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ACTUEEL

Handboogschutters
huldigen ‘Mister Perfect’
Nuth Bij handboogschutterij St. Hubertus uit Nuth kijken ze vol trots naar hun lid Mike Schloesser, die vorige week maandag in
Mexico voor de vierde keer in zijn carrière de wereldbeker won. Afgelopen dinsdagavond werd hij gehuldigd door ‘zijn’ club. Onder
luid applaus betrad ‘Mister Perfect’ het clublokaal van St. Hubertus en werd hij door voorzitter Loet Meijers toegesproken en gehuldigd voor zijn wereldprestatie. Ook zijn vrouw Gabriela was daarbij aanwezig. Schloesser nam alle huldeblijken met een grote
lach in ontvangst. ”Super dat ik zo in het zonnetje wordt gezet.” Foto de Beekdaeler

ACTUEEL

150 EXTRA PLEKKEN VOOR
ASIELZOEKERS IN SWEIKHUIZEN

Noodopvang
Schinnen dicht
Beekdaelen sluit per 8
november de noodopvanglocatie voor asielzoekers
op de voormalige legerbasis in Schinnen. Het
contract dat de gemeente
eerder afsloot met het
COA wordt niet verlengd.
Wel wordt het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen met 150 extra
plaatsen uitgebreid. Dat
besloot een meerderheid
van de gemeenteraad
afgelopen woensdag.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Pogingen van het Ministerie van
Justitie, de Veiligheidsregio en
het COA om de noodopvang in

Schinnen langer open te houden
strandden woensdagavond in de
gemeenteraad. Ook een motie
van GroenLinks, PvdA en D66
haalde het niet. Zij wilden ook
dat de opvanglocatie Schinnen
langer (deels) open bleef. Een
meerderheid van de partijen
(Beekdaelen Lokaal, Vernieuwingsgroep, CDA, VVD) bleef bij
haar standpunt om de noodopvanglocatie per 8 november te
sluiten. Wel stemde de gemeenteraad in met 150 extra opvangplekken in het AZC in Sweikhuizen. De 68 vluchtelingen die nu
in de noodopvang in Schinnen
verblijven, gaan deze maand
naar andere opvanglocaties. Uiterlijk 8 november gaat de Schinnense noodopvanglocatie dicht,
zoals afgesproken.

Held met je geld.
Het zijn weer Kinderspaarweken.

TRIADE Hypotheken - Verzekeringen BV
Stationstraat 77
6361 BH Nuth
T 045 - 524 59 84
E info@triadebv.nl
I www.triadebv.nl

2

beekdaeler.nl

dinsdag 25 oktober 2022

ACTUEEL

SLOTCONCERT OP ZATERDAG 29 OKTOBER

Harmonie
St. Servatius
Vaesrade
stopt er mee
Harmonie St. Servatius
uit Vaesrade stopt na
bijna 100 jaar met muziek
maken. De muziekvereniging uit Voasje
kampt al jaren met een
ledentekort. Het optreden
op zaterdag 29 oktober
in het dorpshuis moet
het daverend slotakkoord
worden.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

“Na vele jaren van terugloop in
ledenaantal en ondanks tal van
activiteiten om dit tij te doen
keren ziet het bestuur zich genoodzaakt om de vereniging op
te heffen”, meldt woordvoerder
Arie van Prooijen van de harmonie uit Vaesrade. “Na bijna 100

jaar valt 29 oktober dan ook definitief het doek.”
‘Waardig’ afscheid.
De harmonie uit Vaesrade kiest
voor een ‘waardig’ afscheid. Op
zaterdag 29 oktober is er nog
een slotconcert in samenwerking
met St. Caecilia Bingelrade en
De Nederlanden Amstenrade.
Ze doen dat onder de naam harmonie Triorade, het samenwerkingsverband van de drie muziekverenigingen. Daarna wordt
harmonie St. Servatius opgeheven. “Dit zal echter niet met stille trom zijn”, laat woordvoerder
Van Prooijen weten. “Na afloop
van het concert is er voor (oud)leden, genodigden en alle inwoners van Vaesrade een feestelijke afsluiting met dj Wilfried
onder het genot van een hapje en
drankje.” Het begint allemaal om
19.00 uur, de toegang is gratis.

Kerstallen gezocht voor
wandelroute door Schinnen
SCHINNEN Schinnen krijgt
komende kerstperiode een
Kribkesroute door het dorp.
Het Jongeren Intitiatief
Schinnen (JIS) is de initiatiefnemer van de kribkeswandeling. Deelnemers
zijn nog steeds welkom. Het
JIS roept inwoners, buurtverenigingen, kunstenaars
en ondernemers op om een
kerststal of winters tafereel
in de voortuin of achter het

raam aan de straatkant te
zetten. Groot of klein, met of
zonder lichtjes, zelfgemaakt
of gekocht het maakt niet
uit. Deelnemers kunnen hun
stal of tafereel tot 2 december aanmelden via www.
hetjis.nl. De wandelroute
langs kribkes in Schinnen
is vanaf 12 december via de
site van het JIS te downloaden. De kribkes zijn tot 6 januari te bezichtigen.

ACTUEEL

TEKENWEDSTRIJD IN KADER VAN FAIRTRADE WEEK

Ontwerp je eigen Fairtrade
chocoladereep wikkel
Ontwerp je eigen Fairtrade
chocoladereep wikkel. Dat is
de landelijke tekenwedstrijd
die ook het Fairtrade team van
Beekdaelen heeft uitgeschreven. Dat gebeurt in het kader
van de landelijke Fairtrade
Week van 29 oktober tot 6
november.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Iedereen mag meedoen. De tekening moet over fairtrade gaan,
ofwel een eerlijke wereld. De
vraag die je moet beantwoorden
in je tekening is ’waar denk jij

aan bij Fairtrade? De winnende
tekening komt op de wikkel van
een Tony Chocolonely. Naast
de landelijke wedstrijd wordt er
ook een lokale winnaar aangewezen. Het tekenblad om mee
te doen met de tekenwedstrijd is
verkrijgbaar bij alle bibliotheken
in Beekdaelen en bij de Wereldwinkel Nuth. Teken jouw mooiste Fairtrade wikkel en lever de
tekening uiterlijk 5 november in
bij de bibliotheek of bij de Wereldwinkel in Nuth. Vergeet niet
om je naam, mailadres, telefoonnummer en leeftijd erbij te zetten.
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ACTUEEL

JUBILEUMBOEK ‘DE KERK IN HET MIDDEN’
VERSCHIJNT IN VOORJAAR 2023

Boek over
eeuwenoude
Stephanuskerk
in Wijnandsrade
Het is nog flink pezen voor
de schrijvers Jack Jetten,
Jos L’Ortye en Wiel Oehlen
achter het boek ‘De kerk
in het midden’, om alle
500 pagina’s op tijd af te
hebben. Het jubileumboek
over de ruim 700 jaar oude
Sint Stephanuskerk in
Wijnandsrade moet in
het voorjaar van 2023
verschijnen.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Het boek is een uitgave van
heemkundevereniging Vrienden
van Wijnandsrade. De historische vereniging van het dorp
bestaat inmiddels ruim 40 jaar
en dat wordt onder meer gevierd
met dit nieuwe boek. Het fraaie
boekwerk belicht de geschiede-

nis, het gebouw en de rijke inventaris van de Stephanuskerk
in Wijnandsrade. Aan de hand
van honderden foto’s en verhalen schetsen de auteurs een
boeiend beeld van ruim zeven
eeuwen Stephanuskerk.
Bijzondere aandacht is er voor de
kerkklokken, het oude kerkhof,
de patroonheiligen, pastoors
en kosters van de Stephanusparochie. Het boek bevat ook
luchtige verhalen. Als toegift komen ook de drie kapellen in het
dorp aan bod.
Intekenen
De voorinschrijving voor het
boek loopt tot 1 januari voor
25 euro. Daarna kost het boek
35 euro. Inschrijven kan bij
louiscordewener@ziggo.nl, met
vermelding van naam, adres en
telefoonnummer. Het boek verschijnt in het voorjaar van 2023.

De Zeveneik opent leescafé
Bingelrade Basisschool De Zeveneik in Bingelrade heeft een eigen
leescafé. Het café werd vorige week maandag officieel geopend
door Wim Krings van Boekhandel Krings uit Sittard, geassisteerd
door twee leerlingen van de school. In het leescafé zijn allerlei zitplaatsen gecreëerd (ook in de kast!) waar kinderen met een boek
kunnen wegkruipen. Bovendien kunnen ze er een frisdrankje drinken of taart nuttigen. En bij een leescafé hoort natuurlijk ook een
koffiecorner. Jojan Cleven van De Zeveneik is trots op het resultaat. “Dit zal het lezen vast en zeker een boost geven.” Eigen foto

ACTUEEL

SCHOENENDOZEN MOGEN WEER LEKKER VOL

Schoenendoosactie
voor arme kinderen
Het huisadres van Linda
Rutten aan Wolfhagen 134
in Schinnen is ook dit jaar
inleverpunt voor de Schoenendoosactie van Global
Aid Netwerk (GAiN). Dat is
een jaarlijkse actie waarbij
mensen een schoenendoos met schoolspullen
en speelgoed vullen. Deze
worden naar kansarme
kinderen in ontwikkelingslanden gebracht.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Wie een schoenendoos wil vullen, moet van tevoren een flyer
ophalen bij het inleverpunt in
Schinnen. Aan deze flyer zit een
strookje waarmee kan worden
aangeven of het voor een jongen
of meisje is en voor welke leef-

tijd. Dit strookje moet samen
met de schoenendoos worden
ingeleverd.
Hoe doe ik mee?
Gebruik een standaard schoenendoos en versier hem feestelijk. Plak de doos niet dicht,
maar gebruik een elastiek. Dit
is het basispakket: schriften,
pennen en potloden, gum, puntenslijper, kleurpotloden, een
knuffel, zeep, tandenborstel en
tandpasta. Vul de doos aan met
speelgoed en andere dingen waar
kinderen blij van worden. In een
envelop erbij: € 5,- per doos voor
verzendkosten.
Inleveren tot 20 november
Schoendozen kunnen tot en met
20 november worden ingeleverd
bij Linda Rutten. Meer informatie via 046-2048699.
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IN HET KORT

Janssenmolen
Oirsbeek open
tijdens ‘Nacht
van de Nacht’
Oirsbeek De Janssenmolen
in Oirsbeek is open tijdens de
‘Nacht van de Nacht’ op zaterdag 29 oktober. Van 19.00 uur
tot 23.00 draaien (bij voldoende
wind) de molenwieken, wat in de
duisternis een indrukwekkend
schouwspel oplevert. In het molen wordt glühwein en warme
chocomel geschonken. De Janssenmolen is gelegen aan de Molenweg.

Opruimactie
in Nuth
Nuth De vrijwilligers van BuurtSchoon Nuth gaan zaterdag 29
oktober weer aan de slag om het
dorp Nuth schoon te maken. Om
10.00 uur gaat de opruimkaravaan van start, waaraan iedereen
kan deelnemen. Start- en eindpunt is de Markt. De opruimactie duurt 2,5 uur. Buurtschoon
Nuth zorgt voor de benodigde
materialen én voor koffie, thee
en een versnapering. Wie wil helpen, kan een mailtje sturen naar
jomeijers@gmail.com.

Handen uit de
mouwen tijdens
Natuurwerkdag
in Nuth
Nuth Mensen die van de natuur
houden en graag de handen
uit de mouwen willen steken,
kunnen tijdens Nationale Natuurwerkdag op zaterdag 5 november aan het werk bij de Hellebroekerbeemden in Nuth. Daar
kunnen zij onder leiding van enkele vrijwiliggers van IVN Beekdaelen-Nuth en buurtvereniging
Hellebroek meehelpen met het
‘opschonen’ van de natuur. Het
is handig om een hooivork mee
te nemen en stevige schoenen
aan te trekken. De groep verzamelt zich bij het scoutinggebouw
aan de Spoorstraat en werkt van
10.00 tot 13.00 uur. Aanmelden
is verplicht en kan via ivnnuth@
gmail.com.

JEAN-KE

EEN JONGE DAME
EN EEN OUDE HEER
zaten op een bankje bij ‘t meer,
ze dachten allebei het zelfde
aan de 11e van de 11e
want dan zaten ze er weer !

©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl

GV Olympia
heeft nieuwe
secretaris
SCHINVELD Gymnastiekvereniging Olympia KFC
Schinveld heeft onlangs
Resie Cuypers benoemd
tot secretaris van de
vereniging. Zij volgt
Stefan Rademaker op,
die acht jaar ‘sec’ is
geweest.
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ACTUEEL

BEEKDAELEN HEEFT NIET ÉÉN, MAAR TWEE KLIMAATBURGEMEESTERS TER INSPIRATIE

‘Burgemeester Vera’ wil
een plasticvrij Beekdaelen

Klimaatburgemeester Vera Hoeksma: “Boodschappen doen en daarbij je eigen papieren zakjes meenemen: dat scheelt een hoop plastic verpakkingen.” Foto Rob
Oostwegel

Vera Hoeksma uit Doenrade en Nico Eurelings
uit Schimmert mogen
zich de eerste Klimaatburgemeesters van
Beekdaelen noemen. Dat
maakte het ministerie
van Economische Zaken
en Klimaat donderdag
bekend als startsein van
de Nationale Klimaatweek (van 31 oktober
tot en met 6 november).
Het is de bedoeling dat
het tweetal de inwoners
inspireren zich ook in
te zetten voor een beter
klimaat.

BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Zo verzorgt klimaatburgemeester Vera Hoeksma op 3 november een Zero-waste presentatie.
Haar ideaal: een plasticvrij en
afvalvrij Beekdaelen. Het lijkt
haast onmogelijk. Klimaatburgemeester Hoeksma legt tijdens
de presentatie uit dat het wel
degelijk kan. Ze voert al jaren
de strijd tegen plastic afval. “Er
zijn heel veel manieren om plastic te verminderen als je ervoor
openstaat en weet hoe je het
kunt aanpakken”, zegt Hoeksma.
“Door te lezen over de Plastic
Soep en over de invloed van alle

plastic vervuiling op onze aarde,
in de lucht en water, en uiteindelijk ook in ons lichaam werd de
noodzaak duidelijk.” Iedereen is
welkom om de presentatie bij te
wonen, aanmelden is niet nodig.
Het begint om 19.30 uur in het
gemeentehuis in Schinnen.

Er zijn heel veel
manieren om plastic
te verminderen als je
ervoor openstaat en
weet hoe je het kunt
aanpakken.

Zero-waste wandeltour
Daarnaast verzorgt de kersverse klimaatburgemeester op zaterdagochtend 5 november een
Zero-waste wandeltour in Sittard. Die begint om 10.00 uur en
duurt 2 uur. Aanmelden voor de
wandeling is verplicht en kan bij
vwghoeksma@gmail.com. O ja,
overigens heeft Beekdaelen niet
één, maar twee klimaatburge-

meesters. Naast Vera Hoeksma
is ook Nico Eurelings uit Schimmert benoemd tot klimaatburgemeester in Beekdaelen. Maar
dat is logisch. Zijn (voormalige)
watertoren De Reusch in Schimmert werd onlangs uitgeroepen
tot het best verduurzaamde monument van Nederland.

- Vera Hoeksma,
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KERKDIENSTEN
Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Servatius
Vaesrade

Zaterdag 29 oktober. 19.00 uur:
H. Mis. Zondag 30 oktober.
11.00 uur: Hoogmis Allerheiligen m.m.v. fanfare St. Caecilia.
Intenties: jaardienst Guus Laeven; levende en overleden leden
van fanfare St. Caecilia; ouders
Rouwette-Souren, Paul Souren
en overleden familie; 1e jaardienst Hub Dormans; Mia Hamers-Heijnen; Mia Hamers-Peters, Dominique Schreurs; Zef
Loijens en familie; jaardienst
ouders Jan Hurkmans en Regina Hurkmans-Coenen en zoon
Harry, jaardienst ouders Theo
Huijdts en Annie Huijdts-Paffen en zonen Jean, Leo en Guus,
kleinzoon Guy en achterkleindochter Noa. 15.00 uur: Allerzielendienst m.m.v. het GKC
met aansluitend zegening graven
op begraafplaats. Maandag 31
oktober. 19.00 uur: rozenkransgebed bij wegkruis op de hoek
Churchillstraat/Irenestraat.

Zondag 30 oktober. Allerheiligen. 15.00 uur: H. Mis. Intenties:
Jup en Marieke Meens- Franssen; Jeanny en Adrie v.d. ZalmMeens; Corry en Zef Habets-v.d.
Zalm; overleden ouders v.d.
Zalm-Pardoel; overledenen familie Widdershoven-v.d. Linden;
Huub Schoonbroodt; overleden
ouders Schoonbroodt-Houben;
Gerrit ten Oever; overleden ouders Coenen-Spaetgens; overleden ouders Ten Oever-Keulers;
Gert Ruthenberg; Piet Laeven;
overleden ouders Mevis-Keulers;
verleden ouders Laeven-Brouwers; overleden ouders Ritzen-Bus, dochter Mia, schoonzoon Harrie en kleinzoon Roger
overleden
ouders
GilissenFranssen; overleden ouders Gilissen-Kuipers; overleden ouders
Dormans-Schel; overleden ouders Lei Giesbers en Fien Giesbers-Meerstad en Annie Giesbers
Louise Giesbers-Janssen; overleden ouders Kuipers-Slenter en
zoon Jo.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 30 oktober. 09.30
uur: Allerheiligenviering (livestream). Intenties: bijzondere
intentie; ouders Gerards-Pisters,
kleinzoon Cyril en achterkleindochter Wayona. 15.00 uur: Allerzielenviering. Maandag 31
oktober 09.00 uur: H. Mis. Intentie: ouders Frijns-Eichhorst.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 29 oktober. 19.00 uur:
H. Mis. Zondag 30 oktober.
11.00 uur: H. Mis, Intenties:
echtpaar Huls-Thewessen; Annie
Kuypers-Niessen (1e jaardienst).

Wil jij ons zorgteam uitvaart
komen versterken?
Wil je graag nabestaanden bijstaan in een moeilijke tijd? Ben je
flexibel inzetbaar? Om ons team te versterken zijn wij op zoek
naar een medewerker zorgteam uitvaart.
Wat ga je doen?
		

Overbrengen van overledenen.
Verzorgen van thuisopbaringen.
Verzorgen en aankleden van de overledenen.
Het ontvangen en begeleiden van nabestaanden
tijdens verzorgen met familie.

Wil jij ons zorgteam uitvaart komen versterken?
Wie zoeken wij?

Wil je graag nabestaanden bijstaan in een moeilijke tijd? Ben je flexibel inzetbaar?

Iemand
die:
Om ons
team te versterken
zijn wij opzoek naar een medewerker zorgteam uitvaart.
Wat ga je doen?

- In bezit van rijbewijs B is en maximaal 20/25 minuten
- Overbrengen
vanuitvaartcentrum
overledenen.
		
rijdt naar
van den Hout in Vaesrade
- Verzorgen
thuisopbaringen.
		
vanafvan
het
thuisadres.
-

Verzorgen en aankleden van de overledenen.
- ontvangen
Flexibel en
inzetbaar
isvan
en nabestaanden
bereid om ‘stijdens
nachts
en
Het
begeleiden
verzorgen
met familie.
		
in het weekend te werken.

- In
Wie zoeken wij?

staat is om fysiek belastende tilwerkzaamheden
		 uit te voeren.

Iemand die:
-

- Affiniteit met uitvaartverzorging heeft.

In bezit van rijbewijs B is en maximaal 20/25 minuten rijdt naar
- Een klantservicegerichte
heeft.
uitvaartcentrum
vanen
den
Hout in Vaesrade instelling
vanaf het thuisadres.
- Flexibel
inzetbaar
is en bereid omtaken
‘s nachts
en in heteveneens
weekend te tot
werken.
- Lichte
administratieve
behoren
de
- In staat is om fysiek belastende tilwerkzaamheden uit te voeren.
		
werkzaamheden.
- Affiniteit met uitvaartverzorging heeft.
- Een klant- en servicegerichte instelling heeft.
Spreekt
je aan? taken behoren eveneens tot de werkzaamheden.
- Lichte dit
administratieve

Stuur
Spreekt
dit jedan
aan?je

motivatie en gegevens door naar:
patricia@uitvaartcentrum-vandenhout.nl
Stuur dan je motivatie en gegevens door naar:
patricia@uitvaartcentrum-vandenhout.nl

					

Uitvaartcentrum van den Hout
Uitvaartcentrum van den Hout
Kathagen
10
Kathagen 10
6361
HGVaesrade-Beekdaelen.
Vaesrade-Beekdaelen
6361 HG

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 29 oktober. 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst
Jeanny Bemelmans en alle overleden familieleden; Nic Troisfontaine; Jozef en Aldegonda Wachelder- van der Mark. Zondag
30 oktober. 15.00 uur: Allerzielenviering met medewerking van
Gemengd Kerkelijk Zangkoor en
fanfare St. Caecilia. Aansluitend
zegening van de graven op beide
kerkhoven. 19.30 uur: Slotconcert Vocallis. Dinsdag 1 november. Allerheiligen. 08.30 uur:
Aanbidding van het Allerheiligste. 09.00 uur: H. Mis

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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FAMILIEBERICHTEN

“Alles kump good”

Miet Grooten - Gardeniers
* Nuth, 04.03.1929

John Welzen

† Nuth, 22.10.2022

weduwe van

Leo Grooten
Mijdrecht: Jean en Greetje
		 Tim en Quinty
		 Louis
Vleuten: Pierre en Saskia
Baexem: Marianne en Harry
		 Corine en Jasper
		 Lizanne en Martijn
Notodden,
Noorwegen: Bert en Willeke
		 Jasmijn
		 Paulien
		Daniel
Neerbeek: Lilian en Wim
		 Casper en Manoua
		Veerle
		 Familie Gardeniers
		 Familie Grooten
Correspondentieadres:
Beekerstraat 31
6191 GB Neerbeek
De afscheidsbijeenkomst vindt in besloten kring plaats.

Dierenzegening op
Hubertusviering
in Doenrade
DOENRADE Pastoordeken Jack Honings
zegent zondag 30 oktober honden, paarden
en andere dieren in
Doenrade. Hij doet dat
tijdens een viering in
de Sint Jozefkerk, die in
het teken staat van de
naamdag van St. Hubertus. Naar oud gebruik
wordt tijdens de mis
ook het Hubertusbrood

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van de heer

gezegend en uitgedeeld
aan de aanwezigen. De
jachthoornblazers van
St. Hubertus uit Vlodrop
luisteren het geheel op.
Aansluitend worden de
aanwezigen uitgenodigd voor een hapje en
een drankje. De viering
begint om 09.30 uur. Enkele (tamme) roofvogels
zorgen voor een bijzondere sfeer.

De heer Welzen heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger bij
zorgcentrum Op den Toren. Hij genoot er zichtbaar van en kwam
altijd met veel plezier naar Op den Toren. De heer Welzen was
nauw betrokken bij de bewoners en voor velen van hen een
bekend en vertrouwd gezicht. Wat zal hij gemist worden!
We wensen zijn echtgenote en familie heel veel sterkte toe
bij dit zware verlies.
Cliënten, medewerkers, vrijwilligers, cliëntenraad
en managementteam zorgcentrum Op den Toren Nuth
Raad van bestuur Cicero Zorggroep

een
persoonlijke
uitvaart
voor elk
budget

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

Herenbroeken
Meyer en Gardeur

U bent van harte welkom!
Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl
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Bladafval
kan tijdelijk
in speciale
korven
Vanwege de herfst heeft Beekdaelen op allerlei plaatsen in
de gemeente ook dit jaar weer
bladkorven geplaatst waar
bewoners bladafval in mogen
gooien.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Die korven blijven tot eind december staan en worden door de
gemeente wekelijks geleegd. Alle
locaties zijn te vinden op de gemeentelijke website. De bladkorf
is enkel bestemd voor bladeren.
Eigen (tuin) afval hoort er niet in
thuis. Ook takken horen niet in de
korven. Wanneer toch misbruik
van de bladkorf wordt gemaakt,
wordt de korf weggehaald. De gemeente laat het bladafval verwerken tot bokhasi, een soort compost. Overigens kan bladafval ook
in de groencontainer.

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

Zeker 200 mensen zingen
het hoogste lied op
korentreffen in Doenrade
Doenrade In de zaal van Gasterie Dobbelsteyn in Doenrade wemelde
het vorig weekend van de zangers en zangeressen. Zeker 200 leden
van 7 koren uit heel Beekdaelen zongen daar twee dagen lang
het hoogste lied. Ze deden mee aan het Korentreffen, georganiseerd door het 75-jarige Gemengd Koor Crescendo uit Doenrade.
Crescendo bracht de koren bij elkaar om de ‘verbondenheid en veelklankheid van het Beekdaelense koorlandschap’ over het voetlicht te
brengen. Het korentreffen was een van de vele jubileumactiviteiten
van het 75-jarige Gemengd Koor Crescendo. Zij kijken, naar eigen
zeggen, terug op een ’zeer geslaagd’ evenement. Het jubileumjaar
van Crescendo wordt zondag 20 november afgesloten met een galaconcert in de Sint-Dionysiuskerk in Schinnen. Eigen foto

BEEKDAELEN De Beekdaeler is met spoed op zoek
naar nieuwe bezorgers voor
een krantenwijk in Schimmert, Puth, Schinnen en
Schinveld. In Schimmert
gaat om een wijk in de omgeving van de Hoofdstraat/
Oranjeplein, in Schinnen in
de omgeving van Breyenrode/Vonderstraat, in Schinveld in de omgeving van
de Kloosterlaan/Pastoor
Brounsstraat en in Puth in
de omgeving van de Geleenstraat/Bovenste Puth.
Wil jij meer informatie over
de verdiensten, etc. dan
kun je contact opnemen
via 06-42677006 of info@
beekdaeler.nl.
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KBO-lezing
over ‘positieve
gezondheid’
Hulsberg KBO Hulsberg verzorgt op woensdag 16 november
een lezing over ‘positieve gezondheid’ in gemeenschapshuis
De Lange Berg. De vrijwillige
ouderenadviseurs (VOA’S) Bertie
Peeters en Marjo Pluijmaekers
lichten in de lezing het concept
positieve gezondheid uitgebreid
tot en nemen de toehoorders mee
in de mogelijkheden ervan. Ook
osteopaat Monique de Keyser is
aanwezig. Zij legt uit hoe osteopathie kan helpen bij ‘positieve
gezondheid’ De lezing begint om
14.00 uur en is gratis voor leden
van KBO Hulsberg, niet-leden
betalen 3,50 euro. Opgeven kan
tot 9 november via 045-4053110.

Fanfare Arensgenhout
viert St. Clemensfeest
Arensgenhout Fanfare St. Clemens in Arensgenhout viert op
zaterdag 5 november haar patroonsfeest. Traditioneel luistert
de fanfare om 19.00 uur de eucharistieviering op in de St. Clemenskerk, gevolgd om 20.30 uur
met een feestavond in De Hoeskamer. Tijdens de feestavond
worden vijf jubilarissen in het
zonnetje gezet. Het gaat om Ellen Derks (12,5 jaar lid), Maria
Vliegen-Merx (25 jaar lid), Petra
Jaspers-Limpens (40 jaar lid),
Miets Schiffelers-Gijzen (50 jaar
lid) en Henk Zieverink (60 jaar
lid).

Vroege vogels
op pad met IVN
Nuth De vogelwerkgroep van
IVN Beekdaelen-Nuth houdt
zondagmorgen 6 november een
vogelexcursie in het natuurontwikkelingsgebied
Eijsder
Beemden. Het vertrek is om
08.00 uur vanaf de Markt in
Nuth. Stevige schoenen en een
verrekijker worden aangeraden.
Deelname is gratis, ook nietleden zijn welkom. Van tevoren
aanmelden is noodzakelijk en
kan via ivnnuth@gmail.com.
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen op de landelijke website www.overheid.nl.
Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld
vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de
meeste bekendmakingen verkort in de lokale media
die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt
Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email
ontvangen? Meld u dan aan voor de attenderingsservice:
www.overheid.nl/attenderingsservice. U ontvangt
bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere lokale
overheden dan automatisch. U kunt uw persoonlijke voorkeur
instellen, bijvoorbeeld van welke organisatie u deze berichten
wenst te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan de gehele
gemeente betreffen of uw eigen postcodegebied. U heeft hierbij
tevens de mogelijkheid om een selectie te maken op het type
bekendmaking. U kunt ook zoeken op overheid.nl.

App over uw buurt

U kunt ook de App 'Over uw buurt' gebruiken.
Meer informatie over de app leest u op de website
Over uw buurt (via overheid.nl).

Bestemmingsplannen

Het verbouwen van de 10-10-2022
panden Dorpsstraat
5 en 7 te 6456AA
Bingelrade

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM VERLEEND

Opfergeltstraat
2 c te
Wijnandsrade

Verlenging horeca
exploitatievergunning
‘Brasserie Kasteel
Wijnandsrade’

18-10-2022

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM INDIENING

Amstenraderweg Verbouwing woonhuis 08-10-2022
14, 6447 BT
en praktijkruimte
Merkelbeek
Ontwerpbesluit
LOCATIE

OMSCHRIJVING

St. Remigiusstraat Brandveiliggebruik
1a, 6333CW
Schimmert

DATUM INZAGETERMIJN

20-10-2022

Verkeersbesluiten
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM BESLUIT

Provincialeweg
Zuid, Oirsbeek

Instellen 30km/
uur-zone
Provincialeweg Zuid
en voorrangsregeling
t.h.v. de noordelijke
komgrens van
Oirsbeek t.h.v.
huisnummer 148

19-10-2022

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

Wegwerkzaamheden: deel N276
afgesloten van 31 oktober t/m 25
november

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan?
Kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE

OMSCHRIJVING

DATUM VERLEEND

Sportpark
Kollenberg 1 te
Nuth

Bouwen van een
kelder (bassin) t.b.v.
een automatische
beregeningsinstallatie
Het splitsen van een
woning
Het wijzigen van het
antenne opstelpunt
nabij Kerkpad 2 te
Puth

18 oktober 2022

Kerkstraat 30 te
Merkelbeek
Schinnen, sectie
G, nummer 1268

Dorpsstraat 5
en 7, 6456AA
Bingelrade

18 oktober 2022
20-10-2022

In verband met werkzaamheden op de N276 ter hoogte
van Doenrade wordt een deel van de Provincialeweg
Noord afgesloten. Van maandag 31 oktober 6.00 uur tot
en met vrijdag 25 november 18.00 uur is de N276 tussen de
Steenakkerweg en het kruispunt N276-Provincialeweg Noord in
beide rijrichtingen afgesloten.
KWS voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie
Limburg. Er wordt een veilige oversteek gemaakt en de
bestaande bushaltes worden aangepast. Ter hoogte van de
bushaltes wordt het bestaande asfalt over een lengte van circa
600 meter vervangen door geluidsreducerend asfalt.
De werkzaamheden vinden enkel overdag plaats. Verkeer
wordt omgeleid via diverse omleidingsroutes; de af- en
toerit richting Sittard blijven open. Het aanliggende
tankstation en de autodealer blijven bereikbaar vanaf het
kruispunt N276-Provincialeweg Noord. Het openbaar vervoer
rijdt door het afgesloten weggedeelte, alleen tijdens de
asfalteringswerkzaamheden worden bussen omgeleid.

Parkstadgemeenten ondersteunen
inwoners met gratis energieadvies
en €250, aan energiebesparende
maatregelen via nieuwe Energieknip
De Parkstadgemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld gaan inwoners die recht
hebben op de energietoeslag, ondersteunen bij het besparen
op de stijgende energiekosten. Zij krijgen
via de Parkstad Energieknip-app een
gratis energiebespaarcoach aangeboden
en een tegoed van €250,-, waarmee zij
energiebesparende producten kunnen
kopen.
De Parkstad Energieknip-app is een
digitale beurs, waarin een persoonlijk
tegoed van € 250,- staat. Hiermee kunnen energiebesparende
producten gekocht worden bij de WoonWijzerWinkel en lokale,
deelnemende bouwmarkten. Ook kan er via de Energieknip een
gratis afspraak gemaakt worden met een energie bespaarcoach.
De energiebespaarcoach geeft bij de inwoner thuis advies over
welke energiebesparende producten in hun situatie kunnen
helpen om de energierekening te verlagen.
Voor wie is de Energieknip?
Huishoudens in Beekdaelen die eerder de energietoeslag hebben
ontvangen, ontvangen in de periode tussen 19 oktober 2022
en 24 november 2022 een brief over de Energieknip, met een
persoonlijke QR-code om de app te activeren.
Wethouder Hermans van Beekdaelen: “Ik hoop dat inwoners
na ontvangst van de brief ook echt gebruik maken van de
Energieknip. Elk advies en elke maatregel waarmee je je
energierekening wat kunt verlagen en waarmee je je woning iets
duurzamer kunt maken, helpt immers. Niet alleen nu, maar ook
in de toekomst.”
Meer weten?
Lees dan het volledige bericht over de Energieknip, inclusief de
veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden, op
www.beekdaelensociaal.nl.

Oproep: gooi afval weg
in afvalbakken
Helaas hebben we ook in Beekdaelen te maken met zwerfafval.
Vervuiling in de omgeving zorgt voor ergernis bij iedereen. Een
deel van het zwerfafval wordt opgeruimd door de gemeente.
Maar het is voor de gemeente onmogelijk om alle zwerfafval
te vinden en op te ruimen. Gelukkig kennen we in Beekdaelen
verschillende betrokken inwoners die zich inzetten om de
omgeving schoon te houden. Hoewel we initiatieven zoals Houd
Beekdaelen Schoon toejuichen, roepen we iederéén op om geen
afval achter te laten op straat of in de natuur. Gooi afval weg
in de daarvoor bestemde afvalbakken op straat of in uw eigen
container. Zo kan iedereen genieten van een schone en mooie
omgeving.

?

Nieuw: Welkom bij onze informatie
punten in Schinnen en Schinveld!
Veel inwoners vinden het fijn als de gemeente dichtbij
aanwezig is. Daarom kunt u vanaf 2 november 2022 terecht bij
twee nieuwe informatiepunten van de gemeente Beekdaelen,
in Schinnen en Schinveld.
Bij de gemeentelijke informatiepunten kunt u terecht voor:
• informatie over alle producten en diensten van de gemeente;
• het maken van een afspraak voor de servicebalie burgerzaken;
• het indienen van meldingen openbare ruimte;
• ondersteuning bij het zelf digitaal regelen van (gemeente)
zaken met behulp van uw DigiD, zoals het doorgeven van een
verhuizing, het melden van een vermist reisdocument en het
aanvragen van een uittreksel (neem uw DigiD mee naar het
informatiepunt);
• het inleveren en invullen van gemeentelijke formulieren;
• het inleveren van een gevonden voorwerp;
• folders, brochures en overige afhaalproducten (zoals Ja/Neestickers en PMD-zakken).
Let op! U kunt bij de informatiepunten géén waardedocumenten
(zoals paspoort, id-kaart en rijbewijs) aanvragen en ophalen. Dit
kan alleen in het gemeentehuis in Nuth. Dit heeft te maken met
wettelijke eisen en beveiligingseisen.
Zonder afspraak binnen lopen bij de informatiepunten
U kunt tijdens de openingstijden zonder afspraak binnen lopen
bij de informatiepunten. Onze medewerkers helpen u graag
verder met uw vraag.
Informatiepunt Schinnen
Scalahof 1, Schinnen
(in het gemeentehuis, hoofdingang)
Geopend: elke maandag en woensdag
van 14.00 tot 17.00 uur
Informatiepunt Schinveld
A Ge Water 20, in Schinveld
(In het gebouw van CMWW)
Geopend: elke dinsdag en donderdag
van 14.00 tot 17.00 uur
Overige dienstverlening gemeente
Uiteraard blijft u (op afspraak) ook welkom in het gemeentehuis
in Nuth (Deweverplein 1), bijvoorbeeld voor het aanvragen van
uw paspoort of id-kaart. U maakt een afspraak via 088 – 450
2000 of www.beekdaelen.nl/afspraak.
Het is overigens lang niet altijd nodig om naar de gemeente toe
te komen. Onze medewerkers van het Klant Contact Centrum
helpen u graag telefonisch met uw vraag, via 088 – 450 2000.
En op www.beekdaelen.nl/aanvragen-en-regelen leest u welke
producten en diensten u online kunt aanvragen of regelen.

Gemeenteraad Beekdaelen wil
structurele oplossing voor
kwetsbare doelgroepen
Noodopvang Schinnen sluit, extra structurele
plekken in AZC Sweikhuizen
Op woensdag 19 oktober 2022 nam de gemeenteraad van
Beekdaelen na uitvoerige beraadslagingen het besluit om (gelet
op de voortdurende opvangproblematiek) te kiezen voor
een structurele oplossing voor kwetsbare doelgroepen door
medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het aantal
plekken bij het bestaande AZC in Sweikhuizen. Hoe deze
uitbreiding vorm zal krijgen en welke processen doorlopen
moeten worden, moet de op korte termijn duidelijk worden.
Tegelijkertijd besloot de raad om de noodopvang in Schinnen
te beëindigen en draagt het college op het Ministerie van
Justitie en Veiligheid en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg te
informeren over de besluitvorming in Beekdaelen. Hiermee komt
de gemeente Beekdaelen haar belofte na die aan de inwoners
is gedaan: de noodopvang zou maximaal 1 jaar openblijven en
maximaal 450 personen opvangen.
Het volledige besluit kunt u nalezen op:
https://beekdaelen.bestuurlijkeinformatie.nl

Een dag bij
Lenssen Advies

Malou
Als assistent accountant heb je een breed takenpakket.
Malou beschrijft hoe een werkdag binnen de samenstelpraktijk van Lenssen Advies eruitziet.

Ook bij jou om de hoek aan de slag en
een goede werk privé-balans?

Wij zijn op zoek naar junioren, medioren en senioren om
ons team te versterken op onze vestiging te Nuth!

Voor meer informatie over openstaande vacatures zijn wij bereikbaar via 045-2300032 of recruitment@lenssenadvies.nl, Ann Daeseleire staat je graag te woord.
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PICCOLO'S

JACQUES

Een particuliere piccolo plaatsen kost 15 euro. Voor bedrijven of commerciële diensten of de (ver)koop, (ver)huur van een (vakantie)huis kan een
commerciële piccolo geplaatst worden voor € 25,-.

Excuus truss
In de theatershow “Thuis Best” in 1980 van Jasperina de Jong, Lars
Boom en Frans Mulder zat de song: “Het bestuur”, waarvan de tekst
mij altijd is bijgebleven, een couplet in het bijzonder:
Het bestuur, het bestuur
heeft behoefte aan structuur
en een vrouw die hoort erbij, die ziet de zaken kamerbreed.
Ja, een vrouw, een vrouw die maakt de zaak compleet.
Vrouwen hebben eigen wetten,
zal ik even koffie zetten?
En we vergaderen, we zien wel wat het wordt.
Een hele avond is waarschijnlijk nog te kort,
want elke kwestie kost meteen een half uur,
maar verder gaat het goed met het bestuur.
Traditioneel is het voor vrouwen moeilijk geweest om door te dringen
tot topfuncties in de politiek en het bedrijfsleven. Er was sprake van
het zogenaamde “glazen plafond”. waartegen ambitieuze vrouwen
steevast opboksten. Het begrip “positieve discriminatie” werd uitgevonden toen er vrouwenquota werden ingesteld. Dat waren allemaal
achterhoedegevechten, want de vrouwen waren in opmars. De eerste
vrouwelijke minister in ons land was dr, Marga Klompé van maatschappelijk werk in het kabinet De Quay (1959-1963). Ik kan met de komst
van Marga nog wel herinneren. Uit een soort spotlust sprak men openlijk over Marga Kompleet om aan te geven dat ze de laatste en zwakste schakel was. Later bleek uit haar daden, dat zij een krachtige en
kundige minister was en gaandeweg verstomde de kritiek. Het duurde
nog heel wat kabinetten, waarin slechts één of twee vrouwen mochten
aanschuiven. In het kabinet van de Roermondenaar mr. Jo Cals, dat
van 1965 tot 1966 optrad, zaten uitsluitend mannen. Het kwam ook
snel ten val. Het woord excuustruus werd voor de eerste maal gebruikt
in de jaren 1980. Dus in de tijd waarin Jasperina bovenstaand lied zong,
al kwam“excuus Truus” al in 1961 voor in het lied “Kangoeroe” van het
Cocktail Trio:
Op een kangoeroe eiland, waar je kangoeroes vindt
Zoekt een kangoeroemoeder naar d'r kangoeroekind
Oh, ik ben toch zo ongeruus Truus
Ik ben toch zo ongeruus
Pa gooit me zonder excuus Truus
Als ik zo leeg thuis kom uit huus
De ervaring leert, dat de weerstand tegen vrouwen in een mannenberoep toeneemt naarmate er meer vrouwen bijkomen. Eén enkele
vrouw blijft een excuustruus en vormt geen bedreiging voor mannen.
Wij zien bij het kabinet Rutte IV, waarin geforceerd het aantal mannelijke en vrouwelijke ministers gelijk moest worden getrokken, dat
het niet werkt. Nooit eerder heeft een kabinet zo weinig vertrouwen en
draagvlak in de samenleving gekend. En in Engeland trad een kleine
twee maanden geleden alweer de derde vrouwelijke prime minister aan.
Ofschoon haar vrouw-zijn officieel niet de reden was waarom het Liz
Truss al vanaf het begin niet lukte om zichzelf en haar kabinet op de
kaart te zetten, geloof ik vast, dat dit we; de onderliggende reden van
haar ongenadige val was. Als je ziet wat Boris Johnson zich
allemaal kon permitteren voordat hij werd weggestuurd
en je vergelijkt dat met wat tot de afgang van tante
Truss heeft geleid, dan kan het niet anders dan dat
voor haar een andere maatstaf gold. Jammer voor haar.
We zijn nog lang niet af van het fenomeen
excuus truus. Wat is het toch moeilijk om de
schijn van seksisme te vermijden.
Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Zakelijk en financieel

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

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

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

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

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

RENOVATIE VAN

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

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

COLOFON

Claessens
media

De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave
van Claessens Media. Wij zijn bewust
met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook

Adverteren?

bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan

Wil je adverteren? Dan kun je

na het lezen bij het oud papier, zodat

bellen met 06-42677006 of stuur een

de krant wordt recycled. Samen

mail naar info@beekdaeler.nl

zorgen we voor een schoner milieu.
Website
www.beekdaeler.nl
De Beekdaeler

www.debeekdaeler.nl

De huis-aan-huis-krant
voor Beekdaelen, ook online.

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9 TOT 18 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 27 t/m zondag 30 oktober 2022

Unox soep in blik
2 blikken à 800 ml
combineren mogelijk

Beenham
of spareribs
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Hertog Jan pils
krat 24 flesjes à 300 ml
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krat 24 flesjes à 250 ml
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Alle Lipton ice tea
2 stuks, combineren mogelijk

Andijvie,
boerenkool,
zuurkool of
hutspot stamppot

Rijste vlaai

bonrol 400 gram

middelgroot

10

2.

* De actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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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

