werden in brand gestoken en hulpverleners werden
bekogeld met vuurwerk en stenen. Toen een groep politieagenten in het nauw werd gedreven en zich bedreigd voelde,
werden er eerst waarschuwingsschoten gelost en toen dat niet
hielp, werd gericht op de relschoppers geschoten, waarbij er
twee werden getroffen. Uiteindelijk moesten zeven gewonden
naar het vanwege corona overvolle ziekenhuis en werden 51
relschoppers aangehouden. Burgemeester Aboutaleb die het had
over een orgie van geweld, kondigde meer arrestaties aan, want
er waren genoeg beelden veilig gesteld. Daarop was naast veel
jeugdigen een harde kern voetbalsupporters te zien, zowel van
Feyenoord als van andere clubs. Ik kan me enigszins voorstellen
dat voetbalfans die momenteel van de tribunes worden geweerd,
weinig begrip opbrengen voor de maatregelen van het kabinet (die ook niet zo goed zijn uitgelegd en daarom door velen
verkeerd worden begrepen). Zij mogen hun ongenoegen uiten,
maar deze rellen hebben niets met sportiviteit te maken. Dat
werd door minister Ferd Grapperhaus in een van zijn niet mis te
verstane preken de wereld in geslingerd. De bullebak van de regering vond, dat de rellen en het extreme geweld tegen agenten,
ME en brandweermensen weerzinwekkend waren om te zien.
Hij vervolgde pathetisch: “Mannen en vrouwen die elke dag de
straat op gaan voor onze veiligheid, zijn belaagd en bekogeld
met stenen en vuurwerk. Wat we gisteravond hebben gezien is
simpelweg misdadig gedrag. Het heeft niets met demonstreren
te maken."
Je kunt het ook anders zien. Het label “misdadig gedrag” kan ook
worden geplakt op de ongeoorloofde vrijheidsbeneming van een
heel volk door het tweetal Rutte & De Jonge. Mag je grondrechten opofferen ten behoeve van pandemiebestrijding? De
persconferenties van het duo zijn inmiddels zo berucht, dat het
smullen zal zijn voor onderzoekers, die dat ooit gaan evalueren
en beoordelen. De partij (?) van Thierry Baudet verheugt zich
reeds bij voorbaat op de tribunalen waarvoor regeringsgetrouwen zich dan moeten verantwoorden. Dat spreken zijn volgelingen tot veler ontzetting in de Tweede Kamer uit. De grote onbeantwoorde vraag blijft: wie krijgt straks de zwarte piet uitgereikt?
Het antwoord daarop ligt verborgen in een roetzwarte toekomst.
De knusse, ietwat bekrompen sfeer van de jaren ’50, waarin
het sinterklaasfeest nog voornamelijk een huiselijke gebeurtenis was en waarin een beetje zwarte schmink geenszins werd
verward met het zwarte ras, roept bij veel ouderen heimwee op.
Toen was de politie nog voornamelijk bezig met het bekeuren
bij een niet brandend achterlicht op je fiets en kwam de minister-president slechts sporadisch in het nieuws. Radio en tv
hadden slechts twee zenders en de enige rellen waren die van
feestende studenten die te diep in het glaasje hadden gekeken.
Hoe krijgen we ooit de geest weer terug in de fles? Het zou het
beste zijn als er nu een kabinet gaat aantreden met allemaal
nieuwe ministers, mensen die hun gezond verstand gebruiken
en weten te verbinden, in plaats van af te stoten en die zo nu en
dan wat schmink op hun gelaat smeren om de betrekkelijkheid
van het leven te vieren.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Leerlingen De Zeveneik ‘streetwise’
BINGELRADE De leerlingen van basisschool De Zeveneik in Bingelrade maakten vorige week maandag kennis met ANWB
Streetwise, een programma voor praktisch verkeersonderwijs aan basisschoolkinderen van groep drie tot en met acht.
Streetwise moet kinderen leren om veilig om te gaan met het verkeer. Basisschool De Zeveneik vindt het belangrijk dat
de kinderen wijs gemaakt worden in het verkeer. Ook de school voelt zich namelijk verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van de kinderen . “Vroeg of laat moet elk kind veilig leren omgaan met het drukke verkeer”, aldus een woordvoerder van De Zeveneik. “En daarom heeft onze school meegedaan met ANWB Streetwise.” Foto De Zeveneik

Pinnen in Nuth?
Even geduld aub

Mooi je eigen geld verdienen!

De Beekdaeler zoekt bezorger in Schinveld
Verdien je eigen
zakgeld bij jou in de buurt.
Bezorg De Beekdaeler op
dinsdag of woensdag
in de volgende wijk:
300 adressen: omgeving
Beekstraat / A ge Water/
Kanunnik van Nuijsstraat
Pres. Rooseveltstraat /
In de Kweddel

Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@beekdaeler.nl of bel met 06 42 67 70 06

PICCOLO'S
Een piccolo-advertentie kost € 15,- voor particulieren. Voor bedrijven kan
een commerciële piccolo geplaatst worden voor € 25,- Hoe werkt het?
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.

Nuth Nuth, met ruim
6500 inwoners inclusief
Vaesrade met afstand
het grootste smaldeel
van de gemeente Beekdaelen, had nog niet zo
lang geleden drie banken: ABN-AMRO, ING
en Rabobank. Inmiddels
is er geen enkele bank
meer, sinds verleden
week kun je in Nuth zelfs
niet pinnen.
De geldautomaat in het
voormalige Rabobankgebouw aan de Stationsstraat is namelijk
verdwenen, in afwachting
van een Geldmaat die
op deze locatie komt te
staan. Wanneer? Dat is
niet bekendgemaakt. Het
weghalen van de pinautomaat is ook niet vooraf
gecommuniceerd met de
plaatselijke bevolking.
Wie geld wil pinnen moet

uitwijken naar een van de
omliggende dorpen. Inwoners van Nuth die geen
eigen vervoer hebben zijn
voorlopig aangewezen
op de hulp van familie en
bekenden. Wanneer de
pinautomaat van Geldmaat wordt geïnstalleerd?
Dat had De Beekdaeler
aan de Rabobank willen
vragen maar de Rabo
was telefonisch niet voor
commentaar bereikbaar.
Boze gezichten
Het aantal boze gezichten
in Nuth over het gebrek
aan basale bancaire
dienstverlening neemt
met de dag toe. “Moet ik
nu met mijn scootmobiel
soms geld gaan pinnen in
Hoensbroek?”, vraagt een
plaatselijke inwoonster
zich vertwijfeld af, en zij
is in Nuth bepaald niet de
enige.

IN EN OM HET HUIS

VACATURES & PERSONEEL

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

POETSHULP GEVRAAGD
3 uur per 14 dagen
Mevr. M. Houwers
045 - 5241572

PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

HUISHOUDELIJKE HULP
GEVRAAGD IN SCHIMMERT
voor ca. 3 uren
om de 2 weken.
Voor meer informatie
bel 06-15621859.
TE KOOP GEVRAAGD

LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

TE KOOP GEVR.:
BOERDERIJWONING OF
KARAKTERISTIEKE WONING
met evt. mogelijkheden voor
een B&B in regio
Hulsberg-Valkenburg.
Tel: 06-29566722.

ONDERHOUD/REPARATIE

ZAKELIJK & FINANCIEEL

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.

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.
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Familieberichten
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Kerkdiensten
Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Wij zijn verdrietig, maar ook dankbaar.
Hij heeft de rust gekregen die hij heeft verdiend.
In dankbare herinnering aan wat hij voor ons heeft
betekend, hebben wij afscheid genomen
van onze lieve broer, zwager, oom en neef

Wiel Mulkens

Math Palmen
Math was sinds 1966 lid van onze club.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe
met het dragen van dit grote verlies.

Hij overleed op 87-jarige leeftijd.
In liefdevolle herinnering:
Jan † en Mia †
Hub
Maria en Hub †
En al zijn neven, nichten,
achterneven en achternichten

Bestuur en leden
Handboogschutterij St. Hubertus
Nuth

Correspondentieadres:
Rhodestraat 22
6363 AZ Wijnandsrade

Valery Haagmans,

vader van ons jeugdlid Jirre Haagmans

Een speciaal woord van dank voor Meander Thuiszorg,
dokter Vogels en personeel afdeling Topaas Op den Toren.

Zaterdag 27 november. 19.00 uur: H. Mis.
Zondag 28 november. 11.00 uur: Hoogmis.
Intenties: jaardienst Wiel Limpens; zielendienst Jo Delahaije (tevens trouwdag); 1e
jaardienst Math Kisters; jaardienst overleden ouders Kurvers-Prikken Woensdag
1 december. 19.00 uur: H. Mis, Intenties:
echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en
ouders; Thei Meijers en Tiny Meijers-Veldman. Donderdag 2 december. 10.00 uur: H.
Mis in het klooster. 16.00 uur: Aanbidding
en rozenkransgebed in het klooster. Vrijdag
3 december. 10.30 uur: Communie aan de
zieken.

Parochie St. Bavo
Nuth
Met ongeloof en verbijstering hebben wij
kennisgenomen van het overlijden van

Nuth, 20 november 2021

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Wij wensen Jirre, Monique, familie en vrienden veel
sterkte toe met dit verlies.
Bestuur en leden
Handboogschutterij St. Hubertus
Nuth

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Een
gezonde
start
voor moeder
en kind

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze vicevoorzitter en vrijwilliger

Zondag 28 november 09.30 uur: H. Mis
(live stream). Intenties: 1e jaardienst.
Els Schoffelen-Hendriks; 2e jaardienst
Joep Hofman; jaardienst Marcel en Lies
Daemen-Akkermans. Maandag 29 november 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 3 december 09.00 uur: H. Mis. Intenties:
levenden en overledenen familie FrijnsEuchhorst. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

HANS SPAPENS

Zaterdag 13 november 18.30 uur: H. Mis. Intenties: jaardienst Harrie Pisters; Mia Curfs,
ouders de Rijk- Curfs en ouders Curfs-Rikers; Jozef Wachelder en Aldegonda Wachelder- van der Mark. Dinsdag 30 november 9.00 uur: H. Mis.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 27 november. 19.00 uur: H. Mis.
Zondag 28 november. 11.00 uur: H. Mis,
opgeluisterd door Sing a Song. Intenties:
Overleden ouders Gijzen-Wiekken (gestichte jaardienst); Silvia Frissen (gestichte
jaardienst); Mathilda Cordeweners-Alberts
(gesichte jaardienst); Rosalie Voncken-Rouwette; overleden ouders Lardinois-Smeets
en overleden familieleden; Richard, Ans en
Jean Sieben.

Hij stond mede aan de basis van het ontstaan
van de wensbus en vervulde vele beleidsmatige
en uitvoerende taken.
Hans Spapens en wensbus Beekdaelen zullen
onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven.
Wij wensen Elzeline en familie veel sterkte toe
met dit grote verlies.

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

Namens bestuur en vrijwilligers,
Jos van Bilsen,
voorzitter wensbus Beekdaelen

◀

Doneer eenvoudig
via de QR-code

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 28 november. 11.00 uur: H. Mis.
Intenties: Lei Giesbers; Lei Lemmens; Huub
Schoonbroodt.

COLOFON
COLOFON

Redactie
E info@beekdaeler.nl
T 045 - 524 30 26

Voor al uw
feesten en partijen

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

wordt
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ereld
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De wereld
wordt
dt
rij
De wereld wordt
ookvrij
rookvrij

www.smeijstershoek.nl

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

rookvrij

ar aan
aan
n

Wen
maar aan
Deerwereld
wordt
erWen
maar
aan
er maar
aan
rookvrij
Wen er maar aan

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

Ontdek hoe de
Ontdek hoe de
wereld
rookvrij wordt
wereld rookvrij wordt
Ontdek
hoe de
opop
rookvrij.nl
rookvrij.nl

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.

wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

Ontdek hoe de
Ontdek
hoerookvrij
de
wereld
wordt

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
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ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 25 t/m zondag 28 november 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Preuf
varkenshaas-saté

Abrikozenslagroomvlaai

bakje 500 gram

groot (12 personen)

17.

99

9.

95

6.

Vegetarische burger,
(zigeuner)schnitzel,
cordon bleu, krokantof satéschnitzel

Trots van Coop
Noord-Hollandsche
48+ kaas

2 pakken à 2 stuks
combineren mogelijk

jong, jong belegen, belegen,
extra belegen of oud
stuk 500 gram

**
S
I
T
1+1 GRA

4.-

6.80
7.60

_
89 _

3.78

7.38

1. 3.69

Alle Trots van Coop Authentieke
ovengebakken gehakt, grillworst,
boterhamworst, leverkaas of leverworst

Johma brooden toastsalades
2 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

2 pakjes à 105-145 gram
combineren mogelijk

*
2 STUKS

4.00

4.

99

29

*
2 STUKS
3.70
6.38

3.-

3.MAXE4
N

Chocomel

K R AT T N T
P ER K LA

2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

***
S
I
T
1+1 GRA

_
48 _

2.96

4.58

1. 2.29
BIERTJE

W EEK
VAN DE

Alle La Chouffe,
Grimbergen
of Oedipus

**
G
N
I
T
25% KOR

per stuk

**
G
N
I
T
25% KOR

1. _
50 _
99

7.

98

1. 5.

92

Alle Heineken
per stuk

3. _
62 _
49

Heineken 0.0%

17.

29

2. 12.97

krat 24 flesjes à 300 ml

Heineken pils

krat 24 flesjes à 300 ml

11.70
12.97

15.59
17.29

*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

