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STREEKOMROEP ZO-NWS: ‘VASTE UITZENDDAG IS DINSDAG, EN NIET MAANDAG’

Wethoudersinstallatie niet op tv

Maandagavond in het gemeentehuis in Nuth: de vier wethouders van Beekdaelen voor de raadsperiode 2022-2026, van links naar rechts: Levin de Koster, Jan Hermans
(beiden Vernieuwingsgroep), Henk Reijnders (Beekdaelen Lokaal) en Peter Janssen (CDA). Foto Rob Oostwegel

De installatie van de vier
wethouders tijdens de
raadsvergadering in Beekdaelen, zeg maar gerust de
vierjaarlijkse hoogmis in de
lokale politiek, was maandagavond 23 mei opmerkelijk genoeg níét te zien via
het tv-scherm van de lokale omroep ZO-NWS en werd
ook niet live gestreamd.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De reden? “De vaste uitzenddag
van de politiek in Beekdaelen is
op dinsdag. ’s Maandags hebben
we daar het personeel niet voor.”
Dat zegt ZO-NWS-directeur
Twan Senden, de streekomroep
voor Beekdaelen, Brunssum en
Voerendaal desgevraagd tegen

de Beekdaeler. “We hebben dat
drie weken geleden Hugo Schaffrath meteen gemeld toen hij ons
liet weten dat de gemeenteraad
op maandag 23 mei zou vergaderen.” Dat beaamt Schaffrath, formateur en fractievoorzitter van
de Vernieuwingsgroep. “Maar
volgens mij worden er van die
avond wel opnamen gemaakt die
men dan later kan terugkijken.”

De reden dat de raad op maandag 23 en niet op dinsdag 24 mei
vergadert heeft te maken met
de vakantie van de gisteravond
geïnstalleerde wethouder Henk
Reijnders (Beekdaelen Lokaal)
die op 24 mei met vakantie gaat.
Schaffrath: “Ik had het ook liever
op dinsdag gehad.”
Zie verder pagina 5
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (20)
Verleden maand liep ik in het
centrum van Heerlen Joep
Dohmen tegen het lijf. Hij
vertelde dat de presentatie
van De Vriendenreünie, een
onthullend boek over schimmige praktijken in Limburg,
tot mei was uitgesteld uit
piëteit met de oorlog in
Oekraïne. Dat boek is er sinds
vorige week, en dat zullen we
weten ook. Oud-gedeputeerde
Ger Driessen (CDA) heeft
alvast een meldpunt geopend
tegen Dohmen. Mensen die
zich beschadigd voelen door
- in hun ogen onterechte publicaties van de Limburgse
journalist kunnen daar hun
ervaringen delen. Ikzelf voel
me niet beschadigd want ik
kom in het boek niet voor. Dat
had overigens zomaar gekund
want als klein zelfstandig
mediaondernemertje heb ik
jarenlang voor de Provincie
Limburg gewerkt - meer
bepaald: onder supervisie
van CDA-gedeputeerden.
Een aantal van hen staat met
naam en toenaam genoemd
in het boek. Trouwens ook
(oud-)politici uit Nuth, Onderbanken en Schinnen, het
huidige Beekdaelen. Een van
de mooiste hoofdstukken gaat
over de tijd dat (de rechtlijni-

ge) Berry Link van het CDA
burgemeester van Schinnen
was. Zijn installatie was een
prachtig feest, zo lezen we.
Hulpbisschop Everard de Jong
deed de mis. Het dorp liep
uit. Link werd met alle egards
binnengehaald (en acht jaar
later weggebonjourd!). Hij
botste al snel tegen wethouder Jeu Smeets van het plaatselijke CDA. Wat volgt zijn
anekdotische verhalen maar
ze schijnen in Schinnen, in
die tijd, echt te zijn gebeurd.
Toen Berry Link uit Schinnen vertrok werd hij niet tot
ereburger benoemd, maar wel
in 2010 genomineerd voor
de titel ‘beste bestuurder van
het land’. Hij eindigde op
plek vier. Gepikeerde Beekdaeler-lezers verwijs ik door
naar het meldpunt van Ger
Driessen.

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

Kaartverkoop
De Tent Sjteit
op 4 juni van start

Ook
voorvoor
diesel en
Ook
bedrijfsauto’s,
diesels
en
olieverversen
mogelijk
bedrijfsauto’s

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

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

Lindelaufer
- Tel. 045 - 575 22 30
HenkGewande
Baadjou 26, Voerendaal
www.apkbaadjou.nl
Henk
Baadjou
www.apkbaadjou.nl
Zonder afspraak van ma. t/m do. 08.00-11.30 uur / 12.00-17.00 uur.
Zonder afspraak van
ma. tot
t/m12.00
vr. van
Vr. 08.00
uur.8.30 tot 17.00 uur

ARENSGENHOUT De
online kaartverkoop voor
De Tent Sjteit in Arensgenhout gaat 4 juni om
10.00 uur van start. Het
vierdaags tentfeest vindt
plaats van vrijdag 5 tot
en met maandag 8 augustus. Er zijn dagkaarten
en combitickets te koop
via www.detentsjteit.nl.
De Tent Sjteit begint op
vrijdagavond met Friday
Tent’s Night. Grote namen
van deze avond zijn DJ
Paul Elstack en René

Karst. Op zaterdagavond
tijdens Zaoter-dich & Ich
verzorgt coverband Hard 2
Get (bekend van The Voice
of Holland) de muziek en
zondag is het Hossa am
Sonntag met Marc Pircher,
De Boereblaoskapel, DJ
Dirndl, Wir Sind SPITZE!
en Rebellion im Zillertal
’90-’95. Het tentfeest in
Arensgenhout wordt maandag afgesloten met Mystery Monday. Hoe dat er
precies gaat uitzien, wordt
nog bekendgemaakt.
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‘NUUTS OET SJUMMERT’ HEEFT EXPLOITATIETEKORT VAN € 3.674

Parochieblad Schimmert
financieel in zwaar weer
Nuuts Oet Sjummert’, het
parochieblad van de St.
Remigiusparochie in Schimmert, verkeert financieel in
zwaar weer. Het exploitatietekort over 2021 bedraagt
€ 3.674. Als de inkomstenkant in 2022 geen behoorlijke verhoging laat zien dan
is de parochie genoodzaakt
om maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld geen wekelijkse uitgave meer (zoals nu),
maar nog maar één keer per
maand.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Alles wordt duurder, ook de pro-

ductie van een parochieblad. De
kosten van transport, papier
et cetera zijn behoorlijk toegenomen, zo blijkt uit het financieel
jaaroverzicht. Aan de inkomstenkant waren er ontvangsten
via vrijwillige bijdragen door inwoners/particulieren (€ 2.630),
bijdrage verenigingen in verband
met eigen nieuws (€ 952), giften
(€ 1.250) en overige donaties (€
250), totaal € 5.082.
Papier- en bezorgkosten
De uitgaven voor papier, productie/drukkosten, bezorgkosten,
porti en kleine kosten kwamen
in 2021 uit € 8.756, kortom, een
exploitatietekort van € 3.674.
Om ‘Nuuts Oet Sjummert’ als

lokaal informatieblad in stand te
houden, moet er dus iets gebeuren. Daarbij wordt gedacht aan
de reeds genoemde maandelijkse
(in plaats van wekelijkse) uitgave,
verenigingen voortaan laten betalen voor het plaatsen van hun
ingezonden stukken en het opnemen van betaalde advertenties.
Dat pakket wordt overwogen,
tenzij de inkomsten toenemen.
Enveloppe is ‘terug’ na corona
Door corona is een aantal keren
geen enveloppe meegestuurd
met het parochieblad. “We doen
het deze keer wél weer, aangezien de vrijwillige bijdrage door
particulieren flink lager is dan in
2020”, meldt de parochie. Ver-

leden week zijn de enveloppen
(met geld erin) weer als vanouds huis-aan-huis opgehaald.
Een vrijwillige bijdrage via de
bank overmaken kan nog steeds.
“Hopelijk kunnen we ‘Nuuts
Oet Sjummert’ in de toekomst
wekelijks blijven bezorgen”, aldus het kerkbestuur van de St.
Remigius-parochie.

Hopelijk kunnen
we‘Nuuts Oet
Sjummert’ in de
toekomst wekelijks
blijven bezorgen.
- Kerkbestuur
- Remigiusparochie

Presentatie van boek
St. Gerlachus
OIRSBEEK Harmonie St.
Gerlachus uit Oirbeek presenteert zaterdag 28 mei om
20.00 uur haar boek ‘Van
Fanfare tot Harmonie’. Dit
gebeurt tijdens een concert
van de harmonie in de Oirsprong, waaraan ook fanfare
St. Caecilia uit Sittard zijn
medewerking verleent.
In dit lijvige en fraai ogende
boek, dat oorspronkelijk
tijdens het 115-jarig bestaan
in 2020 zou worden gepresenteerd, is de geschiedenis van de vereniging op
overzichtelijke wijze geboekstaafd. Het boekwerk
telt liefst 700 pagina's met
veel foto's en is samengesteld door Wim Douven en
Harry Louvenberg. Intekenen voor het boek kan via
halo1946@outlook.com.
De prijs bedraagt 55 euro.
Leden en vrienden van de
harmonie betalen 45 euro.

ACTUEEL

Jan Hermkens
onderscheiden
met Meander
Nuth Jan Hermkens uit Nuth is onderscheiden met de Meander, het gemeentelijk ereteken. Burgemeester Eric Geurts speldde hem dinsdag - met assistentie van wethouder John Essers - het eremetaal op. Hermkens kreeg de onderscheiding vanwege zijn enorme verdienste als voorzitter van
de Stichting Openbare Bibliotheek Nuth, een functie die hij achttien jaar bekleedde. Onder zijn
leiding groeide de bibliotheek in Nuth (met nevenvestigingen in Hulsberg, Schimmert én een servicepunt in Wijnandsrade) uit tot een plek met een ‘brede maatschappelijke betekenis’. Ook zette hij
zich actief in om laaggeletterdheid bij inwoners in onze gemeente aan te pakken. Alsof dat alles nog
niet genoeg is, was hij ook jarenlang voorzitter van Hockeyclub Nuth. De Meander is een zilveren
sieraad dat verbondenheid met de gemeente weergeeft. Eerder kregen oud-gouverneur Theo Bovens, de voormalige burgemeesters van Onderbanken, Nuth en Schinnen, deken Schreurs, Stan van
Eijk en Jo Schoonbrood er een opgespeld. Foto Gemeente Beekdaelen
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IN HET KORT

Lezing over
én dagtrip
naar Thorn
Oirsbeek Op uitnodiging van de
Culturele Vereniging Oirsbeek
houdt Doris Schillings maandag
30 mei een lezing over ‘Thorn
en haar prinsessen’. De lezing
in de Schepenbank aan de Oirsbekerweg start om 20.00 uur,
niet-leden betalen 3 euro, voor
leden is de toegang gratis. In
aansluiting hierop verzorgt de
vereniging op donderdag 23 juni
een dagtrip naar Thorn. Naast
een bezoek aan het witte stadje
maken de deelnemers een rondvaart over de Maasplassen. Zij
krijgen ook een diner. Wie mee
wil op het tripje moet zich voor
4 juni opgeven bij Jo Willems via
marjowil@hetnet.nl. Deelname
bedraagt 49,75 euro voor leden
en 55 euro voor niet-leden.

Kienen met
KBO-Nuth
Nuth KBO Nuth verzorgt op
de woensdagen 1 en 15 juni 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.

JEAN-KE

Het weer is er altijd weer
nu regenweer
dan zonnig weer
dan herfstweer
dan ‘kloteweer’
en dan weer beter ander weer
zo weert ‘t ongeveer
geef mij maar...
vastenavond weer !!
©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

KNGF opent
werelden
Open ook een wereld.
Steun ons met uw
nalatenschap.

geleidehond.nl/erfenis

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in Puth
PUTH De Beekdaeler is
met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger voor
een krantenwijk in Puth.
Het gaat om een wijk in de
omgeving van de Martin
Luther Kingstraat. Wil jij
meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun je
contact opnemen via info@
beekdaeler.nl.
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IN JANUARI 2021 KLONKEN HEEL ANDERE GELUIDEN IN BEEKDAELEN

Nieuw gemeentehuis
tóch weer een optie
De nieuwe coalitie (Vernieuwingsgroep, Beekdaelen Lokaal, CDA) trekt 12
miljoen euro uit voor een
centraal gemeentehuis,
zo staat in het gepresenteerde nieuwe coalitieprogramma. Daar past op z’n
minst een kanttekening
bij.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Niemand wil nog een nieuw gemeentehuis’. Zo luidde de kop
boven een verhaal in de Beekdaeler van januari 2021. Die kop
was gebaseerd op uitspraken van
de voormannen van de drie partijen die nu de coalitie vormen.
De toenmalige fractievoorzitter
en inmiddels wethouder Henk
Reijnders van Beekdaelen zei in
januari 2021 over deze kwestie:
“Onze partij was van meet af aan
tegen de bouw van een nieuw en
duur gemeentehuis is.” Fractievoorzitter Hugo Schaffrath van
de Vernieuwingsgroep, tevens
formateur van de nieuwe coalitie, betwijfelde in januari 2021 of
een nieuw gemeentehuis nog wel
relevant is ‘nu we als gevolg van
corona ook andere manieren hebben ontdekt om prima je werk te
kunnen doen’. En Twan Schevers,
fractievoorzitter van het CDA,
gaf in januari 2021 toe dat de al
jaren voortslepende gemeentehuisdiscussie ‘allesbehalve de
schoonheidsprijs verdient’. Schevers, destijds: “Het is een lastig
dossier. Inwoners van Beekdaelen zeggen nu zelfs tegen me:
‘Jullie gaan in deze tijd toch zeker
geen nieuw gemeentehuis van
pakweg 15 à 16 miljoen euro bouwen?’ Met die signalen hebben
we rekening te houden.”

Drie nieuwe raadsleden
Beekdaelen Door de benoeming van de nieuwe wethouders kwamen er ook plekken vrij in de gemeenteraad. Vlnr: Jos Timmermans (CDA), Bert Kannegieter (Beekdaelen Lokaal) en Ton Kollée (Vernieuwingsgroep) nemen daardoor plaats in de gemeenteraad. Foto Rob Oostwegel

Het is een lastig
dossier. Inwoners van
Beekdaelen zeggen
nu zelfs tegen me:
‘Jullie gaan in deze
tijd toch zeker geen
nieuw gemeentehuis
van pakweg 15 à
16 miljoen euro
bouwen?’ Met die
signalen hebben we
rekening te houden.
- Twan Schrevers

Drie opties
In de tweede helft van dit jaar hopen de partijen op een raadsvoorstel, er zouden tegen die tijd drie

varianten op tafel moeten liggen:
het verbouwen van het gemeentehuis in Nuth of twee varianten
van nieuwbouw op een centraal
gelegen plek. Oude gemeentehuizen zouden dan ingezet worden
als woningen. Volgens de coalitie
van de Vernieuwingsgroep, Beekdaelen Lokaal en CDA zijn de
oude gebouwen niet duurzaam en
duur in de exploitatie.
Andere bestuurscultuur
In het coalitieakkoord staat ook
dat de bestuurscultuur moet
veranderen en dat het college
van B&W toegankelijk en zichtbaar moet zijn. Om de gemeente
‘dichter bij de inwoners’ te brengen wil de coalitie 100.000 euro
oormerken om pilot projecten te
financieren waardoor de burger-

participatie wordt verbeterd. Dat
impliceert o.a. dat de communicatie beter moet, zo stelt de coalitie. Onderdeel daarvan is dat
publicaties op een begrijpelijke
manier geschreven moeten zijn.
Verder wil de coalitie vijf miljoen euro uittrekken voor nieuwe
scholen en 4,4 miljoen ter bevordering van de verkeersveiligheid.
Op termijn moet in alle kernen
30 kilometer per uur de maximumsnelheid zijn. De nieuwe
coalitie zet verder hoog in op de
bouw van (betaalbare) woningen,
daarnaast worden de mogelijkheden bekeken voor alternatieve
woonvormen (tiny houses, tijdelijke woningen, flexhomes). De
gemeente wil ook voorrang geven
aan eigen inwoners bij de toewijzing van woningen.
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KERKDIENSTEN

Parochie H. Clemens
Hulsberg
Zaterdag 28 mei. 19.00 uur: H.
Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. Zondag 29 mei. 11.00 uur:
Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans
koor.
Intenties: zielendienst
Jeannette Houben-Teheux; jaardienst ouders Rouwette-Souren,
tevens tot intentie van Paul Souren en overleden familie; Marcel
Koonen, opa en oma Koonen,
opa Slenter. 12.30 uur: Doopviering Lenora Ubaghs. Dinsdag 31
mei: 19.00 uur: Afsluiting meimaand met rozenkransgebed bij
wegkruis hoek Churchillstraat/
Irenestraat. Woensdag 1 juni.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Intenties:
Tiny
en
Thei
Meijers-Veldman. Donderdag

Concert voor
St. Bavokerk
Nuth
NUTH Een concert
waarvan de opbrengst
ten goede komt aan het
dringend noodzakelijke
onderhoud aan de St.
Bavokerk in Nuth. Dat
vindt plaats op vrijdag 27
mei. Medewerking wordt
verleend door projectkoor Oriolus uit Maarn,
organist Rob Waltmans
uit Meersen, Duo Napoli
(gitaar en mondaline) uit
Kerkrade, troubadour Jos
Meessen uit Ingber en
het duo Ed en Raymond
(accordeon en trompet)
uit Voerendaal. Het concert in de St. Bavokerk
begint om 19.30 uur. Voor
de toegang wordt een
vrije gift gevraagd.

2 juni. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed in het
klooster. Vrijdag 3 juni. 16.00
uur: H. Mis in zorgcentrum Panhuys.

Vrijdag 3 juni. 09.00 uur: H. Mis.
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Parochie St. Bavo
Nuth

Donderdag 26 mei. Hemelvaartsdag. 11.00 uur: H. Mis,
opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. Intenties: overleden ouders Smeets-Akkermans
(gestichte jaardienst). Zaterdag
28 mei. 19.00 uur: H. Mis. Intenties: Paul en Maria Ramakers-Goossens (jaardienst); Jan
Creemers (verjaardag). Zondag
29 mei. 11.00 uur: H. Mis. Intenties: Pierre en Mia Raeven-Voncken (gest. jaardienst); Gerda
Reijnders-Sassen.

Zondag 29 mei. 09.30 uur: H.
Mis (livestream). Intenties: Jeanne Cobben-Frissen; jaardienst
Jürgen Dippel en overleden ouders. 14.00 uur: doop Julian Ophelders. Maandag 30 mei. 09.00
uur: H. Mis. Intenties: ouders
Frijns-Eichhorst. Elke werkdag
in mei om 18.30 uur rozenkransgebed in kapel Terziepe en om
19.00 uur in kapel Hellebroek.

Praten lucht op!

Bel

088 0767 000
of chat via deluisterlijn.nl

Zaterdag 28 mei. 18.30 uur: H.
Mis. Intenties: Jozef en Aldegonda Wachelder- van der Mark.
Dinsdag 31 mei: 09.00 uur: H.
Mis.

Parochie St. Remigius
Schimmert

een
vertrouwd
gezicht
voor
al uw
vragen

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Donderdag 26 mei. Hemelvaartsdag. 10.30 uur: H. Mis,
Eerste H. Communie. Communiekantjes: Evi Meens, Ina
Mulkens, Jailey Bovens, Jack van
Gerven, Sem Houtvast. Zondag
29 mei 11.00 uur: H. Mis. Intenties: Gert Ruthenberg.

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

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Hiervoor kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak
bij u thuis of in ons uitvaartcentrum.

24 uur per dag bereikbaar
Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl
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TEKORTEN OP DE ARBEIDSMARKT GROEIEN, OOK IN BEEKDAELEN

Vraag en aanbod ‘ontmoeten’
elkaar in Gemeenschapshuis
‘Vraag & aanbod’ bijeen in Gemeenschapshuis Noeber Beemden in Schinnen. Twintig à vijfentwintig bedrijven met vacatures verwelkomden die dag tussen de vijftig à
zestig werkzoekenden. Foto Rob Oostwegel

De krapte op de arbeidsmarkt is het eerste kwartaal van dit jaar sterk
toegenomen. Stonden eind
BEEKDAELEN
vorig jaar tegenover elke
VAN
ONZE VERSLAGGEVER
honderd
werklozen nog
106 vacatures, inmiddels
is dat aantal gegroeid naar
133. “Ook in Beekdaelen
staan zeer veel vacatures
open”, zeggen Bengt Verhoeven en Jos de Koster,
beiden re-integratieconsulent bij de gemeente
Beekdaelen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Verleden week donderdag organiseerde onze gemeente weer
een zogeheten ‘Participatieplein’,
feitelijk een banenbeurs. Dat
is dé plek waar werkgevers en

werkzoekenden elkaar op een informele, laagdrempelige manier
persoonlijk kunnen ontmoeten,
aldus Jos de Koster. De eerdere
‘Participatiepleinen’ hebben tientallen mensen naar een nieuwe
baan geleid.
Oekraïense vluchtelingen
Vraag en aanbod ‘ontmoetten’
elkaar dit keer op behoorlijke
schaal in het Gemeenschapshuis
Noeber Beemden in Schinnen.
“Twintig à vijfentwintig bedrijven met vacatures waren present”, zegt Bengt Verhoeven. Hij
schat dat tussen de vijftig en
zestig werkzoekenden op deze
banenbeurs af zijn gekomen, met
name mensen die een steuntje in
de rug nodig hebben om een plek
op de arbeidsmarkt te vinden en
te behouden. Ook Oekraïense
vluchtelingen kwamen zich ter
plaatse oriënteren op de regiona-

le arbeidsmarkt en ze keken hun
ogen uit! Zoveel vacatures? Inderdaad, zegt Verhoeven, je kunt
het zo gek niet bedenken of er is
werk, in alle sectoren en op alle
niveaus. Werkgevers uit diverse
kerkdorpen in Beekdaelen maar
ook uit Kerkrade deden hun best
om arbeidspotentieel aan zich te
binden. Een gemeentelijke delegatie uit Eijsden-Margraten was
die dag naar Schinnen afgereisd
om te kijken ‘hoe ze dat in Beekdaelen doen’. Het mag niet verbazen als ook Eijsden-Margraten
binnenkort een Participatieplein
organiseert volgens het ‘Beekdaelense model’.
Op 7 juli de volgende editie
Het tekort aan personeel speelt
over de gehele breedte van de
arbeidsmarkt. In de zorg, zakelijke dienstverlening en handel
staan de meeste vacatures open.

Je kunt het zo gek
niet bedenken
of er is werk, in
alle sectoren
en op alle niveaus.
- Bengt Verhoeven
Binnen de categorie ‘handel’ valt
onder meer werk in distributiecentra en in winkels. In de horeca is de vraag naar personeel
extreem groot. Het volgende
Participatieplein is op donderdag
7 juli (12.00 – 14.00 uur), wederom in Gemeenschapshuis Noeber
Beemden in Schinnen. Behalve
het ‘grootschalige’ Participatieplein om de zoveel maanden, is er
in Beekdaelen ook een Participatiewinkel, geopend van maandag
t/m vrijdag tussen 10 en 15 uur op
de begane grond van het gemeentehuis in Schinnen (Scalahof 1).
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VACATURES

wij zoeken

jou!

Wij zijn op zoek naar kassières / versmedewerkers
De kassamedewerker is voor de klant de laatste en één van de belangrijkste schakels in de winkel.
De kassamedewerker staat op een klantvriendelijke wijze de klant te woord en zorgt voor een correcte
afwikkeling van de aankopen.
Als versmedewerker vers ontvang en controleer je de binnengekomen goederen en zorg je
er voor dat de goederen snel en correct voor de klant beschikbaar zijn. Je vult de schappen
en vakken en houdt de winkelruimte netjes. Je bestelt goederen, rekening houdend met
omloopsnelheid en houdbaarheid van de artikelen. Uiteraard heb je ook dagelijks contact met
klanten en geef je op klantvriendelijke wijze adviezen.

Wat zoeken wij:

Wat bieden wij:

• een klantvriendelijke en flexibele instelling
• een representatieve uitstraling
• iemand die leergierig en enthousiast is
• iemand die graag in de supermarkt wil werken
• evt. herintreders (30 + of 40 +)

• 24 tot 40 uren contract
• mogelijkheid tot doorgroeien
• een prettige werksfeer
• een functie met verantwoordelijkheid

Denk jij dat je geschikt bent voor deze functie?
Reageer dan via www.werkenbijcoop.nl

Coop Schimmert Knols
Weidestraat 3
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Friture De Ziepe bedenkt
Hatseflatsburger: ‘Hier
word ik foxwild van’
Roy Slangen van friture de
Ziepe in Nuth heeft een
nieuwe snack bedacht: de
Hatseflatsburger. Deze
snack is sinds deze week
exclusief verkrijgbaar
bij de friture aan de
Vinkstraat.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Uitbater Roy Slangen noemt de
Hatseflatsburger, - heel toepasselijk - ‘een hamburger waar je
foxwild van wordt’. En terecht:
de Hatseflatsburger, een verwijzing naar de SBS 6-realityserie
‘Familie Gillis: Massa is kassa’,

Friturehouder Roy Slangen uit Nuth (r) op de foto met vastgoedtycoon Peter Gillis.
©De Ziepe

is ‘rijkelijk’ belegd met kaas, bacon, sla, uienringen én hatseflats
mayonaise op een sesambroodje.
De prijs: 6,50 euro. De hatseflats
mayonaise is ook los verkrijgbaar.

De Hatseflatsburger
is ‘rijkelijk’ belegd.
- Roy Slangen

De Hatseflatsburger. ©De Ziepe

✁

Met toestemming
Multimiljonair Peter Gillis gaf
frituurbaas Roy persoonlijk toestemming om de naam te mogen
gebruiken voor de hamburger
én de zelfgemaakte mayonaise.

Daarvoor reisde de frituurbaas
onlangs speciaal naar het hoofdkantoor van de Oostappen Groep
Vakantieparken in Asten. Volgens Slangen reageerde Gillis,
die overal ‘foxwild’ van wordt,
heel enthousiast. Gillis, normaal
gesproken he-le-maal gek van
worstenbroodjes, liet weten de
snack binnenkort zelf te komen
proeven in Nuth. Immers: vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Volgens Slangen,
groot fan van Gillis, moet de
Hatseflatsburger de snack worden waarvoor men van heinde en
verre naar Nuth komt. ‘Want je
weet ‘t hè... massa is kassa!’

Tegen inlevering van deze bon:

✁

Bridgecursus
voor beginners
in Beek
Bridge Club Beek en BC ’t
Roadhoes starten vanaf 12
september een bridgecursus
voor beginners van twaalf
lessen, telkens op maandagavonden van 19.00-21.00
uur.
De eerste zes lessen vinden
plaats in BMV Spaubeek, de
thuisbasis van BC ’t Roadhoes.
Na de herfstvakantie verhuist
de cursus naar het verenigingsgebouw van BC Beek. De
cursusleider is Jan Bijen. De
kosten bedragen 50 euro per
persoon. Een lidmaatschap bij
één van de bridgeclubs is geen
vereiste. Aanmelden kan door
een mail te sturen naar info@
bridgeclubbeek.nl of secr.
bcroadhoes@gmail.com.
Populaire denksport
Bridge is een populaire ‘denksport’. In Nederland zijn er
een half miljoen mensen die
bridgen. Het is een spel dat de
hersenen fit houdt. Daarnaast
is het goed voor sociale contacten.
Lid worden?
Bridge Club Beek en BC 't
Roadhoes
hebben
samen
130 leden. Het hele jaar door
wordt er gebridged; op de
woensdagavond in Spaubeek
en op de donderdagavond
in Beek. Nieuwe leden zijn
van harte welkom. Verdere
informatie is te vinden op
www.bridgeclubbeek.nl
en
https://11030.bridge.nl/

Hatseflatsburger

€ 6,50

*
1+1 GRATIS

* Alleen geldig bij afhalen
op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei 2022.

Vinkstraat 1A
6361VP NUTH

B.C. 't Roadhoes
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële
bekendmakingen op de landelijke website
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten
over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe
verordeningen en beleidsregels. Daarnaast
publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste
bekendmakingen verkort in de lokale media die
huis-aan-huis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via e-mail
ontvangen? Meld u dan aan voor de attenderingsservice:
www.overheid.nl/attenderingsservice. U ontvangt
bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere
lokale overheden dan automatisch. U kunt uw persoonlijke
voorkeur instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u
deze berichten wenst te ontvangen en voor welke
omgeving. Dit kan de gehele gemeente betreffen of uw
eigen postcodegebied. U heeft hierbij tevens de mogelijkheid
om een selectie te maken op het type bekendmaking.
U kunt ook zoeken op overheid.nl.

App over uw buurt

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.

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.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Hagendorenweg 1 Het vellen van een
in Amstenrade
houtopslag
Diepestraat 2
Een terrasoverkapping
Hulsberg
Hommerter Allee Het bouwen van een
66 Amstenrade
brandtrap
Hommerter Allee Het realiseren van
94 Amstenrade
paardenstallen
Perceel
Plaatsen van een
Schimmert
huiszwaluwtil
(SMT00) D 3094
(Industrieterrein
De Steeg)
Hagendorenweg Bekleden gevel
10 in Amstenrade
Koekenweg 8 in
Nuth

DATUM VERLEEND
28-04-2022
09-05-2022
12-05-2022
11-05-2022
12-05-25022

11-05-2022

ontheffingbestemmingsplan 11-05-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Burg. Pijlsstraat 1 E Evenementen12-05-2022
in Schinnen
vergunning voor het
evenement Avond 4-Daagse
Beekdaelen d.d. 31-05-2022
tot en met 04-06-2022
Margrietstraat en Evenementen12-05-2022
Julianastraat in
vergunning voor het
Schinveld
evenement Straatmarkt d.d.
5 juni 2022
Oirsbekerweg 2 A Evenementen12-05-2022
in Oirsbeek
vergunning voor het
evenement Har Rock Open
Air 2022 d.d. 5 juni 2022
Blauwe Steen 11 A Horeca exploitatie17-05-2022
in Wijnandsrade vergunning en alcoholwetvergunning
Kantine Blauwe Steen
Provincialeweg
Horeca
17-05-2022
Zuid 108 in
exploitatievergunning
Oirsbeek
Snackpoint Oirsbeek
Europaplein 12 in Horeca
17-05-2022
Hulsberg
exploitatievergunning
Snackpoint Hulsberg
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Dorpstraat 17,
Vervangen van een pui en
6361EJ in Nuth
herstelwerkzaamheden
Diepestraat 2,
Plaatsen van een
6336VW in
terrasoverkapping
Hulsberg
WissengrachtRenoveren voorgevel en
straat 25, 6336TG wijzigen ramen
in Hulsberg
Haagstraat 16,
Vervangen kozijnen
6447 CJ in
Merkelbeek
Verkeersbesluiten
LOCATIE
Dwarsstraat 27 in
Nuth
Vielderweg –
Bingelrade

OMSCHRIJVING
Instellen individuele
invalidenparkeerplaats
Fysieke afsluiting van
de Vielderweg d.m.v.
tractorsluis

DATUM INDIENING
05-05-2022
11-05-2022
02-05-2022
10-05-2022

DATUM BESLUIT
18-05-2022
18-05-2022

Een Meander voor de heer
Hermkens
Op 17 mei jl. reikte burgemeester Eric Geurts een Meander
uit aan de heer Jan Hermkens.
De Meander is een ereteken dat wordt uitgereikt als een
teken van vriendschap, verbondenheid en dank aan iemand
die zich op een bijzondere manier voor de gemeentelijke
belangen heeft ingezet.

Expositie Verduurzamen
Monumenten van 16 t/m 30 juni

De heer Hermkens heeft veel betekend voor de gemeenschap
in Beekdaelen. Zo was hij jarenlang voorzitter van de
Hockeyclub en is hij betrokken geweest bij vele andere
activiteiten voor de gemeenschap. Ook is hij meer dan 18 jaar
voorzitter geweest van het bestuur van Stichting Openbare
Bibliotheek Nuth en was hij betrokken bij Stichting Parkstad
Limburg Bibliotheken.

Er kan meer dan je denkt!
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij de
expositie Verduurzamen Monumenten in de Orangerie
van kasteel Amstenrade (Hagendorenweg 1, 6436 CR
Amstenrade). De expositie is te bezichtigen van 16 t/m 30
juni en is voor iedereen gratis toegankelijk, hierbij kunt u
gelijk een bezoekje brengen aan de Orangerie.
De expositie
Met eenvoudige maatregelen valt al veel energie te besparen.
Een goed ingeregelde cv bijvoorbeeld, ledverlichting, of
dikke gordijnen. Maar het verduurzamen van monumenten
en andere historische gebouwen vraagt ook om maatwerk.
Daarbij kan er vaak meer dan gedacht, zolang de
cultuurhistorische waarde van het monument gerespecteerd
wordt. In de expositie, die door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed is ontwikkeld, wordt informatie aangeboden
over wat er kan en hoe dat in zijn werk gaat, zowel in tekst,
beeld als video. Denk aan mogelijkheden voor isoleren,
ventileren, verwarmen en opwekken van energie. De expositie
helpt monumenteigenaren de mogelijkheden voor hun
specifieke monument verder te onderzoeken. Deze informatie
is ook interessant voor eigenaren van oude of historische
panden die geen monumentale status hebben.
Opening
Op 15 juni vindt in de avond de officiële opening plaatst van
de expositie, tevens op kasteel Amstenrade. Meer informatie
over programma volgt binnenkort. Houdt daarom onze
communicatiekanalen goed in de gaten!
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van dit bericht geïnteresseerd zijn of
vragen hebben, neem dan contact op me de gemeente 088450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl. Zij zullen uw vragen
doorzetten naar een van onze gemeentelijke adviseurs. Graag
tot ziens bij de expositie!

Foto v.l.n.r.: Wethouder John Essers, burgemeester Eric Geurts en de heer en
mevrouw Hermkens

Onder zijn leiding is de bibliotheek van Nuth uitgegroeid
van een traditioneel uitleenhuis van boeken tot een brede,
maatschappelijke bibliotheek met nevenvestigingen in
Hulsberg en Schimmert en een servicepunt in Wijnandsrade.
De bibliotheek in Nuth is een ontmoetingsplek geworden waar
kinderen en volwassenen kunnen vertoeven om te studeren,
te lezen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Leesclubs,
het taalcafé, filmavonden, burgerondersteuning (fiscaal en
juridisch) enz. vinden hun plek in de bibliotheek.
De heer Hermkens heeft zich daarnaast persoonlijk
en als voorzitter van het bestuur jarenlang ingezet om
laaggeletterdheid in de gemeente aan te pakken.
Een uitgebreid(er) overzicht van wat de heer Hermkens heeft
gedaan in en voor Beekdaelen leest u op www.beekdaelen.nl.
Beste heer Hermkens, namens gemeente Beekdaelen
nogmaals bedankt en van harte gefeliciteerd!

Datum melding:
Zaaknummer:

5 maart 2022
2022-011164

De volgende activiteiten zijn gemeld:
• 50 – 50 verdeling van detailhandel en horeca
De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit
en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet
voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de
ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn.
Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via
https://www.aimonline.nl

Start werkzaamheden waterbuffer

Inloopmomenten voor
omwonenden Provincialeweg
Oirsbeek
Kurvers BV is aan de Provincialeweg te Oirsbeek van
start gegaan met de aanleg van een regenwaterbuffer,
Deze werkzaamheden maken deel uit van de het
project “Herinrichting Provincialeweg en omstreken”.
Inloopmomenten

Om omwonenden en belanghebbenden in de gelegenheid te
stellen om uitleg te krijgen over de werkzaamheden en vragen
te stellen, worden een aantal inloopmomenten georganiseerd
in de bouwkeet (op het parkeerterrein van kookstudio Oasis).
Tijdens deze inloopmomenten kunnen ook afspraken worden
gemaakt in relatie tot evt. verbouwingen of verhuizingen.
De inloopmomenten worden georganiseerd in week 22,
week 23 en week 24, op de woensdag en de donderdag.
De tijdstippen waarbinnen er blokken van 15-20 min worden
gereserveerd, zijn:
• in de ochtend tussen 10:00 -11:00 uur
• in de middag tussen 16:00 -18:00 uur

Aanmelden

U dient u zich vooraf aan te melden en uw voorkeur voor een
week, dag en tijd aan te geven. Dat kan per e-mail via dcleiren@
wegenbouwkurvers.nl. Er wordt op basis van de aanmeldingen
een planning gemaakt. Zo kunnen we iedereen de mogelijkheid
bieden gebruik te maken van een inloopmoment.

Meer info over het project

Uitgebreide informatie vindt u op www.beekdaelen.nl/
blauweader.

Kennisgeving Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4
van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding
hebben ontvangen:
Voor:
Het oprichten van een inrichting
Locatie:
Unpaved cycling lifestyle,
Adam van Nutta-hof 1, 6361 BK Nuth

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende
stukken liggen van de dag na publicatie, zijnde 24 mei 2022,
gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. De melding kan
op afspraak worden ingezien. Tegen deze melding kunt u geen
bezwaarschift of zienswijze indienen.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: +31 43 389 78 12

Vaststelling bestemmingsplan de
Gijselaar 2 t/m 8 Amstenrade
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Beekdaelen
maken op basis van artikel
3.8, van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de
gemeenteraad van Beekdaelen
in de vergadering van 8 maart
2022 het bestemmingsplan ‘de
Gijselaar 2 t/m 8 Amstenrade’
heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet
in maximaal 48 woningen
waarmee het aantal woningen
toeneemt met maximaal 15.
Het dossier is bij de gemeente
geregistreerd onder
zaaknummer Z/19/136780
Terinzagelegging
Het vastgestelde
bestemmingsplan met
bijbehorende stukken wordt
gedurende een periode
van 6 weken lopend van
24 mei 2022 tot en met 5
juni 2022 voor eenieder ter
inzage gelegd. Digitaal is het
bestemmingsplan in te zien
op www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer
NL.IMRO.1954.
BPDeGijselaar2tm8-VA01.
Daarnaast is het plan op
afspraak in te zien bij de
afdeling Ruimte in het

voormalige gemeentehuis van
Onderbanken, Kloosterlaan 7 te
Schinveld.

Beroepsmogelijkheid

Tegen de vaststelling van
het bestemmingsplan kan
gedurende de genoemde
termijn van terinzagelegging
beroep bij de Raad van State
worden ingesteld. Van deze
mogelijkheid kan gebruikt
gemaakt worden door
belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend
dan wel aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat
zij geen zienswijzen naar voren
hebben gebracht.
Het beroepschrift kan worden
ingediend bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Voor de
behandeling van een beroep zijn
griffierechten verschuldigd.
Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het
bestemmingsplan niet. Het
besluit van de gemeenteraad
treedt in werking op de dag na
afloop van de beroepstermijn.
Om de inwerkingtreding
te schorsen dient u als
belanghebbende een verzoek
>>

>>
om voorlopige voorziening
te doen bij bovengenoemd
orgaan. Indien dit verzoek
binnen de termijn van zes
weken is ingediend, treedt het
bestemmingsplan niet eerder
in werking dan nadat op dat
verzoek is beslist. Aan het
instellen van beroep en het
verzoeken om een voorlopige
voorziening zijn kosten
verbonden.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie,
of heeft u vragen over het
bestemmingsplan, dan
kunt u contact opnemen
met het cluster RO via
gemeente@beekdaelen.nl
of telefoonnummer
088 - 450 2000.

Het bestemmingsplan voorziet
in de realisatie van 144
zorgeenheden door middel van
sloop, renovatie en nieuwbouw.
Het aantal zorgeenheden blijft
hiermee gelijk aan de huidige
situatie.
Het dossier is bij de gemeente
geregistreerd onder
zaaknummer Z/19/136780

Terinzagelegging

Het vastgestelde
bestemmingsplan met
bijbehorende stukken wordt
gedurende een periode
van 6 weken lopend van
24 mei 2022 tot en met 5
juni 2022 voor eenieder ter
inzage gelegd. Digitaal is het
bestemmingsplan in te zien
op www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer
NL.IMRO.1954.BPDeGijselaar10VA01. Daarnaast is het plan
op afspraak in te zien bij
de afdeling Ruimte in het
voormalige gemeentehuis van
Onderbanken, Kloosterlaan 7 te
Schinveld.

Nadere informatie

kunt u contact opnemen
met het cluster RO via
gemeente@beekdaelen.nl
of telefoonnummer
088 - 450 2000.

Wilt u meer informatie,
of heeft u vragen over het
bestemmingsplan, dan

Vaststelling bestemmingsplan de
Gijselaar 80 Amstenrade

Vaststelling bestemmingsplan de
Gijselaar 10 Amstenrade
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Beekdaelen
maken op basis van artikel
3.8, van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de
gemeenteraad van Beekdaelen
in de vergadering van 8 maart
2022 het bestemmingsplan ‘de
Gijselaar 10 Amstenrade’ heeft
vastgesteld.

verzoeken om een voorlopige
voorziening zijn kosten
verbonden.

Beroepsmogelijkheid

Tegen de vaststelling van
het bestemmingsplan kan
gedurende de genoemde
termijn van terinzagelegging
beroep bij de Raad van State
worden ingesteld. Van deze
mogelijkheid kan gebruikt
gemaakt worden door
belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend
dan wel aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat
zij geen zienswijzen naar voren
hebben gebracht.
Het beroepschrift kan worden
ingediend bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Voor de
behandeling van een beroep
zijn griffierechten verschuldigd.
Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het
bestemmingsplan niet. Het
besluit van de gemeenteraad
treedt in werking op de dag na
afloop van de beroepstermijn.
Om de inwerkingtreding
te schorsen dient u als
belanghebbende een verzoek
om voorlopige voorziening
te doen bij bovengenoemd
orgaan. Indien dit verzoek
binnen de termijn van zes
weken is ingediend, treedt het
bestemmingsplan niet eerder
in werking dan nadat op dat
verzoek is beslist. Aan het
instellen van beroep en het

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Beekdaelen
maken op basis van artikel
3.8, van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de
gemeenteraad van Beekdaelen
in de vergadering van 8 maart
2022 het bestemmingsplan ‘de
Gijselaar 80 Amstenrade’ heeft
vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet
in een integrale gebiedsontwikkeling waarin onderwijs, zorg,
bewegen, recreatie, verkeer,
wonen en het verenigingsleven
samenkomen.
Het dossier is bij de gemeente
geregistreerd onder
zaaknummer Z/20/140332.

Terinzagelegging

Het vastgestelde
bestemmingsplan met
bijbehorende stukken wordt
gedurende een periode
van 6 weken lopend van
24 mei 2022 tot en met 5
juni 2022 voor eenieder ter
inzage gelegd. Digitaal is het
bestemmingsplan in te zien
op www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer
NL.IMRO.1954.BPGijselaar80VA01. Daarnaast is het plan
op afspraak in te zien bij
de afdeling Ruimte in het
voormalige gemeentehuis van
Onderbanken, Kloosterlaan 7
te Schinveld.

Beroepsmogelijkheid

Tegen de vaststelling van
het bestemmingsplan kan
gedurende de genoemde
termijn van terinzagelegging
beroep bij de Raad van State
worden ingesteld. Van deze

mogelijkheid kan gebruikt
gemaakt worden door
belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend
dan wel aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat
zij geen zienswijzen naar voren
hebben gebracht.
Het beroepschrift kan worden
ingediend bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Voor de
behandeling van een beroep
zijn griffierechten verschuldigd.
Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het
bestemmingsplan niet. Het
besluit van de gemeenteraad
treedt in werking op de dag na
afloop van de beroepstermijn.
Om de inwerkingtreding
te schorsen dient u als
belanghebbende een verzoek
om voorlopige voorziening
te doen bij bovengenoemd
orgaan. Indien dit verzoek
binnen de termijn van zes
weken is ingediend, treedt het
bestemmingsplan niet eerder
in werking dan nadat op dat
verzoek is beslist. Aan het
instellen van beroep en het
verzoeken om een voorlopige
voorziening zijn kosten
verbonden.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie,
of heeft u vragen over het
bestemmingsplan, dan
kunt u contact opnemen
met het cluster RO via
gemeente@beekdaelen.nl
of telefoonnummer
088 - 450 2000.
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HEY, SPEEL JE MEE?

Spaar bij Coop Knols voor
Wahu buitenspeelgoed
en gezelschapsspellen
van Goliath
Coop Knols brengt deze zomer
iedereen aan het spelen!
Klanten van de supermarkt
sparen vanaf maandag 30 mei
voor kortingen tot 58 procent
op maar liefst veertien verschillende spellen van Goliath
en Wahu.

Beste Mevrouw, Mijnheer,
Er is wel over geschreven in kranten: Mensen met een klein
inkomen kunnen € 800.- aanvragen als tegemoetkoming
voor de energiekosten. Iedereen die en uitkering krijgt bij
Kompas heeft dit, normaal gesproken, al ontvangen. Toch zijn
er mensen die het moeilijk vinden omdat ze bijvoorbeeld moeite
hebben met het invullen van de aanvraag. De SAN wil samen
met jullie een gelegenheid bieden voor iedereen die wil kijken
of ze voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen, om te
helpen. Op maandag 30 mei zitten we in het Kabuuske (bij de
Wereldwinkel) van 14.00 uur tot 15.00 uur (of langer indien
nodig). Willen jullie hieraan meewerken? Door er ook te zijn of
door het in ieder geval door te geven aan jullie leden of gasten.
We horen graag van jullie.
Namens de SAN,
J.Pluijmaekers,
J.Houben,
B.Bemelmans.
bertie.bemelmans@home.nl
Dorpstraat 55,
6361EK Nuth

Speel je mee? Of je nu van puzzelen, gezelschapsspellen of actieve waterpret houdt: voor alle
spelliefhebbers is iets leuks bij
elkaar te sparen bij Coop Knols.
Met veertien verschillende titels
van is er voor ieder gezelschap
een geschikt spel. Van klassieke
gezelschapsspellen tot hilarische partyspellen van Goliath.
Denk aan Rummikub, Triominos,
Shit Happens! en The Floor is
Lava! Uniek aan deze spaarcampagne is de toevoeging van zes
Wahu buitenspellen: voor nóg
meer speelplezier, ook in de tuin
of het park. Martin Knols van
Coop Knols te Schimmert : “Met
het gezin of een groep vrienden,
binnen of buiten: een spelletje
doen is altijd leuk. Samen een

spel spelen is een mooie manier
om deze zomer gezellig samen
te zijn. En wist je dat spelen nog
veel meer voordelen heeft? Het
prikkelt de creativiteit én zorgt
voor ontspanning! Hey, speel je
mee?”
Spaaractie
De spaaractie van Coop start op
maandag 30 mei en loopt tot en
met zondag 10 juli 2022. Klanten ontvangen bij elke 10 euro*
aan boodschappen een spaarzegel. Een spaarkaart is vol met
tien zegels. Volle spaarkaarten
kunnen tot en met zondag 17 juli
2022 ingeruild worden voor een
spel naar keuze. De bijbetaling
varieert per spel, van € 5,99 tot €
18,99. Voor meer informatie:
coop.nl/spellen.
*Exclusief cadeaubonnen en
wettelijk niet toegestane artikelen.

De Beekdaeler
zoekt nieuwe
bezorger in
Schinnen
SCHINNEN De Beekdaeler
is met spoed op zoek naar
een nieuwe bezorger voor
een krantenwijk in Schinnen Het gaat om een wijk
in de omgeving van Hegge/
Nagelbee/Nutherweg. Wil
jij meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
info@beekdaeler.nl.

Ruim 1 miljoen
Nederlanders
hebben moeite
hun rekeningen
te betalen!

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL
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BIJ MANEGE IN WIJNANDSRADE STAAN PIONNEN OP OPENBARE WEG

Het is wel zo veilig,
maar mág het ook?
De pionnen op de weg bij manege de Blauwe Steen in Wijnandsrade. Foto de Beekdaeler

Pionnen, pilonnen of
pylonnen, je mag het
schrijven zoals je wilt;
het zijn alle drie dezelfde
kunststof kegels die voor
sport of verkeer gebruikt worden. Maar je mag
ze niet overal ‘zo maar’
neerzetten. Dat gebeurt
vaak wél, en meestal niet
zonder reden. Zoals
bijvoorbeeld in Wijnandsrade.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Bij manege de Blauwe Steen, gelegen aan Blauwe Steen 11A, staan sinds enige tijd 'pionnen' op
de weg. De reden laat zich raden:
een aantal automobilisten rijdt
op die plek (veel) te hard, en dat
is levensgevaarlijk voor jockeys
en amazones met hun paarden en
pony's. Het gaat hier om een weg
buiten de bebouwde kom waar 60
kilometer per uur gereden mag
worden. Wie de pionnen op deze
plek heeft neergezet, de manegehouder of iemand anders, laten
we in het midden. Feit is dat de

gemeente Beekdaelen en/of de
Provincie Limburg het kennelijk
gedoogt. Nu wordt in Nederland
bij wijze van spreken zowat alles
gedoogd wat officieel bij wet verboden is, dus waarom je dan nog
druk maken om een paar pionnen
als die ook nog eens bijdragen
aan een verkeersveiliger situatie?
Precedentwerking
Tegelijkertijd schep je er een
precedent mee. Want wordt het
ook gedoogd als ‘andere’ inwoners van Beekdaelen eigenstandig
pionnen op de weg gaan zetten?
Bijvoorbeeld aan de Stationstraat/Valkenburgerweg in Nuth,
waar een maximale snelheid van

50 km/uur is toegestaan, maar
waar naar schatting één op de
drie automobilisten veel harder
rijdt, of de Haagstraat in Oensel, op de doorgaande weg van
Schimmert naar Beek, en - helaas
- op vele andere plekken in onze
gemeente. Wat de redactie van
de Beekdaeler zich nu afvraagt:
mogen Beekdaelenaren, die eveneens klagen over de snelheid
van het verkeer in hun straat, óók
eigenstandig één of meerdere pionnen op de weg zetten, net als
bij manege de Blauwe Steen in
Wijnandsrade? Dat kan nog wel
eens een interessante discussie
worden… (Reageren? info@
beekdaeler.nl)
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Zomer
Challenge
bij Tennisclub
Oirsbeek

Drie nationale titels
voor tafeltennissters
Quick’72/Schimmert
Schimmert|Groesbeek De tafeltennissters van Quick’72/Schimmert hebben vorig weekend drie
Nederlandse titels veroverd. Loes Slakhorst (tweede van rechts) was in de categorie meisjes O11A
de absolute gouddelver. Zij greep bij de NK in Groesbeek goud in het enkel en samen met haar
dubbelpartner Lotte Schets pakte ze bovendien de nationale titel in het dubbelspel. Lynn Theunisz
(links) zorgde voor het derde goud van Quick’72/Schimmert. Zij was de sterkste in de categorie
O11D. Een dag later pakte zij ook zilver in de categorie O11A. Verder verdiende Sophie Buijsen brons
in de categorie O13B en Jens Slakhorst pakte zilver in de categorie jongens O17B. Eigen foto

OIRSBEEK Tennisclub
Oirsbeek start vanaf 1 juli
met de ’Zomer Challenge’.
Geïnteresseerden kunnen
daarmee een goedkoop
zomerlidmaatschap voor
twee maanden afsluiten.
Dat kost 35 euro en is
geldig in juli en augustus.
Met zo’n kort lidmaatschap mag iedereen
onbeperkt tennissen op
de banen. Daarnaast kan
worden deelgenomen aan
clubactiviteiten. Aanmelden kan op de website
www.tcoirsbeek.nl.
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VOETBALTRAINER UIT MERKELBEEK HAD HET HELEMAAL GEHAD IN TERWINSELEN

Henk Stawenga laat
niet met zich sollen

Henk Stawenga, thuis in Merkelbeek: “Als het bestuur je niet meer steunt, dan houdt alles op.” Foto Rob Oostwegel

Twee weken geleden
stapte voetbaltrainer
Henk Stawenga uit Merkelbeek van de ene op de
andere dag op bij RKTSV
uit Kerkrade. “Ik heb er
wakker van gelegen“, zegt
Stawenga, “want tijdens
de competitie weggaan bij
een vereniging past absoluut niet bij mij. Maar wat
in Terwinselen gebeurde,
dat kon écht niet meer.”

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Feitelijk gebeurde er bij deze
Kerkraadse vereniging juist veel
te wéínig, is de conclusie als je
naar Stawenga’s verhaal luistert.
“Ik weet niet hoe vaak ik bij het
bestuur aan de bel heb getrokken,

maar er gebeurde niks.” Een veel
te smalle selectie, een legertje
geblesseerden, onwillige spelers
aan de ene kant, maar ook spelers
die weer voor de volle honderd
procent achter Stawenga’s beleid
bleven staan. “Ik heb er echt alles
aan gedaan. Een aantal zei, waar
ik bij was: ‘Het bestuur heeft je
laten stikken Henk. Zo heb ik het
ook gevoeld.”

Ik weet niet hoe
vaak ik bij het
bestuur aan de bel
heb getrokken, maar
er gebeurde niks.

Al langer onderlinge wrevel
De oorspronkelijk uit Brunssum
afkomstige Merkelbeekse trainer
gooide medio mei het bijltje er bij
neer. RKTSV had die zondag een
uitwedstrijd bij stadgenoot FC
Kerkrade-West. RKTSV kwam
echter niet opdagen omdat de
club te weinig spelers had. Stawenga: “Met maar negen man
naar Kerkrade gaan om daar met
20-0 te worden afgeslacht, daar
heb ik voor gepast.” Het boterde
al langer niet tussen Stawenga en

RKTSV, zegt clubsecretaris Ton
Debast, voorzitter René Hanssen
konden we niet bereiken. Debast:
“Ik was er zelf niet bij toen Stawenga liet weten per direct op te
stappen. Maar het was bekend
dat hij het met bepaalde dingen
niet eens was. Maar ja, om dan
drie weken vóór het einde van de
competitie op te stappen, dat is
ook al zowat hè?”

-Henk Stawenga

‘Dit kan niet langer zo’
“De maat was vol”, benadrukt

Stawenga, “Mijn vriendin zei:
‘Dit kan niet langer zo’. Als het
bestuur je niet meer steunt, houdt
alles op.” Henk, een broer van
Vaesrade-trainer Kevin Stawenga, was met RKTSV in de vierde
klasse B bezig aan een hoogst
ongelukkig seizoen, zacht uitgedrukt. De ploeg staat stijf onderaan, met welgeteld 4 punten
uit 24 wedstrijden en een doelsaldo van 12-92. Daar worden
ze ‘op Terwinselen’ niet blij van.
Soms zit werkelijk alles tegen,
zegt Stawenga, met als ‘perfect’
voorbeeld het seizoen 2021-2022
bij RKTSV. Maar daarom niet
getreurd, want komend seizoen
gaat hij volop aan de slag bij fusieclub Passart/VKC uit Hoensbroek. Voorzitter Leon Geilen
zegt op de clubwebsite: “Wij zijn
ontzettend blij met de komst van
Henk, een voetbaldier in hart en
nieren.”
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Fanfare Schinnen
oefent voor
deelname WMC
Schinnen Nog twee maanden,
dan móet het geramd zitten.
Dan moet het fanfareorkest van
St. Caecilia uit Schinnen op het
podium van het Wereld Muziek
Concours (WMC) in Kerkrade
vechten voor wat ze waard is. De
Schinnense fanfare oefent zondag 29 mei voor het op handen
zijnde WMC. St. Caecilia geeft
dan samen met fanfare St. Caecilia uit Guttecoven een concert
in Noeber Beemden in Schinnen.
De fanfare uit Guttecoven is ook
in voorbereiding voor het WMC.
Ook Brass Band Merum uit Roermond verleent muzikale medewerking. Het concert begint om
18.00 uur, de toegang is gratis.

Kienen in
dorpshuis
Vaesrade
Vaesrade Kienliefhebbers zijn
iedere dinsdag welkom in het
dorpshuis in Vaesrade voor een
gezelllige kienavond. De zaal
opent om 18.00 uur en het kienen begint om 19.15 uur. De organisatie is in handen van CV De
Droepnaze, KBO Vaesrade, kerkelijk zangkoor St. Caecilia, parochie St. Servatius en schutterij
St. Martinus.

beekdaeler.nl

PRIJS-PUZZEL

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

Wie deze puzzel goed weet in te vullen maakt kans op
et
een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij een BeekGefeliciteerd m
n!
bo
au
jouw cade
daelense onderneming. Stuur het juiste antwoord voor
maandag a.s. naar de Beekdaeler | Valkenburgerweg 3 |
6361 EA Nuth. Vergeet je naam, adres en woonplaats
niet te vermelden. De naam van de winnaar wordt in de volgende uitgave
gepubliceerd. De cadeaubon wordt per post naar je toegestuurd.
Oplossing
editie: 5
1
2 van3 de vorige
4
TAARTJE
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SCHINNEN De Beekdaeler
is op zoek naar een nieuwe
bezorger voor een krantenwijk in Schimmert. Het gaat
om een wijk in de omgeving
van Klein Haasdal. Wil jij
meer informatie over de
verdiensten, etc. dan kun
je contact opnemen via
06-42677006 of mail: info@
beekdaeler.nl.
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HORIZONTAAL:

1 naam 5 seconde 8 evenaar 13 pluk 14 muziekinstrument 15 voordat 17 lange reeks 20
vrouwelijk dier 21 invoer 23 pausennaam 24 dus 26 schaakstuk 28 ontkenning 29 koraaleiland 31 vordering 32 bijbelse figuur 33 telwoord 34 aanleg 36 gelijkspel 38 voorzetsel 39 en andere (afk.) 41 mannelijk dier 45 zitje 50 Europeaan 52 houding 53 jaartelling
54 kerkgebruik 56 herkauwer 57 bijbelse figuur 58 wezen 60 tochtje 61 deel v.e. week 63
drinkbakje 65 onmiddellijk 67 sprookjesfiguur 68 intiem 69 sportterm 70 mestvork 71
bitterheid 72 telwoord.
VERTICAAL:
2 krankzinnig 3 gesloten 4 naarling 5 bemoediging 6 ik 7 aanvoerder 9 honingbij 10 namaak 11 bedekte spot 12 godsdienst 16 kortschrift 18 Europeaan 19 deel v.e. trap 21 hoofd
v.e. moskee 22 soort hert 25 sterke drank 27 wees gegroet 30 naderhand 33 Russisch heerser 35 watering 37 Europeaan 40 deel v.d. voet 41 wijnglas 42 zak 43 nageslacht 44 flink
45 bedehuis 46 roem 47 zijde 48 alarmtoestel 49 zuiver gewicht 51 wilde haver 55 zenuwtrek 57 kluis 59 vorstentitel 62 Engels bier 64 Turks bevelhebber 66 deel v.h. lichaam.
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JACQUES

Pinokia
Pinokkio is de houten hoofdpersoon in een sprookje van de Italiaanse
schrijver Collodi uit 1883. Ofschoon het oorspronkelijk voor kinderen
was geschreven, werd het ook populair voor volwassenen. Pinokkio
maakt, als gevolg van zijn domheden de meest vervelende dingen mee
en wordt zelfs een keer opgehangen, maar omdat een houten pop niet
kan stikken, overleeft hij dat. Het meest herkenbare van het verhaal is
dat zijn neus groeit als hij liegt. Nog steeds zegt men over een leugenaar, dat hij een lange neus krijgt. Een van de bekendste leugenaars is
minister Halbe Zijlstra, die in februari 2018 moest opstappen, omdat
nadat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst in de
datsja van de Russische president Vladimir Poetin. Sindsdien wordt hij
in cartoons afgebeeld met een lange neus.
Er is nu een variant op dit sprookje opgedoken. Het heet Pinokia en het
gaat over een minister-president die in 2022 nog werkt met een mobiele
telefoon van het merk Nokia 301. Hij heeft jarenlang elke dag smsberichten uit deze telefoon gewist. Het toestel had volgens de landsadvocaat zeer beperkte capaciteit en er zou slechts ruimte zijn voor
zo’n 20 berichten, waardoor de inbox noodgedwongen dagelijks door
Rutte moest worden geleegd. Maar de landsadvocaat loog dat, want
volgens technici was de capaciteit veel groter. Nergens wordt vaker
gelogen dan in de rechtszaal. Rutte stuurde alleen berichten die van
belang waren voor de bestuurlijke besluitvorming aan de ambtenarij
door om ze te bewaren, maar op het departement was voor archivering
weinig animo. Als de berichten te lang waren, las Mark ze als een voorleesmoeder aan een ambtenaar. Het bericht over die verdwenen sms-jes
veroorzaakte begrijpelijkerwijs veel commotie in de Tweede Kamer,
omdat Rutte faliekant in strijd met de Archiefwet handelde. Oppositiepartijen gingen zelfs zo ver, dat dat ze beweerden dat de premier dit
met opzet deed om controle door de Kamer te ontlopen. In plaats van
het boetekleed aan te trekken, ontstak de minister-president in woede
over het wantrouwen en de voortdurende aanvallen op zijn integriteit.
Er ontstond een heel onaangenaam moment in het debat. De zoveelste rel was geboren en die leidde tot een motie van wantrouwen. Deze
werd door een derde van de Kamer gesteund en nu is het wachten op de
volgende kwestie.
De geur van leugens hangt al geruime tijd rond in het landsbestuur.
Er lopen daar teveel mensen met lange neuzen rond. Het Duitse
gezegde “Am Nase des Mannes kennt man sein Johannes” is echter niet
van toepassing, want dan zouden ze wel wat anders te doen hebben.
Eerder denk ik aan het slappe geneuzel en de houterige domheden van
de sprookjespop Pinokkio die de vervelendste dingen meemaakt. Je
krijgt hem niet weg, ophangen gaat niet en je blijft ermee opgescheept
tot het eeuwfeest van de heilige Juttemis. In een patroon van leugenachtigheid en de misplaatste joligheid die soms doet denken aan de
luidruchtigheid van een voetbalkantine, bevinden wij ons thans in de
ontkennende fase van kabinet Rutte IV, terwijl de waarheid zich ergens
bevindt tussen de datsja van Poetin en de rokende puinhopen van
Marioepol. Het vertrouwen in de Haagse bestuurders is te paard is weggevlucht en de beloofde nieuwe bestuursstijl is verzand in de aftandse
werking van een verouderde Nokia. Zeg maar een wassen neus.
Schoon schip maken lijkt mij de beste oplossing. Elke bestuurder
zou na maximaal acht jaar een welgemeende handdruk
ten afscheid moeten krijgen. Daarna twee jaar
verplicht vrijwilligerswerk doen in Ter Apel met
behoud van wachtgeld. Dan kan men weer neerdalen
tot de werkelijkheid van alle dag waar leugens
niet langer regeren. Waar men van een koude
kermis thuiskomt en soms met een gepleisterde
bloedneus. Want de Groningers zijn na alle
aardbevingen de bestuurlijke leugens kotsbeu.
Over de kindertoeslagouders nog maar niet
gesproken.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

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

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

Sloop en schadeauto's
JOCA PARTS BV BETAALT
DE HOOGSTE PRIJS VOOR
SCHADE- EN SLOOPAUTO'S.
Sportstraat 14, 6466 AW Kerkrade.
045-5411480/06-54750898.

Vraag en aanbod
TOURCARAVAN 4-PERSOONS
Vakantieklaar, met voortent.
Tel. 045-5243634.
SJPULLEKESVERKOOP
GRIJZEGRUBBEN
Zaterdag 11 juni
10-14 uur

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

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

Vacatures en personeel
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
BEZORGER IN SCHIMMERT.
Interesse? Meld je aan via info@
beekdaeler.nl of bel 06-42677006.

COLOFON

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust

media

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

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

HEMELVAARTDAG ZIJN WE GEOPEND VAN 9.00 TOT 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 26 t/m zondag 29 mei 2022

Hagedoren
LinzeAbrikozenvlaai

Lochtman Zuurvlees
bakje 500 gram

groot

1415
114.

9.95

Blonde d’Aquitaine
biefstuk

Shoarmareepjes
per 100 gram

074
0.
0.90
0

3.99

4.99

per 100 gram

0.69

2.45

1.89

Rode paprika per stuk
Aubergine per stuk
Courgette per stuk
Uien net 1 kilo
combineren mogelijk

Verse friet of
rustique friet
met schil

2 STUKS

zak 700/1000 gram

1.45
1.67

1.-

1.78
2.18
BIERTJE

1.
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WEEK
VA N DE

Coop ongezouten
noten in cups

Alle Grimbergen,
Jopen of Westmalle

2 cups à 105-275 gram
combineren mogelijk

per stuk

*
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G
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R
O
K
25%

_
11.38
_
69
72

_
65 _

3.44

2.19

1. 5.

9.96

1. 7.47
NG SSS
I
T
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O
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Heineken pils
MA XAN6T

krat 24 flesjes à 300 ml

OP=OP

Amstel pils
krat 24 flesjes à 300 ml

13.27
10.99

17.69

PE R KL

14.65

* 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

