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Bezorgers gezocht
in Schinveld.

Interesse? Mail naar
info@claessensmedia.nl
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HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

NOODOPVANG LEIDT TOT GEKRAKEEL TUSSEN VERNIEUWINGSGROEP EN VVD

450 asielzoekers naar Schinnen
In de 36.000 inwoners tellende gemeente Beekdaelen
komt een tweede
opvangcentrum
voor asielzoekers.
Naast de bestaande opvanglocatie in
Sweikhuizen (242
asielzoekers) wordt
de voormalige Amerikaanse legerbasis
in Schinnen ingericht als tijdelijke
opvangplek voor
450 asielzoekers.
Zij arriveren omstreeks december,
zo verwacht het
Centraal Orgaan
opvang asielzoekers.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het COA deed op 19 oktober,
zegt B&W, een officieel verzoek
om op het voormalige USAG
Terrein aan de Borgerweg in
Schinnen een tijdelijke (maximaal 12 maanden) noodopvang
te realiseren. De gemeenteraad
van Beekdaelen werd twee dagen later (21 oktober) geïnformeerd. Zonder voldoende extra
opvangcapaciteit vreest burgemeester Eric Geurts hetzelfde
scenario als in 2015 (crisisnoodopvang in sporthallen en

op evenementenlocaties). “Het
college van de gemeente Beekdaelen vindt dat inhumaan.”
Meerderheid raad reeds
akkoord
Het merendeel van de politieke partijen in Beekdaelen
staat achter de komst van de
noodopvang, alhoewel de een
meer dan de ander.” Zo zit de
Vernieuwingsgroep (VG), met
7 raadszetels de grootste fractie, heel anders ‘in de wedstrijd’
dan oppositiepartij VVD. “Het
gebrek aan opvangmogelijkheden komt door het jarenlang
landelijk politiek falen, met de
VVD voorop”, zegt VG-fractievoorzitter Hugo Schaffrath. “Nu
de nood hoog is roepen demissionair minister-president Rutte en mevrouw Broekers-Knol
van de VVD alle gemeenten op
om hun verantwoordelijkheid
te nemen. De VVD Beekdaelen
steunt dit echter niet. Dat mogen ze dan zelf uitleggen.”
‘Samen maken we
Beekdaelen’?
Die opmerking is koren op de
molen van de VVD. “De Vernieuwingsgroep stelt dat het gebrek
aan opvangplekken komt door
landelijk politiek beleid, met
de VVD voorop, maar dat is
feitelijk onjuist”, briest raadslid Bart Suers. De VVD vindt het
verder opvallend dat ‘de coalitie
onder aanvoering van de VG’ er
ook in dit noodopvangdossier
weer eens niet in slaagt om haar
College van B&W erop aan te
spreken toch vooral ‘eerst naar
de samenleving te kijken en ze
erbij te betrekken’, voegt Suers er aan toe. “Is dat wat men
verstaat onder ‘Samen maken
we Beekdaelen’? Ook nu mogen
onze inwoners weer achteraan
in de rij aansluiten.”
Zie verder pagina 2

De nachtegaal
uit Doenrade

In Doenrade zingt niemand mooier
dan Isabelle Jennes (19). Ze is gek op
vastelaovesmuziek maar ze studeert
voor operazangeres.
Zie verder pagina 7
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VERNIEUWINGSGROEP: MEERDERHEID BEVOLKING HEEFT BEGRIP VOOR NOODSITUATIE

Groen licht omdat ‘het’
slechts voor één jaar is
Op 12 oktober 2021 dienden
VVD Beekdaelen, PvdA Beekdaelen en CDA Beekdaelen
samen een motie in. Daarin
vroegen deze drie partijen
om op het terrein van de
voormalige legerbasis in
Schinnen herbestemming als
opvanglocatie voor asielzoekers (of mogelijke AZC-locatie) ‘vooralsnog af te wijzen.’
In diezelfde motie wordt
gevraagd om te onderzoeken
of op die locatie een woonwijk voor starterswoningen
kan worden gerealiseerd. De
motie werd tijdens de raadsvergadering op 12 oktober
overigens niet in stemming
gebracht. Maar zie, negen
dagen later, op donderdag 21
oktober, gaven CDA en PvdA
hun zegen aan een asielzoekerscentrum in Schinnen.
Dat vraagt om uitleg.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het grote verschil tussen de
motie van 12 oktober en de instemming met asielopvang op
21 oktober zit, ‘m in het woord
‘tijdelijk’, benadrukt PvdA-fractievoorzitter Lars Kockelkoren.
“Het gaat in dit geval niet om
een permanente opvang, maar
om tijdelijk hulp te bieden in
een noodsituatie, dat is nogal
een verschil.” Ook wil zijn fractie
dat de opvang in tenten zo kort
mogelijk duurt. “De bestaande
gebouwen moeten zo spoedig
mogelijk geschikt worden gemaakt om mensen te huisvesten,
zeker met de naderende winter.”
Verder wil de PvdA dat er een
begeleidingscommissie
komt,
bestaande uit omwonenden, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. De werkzaamheden die voortvloeien uit de asielhuisvesting moeten bij voorkeur
‘lokaal landen’. Kockelkoren
denkt daarbij aan het verzorgen
van maaltijden door de lokale
horecaondernemers of cateraars.
“En Beekdaelense aannemers
kunnen er aan de slag in verband
met technische werkzaamheden.”

”

Het grote
verschil zit ‘m
in het woord
‘tijdelijk’
- Lars Kockelkoren, PvdA

De voormalige Amerikaanse legerbasis in Schinnen wordt ingericht als tijdelijke opvangplek voor 450 asielzoekers. Foto Rob Oostwegel

Nieuwe woonwijk
Kockelkoren wil dat het college, ook nu er op die locatie een
tijdelijk ACZ komt, toch alvast
kijkt naar de herontwikkeling
van de voormalige legerbasis. Hij
wil een onderzoek naar de mogelijkheden om op die plek een
nieuwe woonwijk te realiseren.
“Denk aan starterswoningen, sociale huurwoningen en een seniorentoren.” Voor de VVD Beekdaelen heeft Kockelkoren geen
goed woord over. “Mevrouw
Broekers-Knol van de VVD heeft
er landelijk een puinzooi van gemaakt en nu laat nota bene de
VVD Beekdaelen het mes in het
varken steken.”
CDA vreest onrust
Op de avond dat B&W de gemeenteraad op 21 oktober in
een spoedzitting informeerde,
wist CDA-fractievoorzitter Twan
Schevers volgens eigen zeggen
niet dat B&W twee dagen eerder, 19 oktober, een officieel
verzoek had ontvangen van het
COA. Schevers: “We wisten wel
dat die mogelijkheid zou kúnnen ontstaan. Uit humanitaire
overwegingen kunnen we leven
met deze noodvoorziening. We
beseffen ook dat het onrust in de
buurt kan veroorzaken.”
Stroomversnelling
Fractievoorzitter Henk Reijnders van oppositiepartij Beek-

”

Uit humanitaire overwegingen kunnen
we leven met deze noodvoorziening. We
beseffen ook dat het onrust in de buurt
kan veroorzaken
- Twan Schrevers, CDA

daelen Lokaal is niet verbaasd
dat eind verleden week alles in
een stroomversnelling kwam.
“Het gerucht ging weken geleden al dat er vanuit het COA
een beroep zou worden gedaan
op de gemeente Beekdaelen. Ik
heb toen meteen navraag gedaan bij burgemeester Geurts,
maar op dat moment lag er nog
geen officieel verzoek.” Reijnders’ partij gaat uit ‘maatschappelijk oogpunt’ niet dwarsliggen
wat betreft de noodvoorziening.
“Maar we hechten er zeer aan
dat het de gemeente geen geld
mag kosten en ook dat het bij dat
ene jaar blijft.” Al vreest Reijnders nu al dat daar niks van terecht komt. “Want ook over een
jaar zijn er géén woningen voor
deze mensen. En wat dan?”
Hugo Schaffrath (Vernieuwingsgroep) denkt dat de meerderheid van de bevolking begrip
heeft voor deze noodsituatie
en zich in de situatie van deze

vluchtelingen kan verplaatsen.
“Het is voor maximaal één jaar
en we zullen zeker de vinger aan
de pols houden als er klachten
komen.” D66 en GroenLinks
waren niet bereikbaar voor een
reactie.

”

Het is voor
maximaal één
jaar en we zullen
zeker de vinger
aan de pols
houden als er
klachten komen
- Hugo Schaffrath, Vernieuwingsgroep

Aanleg
noodopvang
duurt circa
6 weken
Schinnen Afgelopen zondagmiddag was (nog) geen mens
te bekennen bij de voormalige legerplaats aan de Borgerweg in Schinnen. Vanaf eind
deze week wordt het daar des
te drukker, want dan begint
de bouw van de noodopvang
(o.a. tenten, paviljoens) voor
de 450 asielzoekers. De verwachting is dat aanleg van de
noodopvang circa 6 weken in
beslag neemt.
De cijfers
Op 1 oktober zaten 31.834
mensen in Nederlandse asielzoekerscentra. Van hen zijn
ruim 11.000 statushouder. Er
komen nu per week ongeveer 1.200 asielzoekers naar
Nederland. Ter vergelijking:
in de crisisjaren 2015 en 2016
waren dat er in de piekweken
zo’n 4.000. Op dit moment
heeft het COA 71 reguliere
opvanglocaties. In 2015 en
2016 waren dat meer dan
100. Meerdere gemeenten
hebben, net als Beekdaelen,
de afgelopen dagen toegezegd
te helpen met de opvang van
asielzoekers waaronder Hengelo, Utrecht en Amersfoort.
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DERTIG JAAR RAADSLID VOOR VERNIEUWINGSGROEP, WAARVAN TWINTIG ALS FRACTIEVOORZITTER

Hugo Schaffrath opnieuw lijsttrekker
Ruim dertig jaar raadslid
(sinds 1990), waarvan
bijna twintig jaar (sinds
2002) als fractievoorzitter, ook nog voor één en
dezelfde partij. Of dat een
‘Limburgs record’ is durven we niet met zekerheid
te zeggen. Feit is dat de
leden van coalitiepartij
‘de Vernieuwingsgroep’
de in Oirsbeek opgegroeide en woonachtige Hugo
Schaffrath (64) wederom
unaniem gekozen hebben
tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2022.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Ook al zit hij al dan al drie
decennia ononderbroken in
de lokale politiek, zijn
gedrevenheid is er niet minder om. “Ik heb er nog steeds
heel veel zin in.” Schaffrath is
sinds 2002 fractievoorzitter
van de Vernieuwingsgroep,
sinds de recente komst
van Leon Rijkx (ex-CDA

Beekdaelen) met 7 zetels de
grootste fractie in de gemeenteraad van Beekdaelen.
Schaffrath benadrukt dat
hij, net als bij voorgaande
verkiezingen, geen kandidaat
is voor het wethouderschap.
“De volksvertegenwoordigende rol spreekt mij méér
aan. Bereikbaar zijn voor de
burgers, met hen in gesprek
gaan, daar gaat het mij om.”
Jesse Kuipers nieuwe
partijvoorzitter
Schaffrath ziet de verkiezingen in maart 2022 vol
vertrouwen tegemoet.”Wij
hebben een grote groep van
kwalitatief goede kandidaat-raadsleden.” Tegelijkertijd, zo voegt hij er aan toe,
zoekt zijn partij nog energieke kandidaten die vinden dat
het ‘anders’ en ‘vernieuwend’
kan. “Vooral ook jongeren
en vrouwelijke kandidaten
zijn welkom.” Tijdens de
Algemene Ledenvergadering
werd Jesse Kuipers gekozen
tot nieuwe partijvoorzitter
van de Vernieuwingsgroep.
Kuipers (26 ) is opgegroeid
in Oirsbeek en momenteel
woonachtig in Nuth.

Vernieuwingsgroep-voorman Hugo Schaffrath (midden) op de verkiezingsavond in 2018 in gesprek met oud-wethouder Roy van der
Broek en Odile Wolfs, oud-burgemeester van Onderbanken. Foto archief De Beekdaeler

€94,Nu €94,- voordeel
voordeel
Eindejaarsknaller

Profiteer
nu
Profiteer nu
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2 gratis
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2 gratis beurten
bij zlim Nuth

Bodystyling Nuth

Gratis en vrijblijvende figuuranalyse - bel 045 524 5776 of loop gerust binnen

Wil jij ook weer lekker in je
vel zitten voor de feestdagen?
Wil jij gewicht & centimeters
verliezen?
Maak dan nu gebruik van
onze eindejaarsknaller!

Het werkt echt met Zlim!
Zlim Bodystyling Center Nuth
Stationstraat 67a
6361BH Nuth
Vlak aan afslag autoweg
Zlim Bodystyling Center Nuth - Facebook Zlim Bodystyling Nuth - 045 524 5776
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

Groot burgeronderzoek onder
inwoners Parkstad. Doet u ook mee?
De gemeente Beekdaelen en alle andere gemeenten in Parkstad Limburg doen dit
jaar mee met het tweejaarlijkse ‘Burgeronderzoek Parkstad Limburg’. In oktober
krijgen 35.000 willekeurig geselecteerde inwoners van 18 jaar en ouder van
Parkstad een brief met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Maar
ook inwoners die geen brief hebben ontvangen kunnen uiteraard deelnemen.
Mogen wij op uw hulp rekenen?
Het burgeronderzoek is in principe alleen digitaal beschikbaar; deelname is anoniem.
Wat houdt het onderzoek in?
Het burgeronderzoek gaat over de leefbaarheid en veiligheid van de eigen buurt. Is er
bijvoorbeeld overlast, zijn er genoeg voorzieningen zoals parken of winkels en kunt u
goed deelnemen aan het maatschappelijk verkeer?
Met de antwoorden krijgen Beekdaelen en de andere Parkstadgemeenten een goed
beeld van wat er speelt in de verschillende buurten, wijken en kernen. De uitkomsten
van het onderzoek zullen in het voorjaar van 2022 beschikbaar komen via de website
www.parkstadlimburg.nl en bepalen mede de eventuele maatregelen om mogelijke
problemen aan te pakken.
Zo doet u mee
Inwoners die een uitnodiging per brief hebben ontvangen, vinden in die brief een
link waarmee zij kunnen deelnemen aan het onderzoek. Anders dan in het verleden,
kunnen dit jaar ook inwoners die geen brief (hebben) ontvangen, de vragenlijst
invullen. Dat kan via www.startvragenlijst.nl/parkstad_open.
Meer informatie
Wilt u de vragenlijst toch op papier invullen of wilt u meer informatie over het
burgeronderzoek? Neem dan tijdens kantooruren contact op met I&O Research
(telefoon: 08000191 of email: helpdesk@ioresearch.nl).

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.

Tijdelijke camera’s in Beekdaelen
gaan verkeersstromen meten

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Aan de Bek 5
in Doenrade
De Kling 51
in Schimmert
Poststraat 7
in Amstenrade
Valkenburgerweg 53
in Nuth

OMSCHRIJVING
Het plaatsen van een schuttershonk

DATUM VERLEEND
14-10-2021

Het verbouwen van de woning

15-10-2021 (van
rechtswege)
18-10-2021

Het plaatsen van zonnepanelen
Het plaatsen van zonnepanelen en
warmtepomp

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Hoofdstraat 15
Horeca-exploitatievergunning en
in Amstenrade
Alcoholwetvergunning
Kleverstraat 14
Tentoonstelling voor klein-dieren
in Schimmert
van 12 t/m 14 november 2021
Grachtstraat 5
Incidentele festiviteit voor het
in Oirsbeek
Oktoberfeest op 31 oktober 2021
Schoolstraat 9
Incidentele festiviteit voor de
in Hulsberg
Jeugdprinsenproclamatie op
13 november 2021
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Kerkpad 2 in Puth
Het uitbreiden van de voorzijde
van de woning
Voorsterstraat 24
Het realiseren van een
in Nuth
mantelzorgwoning

19-10-2021

DATUM VERLEEND
18-10-2021
19-10-2021
21-10-2021
21-10-2021

DATUM INDIENING
12-10-2021
08-10-2021

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

De gemeente Beekdaelen voert van zaterdag 30 oktober tot en met vrijdag
5 november een verkeersonderzoek uit. Hierbij worden camera’s ingezet in
Schinveld, het gebied tussen Doenrade/Merkelbeek en Amstenrade en Nuth/
Grijzegrubben. Op deze manier wordt onderzoek gedaan naar doorgaand
verkeer in deze gebieden.
Het onderzoek is volledig anoniem en is alleen gebaseerd op het vergelijken/
tellen van het aantal passerende kentekens door de drie gebieden. Zo wordt
bekeken hoeveel doorgaand verkeer er is. De firma Connection Systems uit
Venhuizen voert het onderzoek in opdracht van de gemeente uit. Het bedrijf is
al begonnen met het plaatsen van de camera’s.

Terinzagelegging ontwerpbestemmings
plan De Gijselaar 2 t/m 8
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Beekdaelen maken
op basis van artikel 3.8, van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij op
19 oktober 2021 hebben ingestemd
met de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan
De Gijselaar 2 t/m 8.
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 275837.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan
met bijbehorende stukken wordt
gedurende een periode van 6 weken,
lopend van 27 oktober 2021 tot en
met 8 december 2021, voor een ieder
ter inzage gelegd. Digitaal is het
bestemmingsplan in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.1954.
BPDeGijselaar2tm8ON01.

Daarnaast is het plan op afspraak
in te zien bij de afdeling Ruimte in
het voormalige gemeentehuis van
Onderbanken, Kloosterlaan 7 te
Schinveld.
Zienswijzen
Bent u het niet eens met dit plan?
Stuur dan binnen de genoemde
termijn van 6 weken een zienswijze
aan het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente
Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA
Nuth of via gemeente@beekdaelen.nl.
U dient in uw zienswijze de volgende
zaken te vermelden: de naam van het
plan, het zaaknummer, de reden van
uw zienswijze, de datum, uw naam,
uw adres, uw emailadres en uw
handtekening.
Nader 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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Terinzagelegging ontwerp
bestemmingsplan De Gijselaar 10

Het wildseizoen is geopend: geniet
van Sint Hubertus wild van Naanhof

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen maken op basis van
artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 19 oktober 2021
hebben ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan
De Gijselaar 10.
Het planvoornemen voorziet in de realisatie van 144 zorgeenheden door middel
van sloop, renovatie en nieuwbouw. Het aantal zorgeenheden van Cicero blijft
hiermee gelijk aan de huidige situatie.
Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer Z/19/136780
276439.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt gedurende
een periode van 6 weken lopend van 27 oktober 2021 tot en met 8 december
2021 voor een ieder ter inzage gelegd. Digitaal is het bestemmingsplan in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1954.
BPDeGijselaar10ON01. Daarnaast is het plan op afspraak in te zien bij de afdeling
Ruimte in het voormalige gemeentehuis van Onderbanken, Kloosterlaan 7 te
Schinveld.
Zienswijzen
Bent u het niet eens met dit plan? Stuur dan binnen de genoemde termijn
van 6 weken een zienswijze aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth of via
gemeente@beekdaelen.nl. U dient in uw zienswijze de volgende zaken te
vermelden: de naam van het plan, het zaaknummer, de reden van uw zienswijze,
de datum, uw naam, uw adres, uw emailadres en uw handtekening.
Nader 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.

College Beekdaelen bespreekt
verzoek COA voor noodopvang
asielzoekers op voormalig USAG
terrein Schinnen
De gemeente Beekdaelen heeft op 19 oktober een officieel verzoek ontvangen
van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om op het voormalige
USAG-terrein aan de Borgerweg te Schinnen een tijdelijke (maximaal 12 maanden)
noodopvang te realiseren voor maximaal 450 asielzoekers. De gemeenteraad van
Beekdaelen is hierover op 21 oktober geconsulteerd. Op korte termijn neemt het
college een besluit over het al dan niet honoreren van dit verzoek. Het college is
voornemens positief te reageren op deze aanvraag. Hiervoor moeten wel eerste
heldere afspraken vastgelegd worden in een overeenkomst tussen de gemeente en
het COA.
Op www.beekdaelen.nl/noodopvang is meer informatie over de noodopvang
van asielzoekers te lezen. Deze pagina wordt telkens aangevuld met de laatste
informatie.
Aanleiding verzoek COA
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het ministerie hebben alle
gemeenten in Nederland gevraagd om tijdelijk een extra aantal vluchtelingen op
te vangen. De bestaande asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland zitten namelijk
overvol. Dit komt door:
• de stijging van het aantal asielzoekers, nu de reisbeperkingen als gevolg van
corona zijn opgeheven;
• de situatie in Afghanistan, waardoor veel Afghanen hun thuisland
ontvluchten;
• het grote woningtekort in Nederland, waardoor ruim 11.000 statushouders
(mensen met een verblijfsvergunning) vanuit de asielzoekerscentra niet
kunnen doorstromen naar woningen en zo opvangplekken bezet houden.
Het COA is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Dit soort
trajecten duren normaal langere tijd. Die tijd is er nu niet. Er bestaat een acute
behoefte aan plaatsen waar snel een noodopvang gemaakt kan worden. Daarom
heeft het COA gemeente Beekdaelen gevraagd hiervoor gebruik te mogen
maken van het voormalig USAGterrein.
Burgemeester Eric Geurts: “Als er niet snel voldoende extra opvangcapaciteit
beschikbaar is, dreigt hetzelfde scenario als in 2015: crisisnoodopvang in
sporthallen en op evenementenlocaties. Dit vinden wij als college van gemeente
Beekdaelen niet wenselijk en inhumaan. Het college wil haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen en daarom zijn wij voornemens positief te
reageren op het verzoek van het COA.“
Informatiebijeenkomst
Op zeer korte termijn wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor
omwonenden/inwoners van Schinnen en omgeving.

Het officiële wildseizoen
begint van oudsher op 15
oktober. Vanaf die dag
mag er op bijna alle soorten wild gejaagd worden.
Dat betekent dat vanaf dan
(vrijwel) alle wildsoorten
bij Naanhof verkrijgbaar
zijn. Dus vier de herfst met
het lekkerste luxe vlees en
geniet van het gezelligste
seizoen van het jaar!
Bij Naanhof verkopen we
uitsluitend écht wild. Geen
gefokt of gekweekt wild.
‘Onze’ jagers moeten zich
aan strenge eisen houden,
zodat er nooit te veel of te
weinig dieren van een be’
paalde soort in de Poolse en
Hongaarse oerbossen rond’
lopen. Wij kiezen voor wild
uit deze oerbossen omdat
het om uitgestrekte gebieden
gaat waar de dieren echt hun
natuurlijk leven leiden. En
dat proef je.
Sint Hubertus wild
Of het nu om een edelhert,
ree, wildzwijn, haas, fazant,
patrijs of wilde eend gaat;
de dieren scharrelen zelf
hun kostje bij elkaar en eten
in deze periode veel noten
en bessen. Daarom heeft

ons vlees een volle, rijke,
krachtige wildsmaak. Meer
dan een beetje peper en zout
heeft het meestal niet nodig.
Wild is zeer mager omdat de
dieren constant in beweging
zijn en niet veel vetopbouw
hebben. Het vlees is dus
caloriearm maar wel rijk aan
eiwitten en ijzer. We halen
ons vlees meerdere keren
per week op met onze eigen
vrachtwagens waarna we
het verwerken in ons eigen
productiebedrijf te Nuth.
Vandaar gaat het recht’
streeks naar onze winkels.
Daar herken je ons kakel’
verse vlees aan de naam Sint
Hubertus wild, naar de
patroonheilige van de jacht.
Uitgebreid assortiment
In onze winkels ligt een
uitgebreid assortiment aan
puur natuur wild. Tevens
bieden wij gratis recepten
aan om thuis zelf de lekker’
ste wildgerechten klaar te

maken. Neem ook eens een
kijkje op onze website www.
naanhof.nl waar meer infor’
matie te vinden is over ons
assortiment aan wild.
Versproducten
Eerlijk, voedzaam en lekker
eten, daar staan we voor
bij Naanhof. Met een grote
nadruk op vers. Vanuit ons
eigen vleesverwerkingsbe’
drijf leveren we dagelijks
vers vlees aan de winkels
waardoor we een hoge
kwaliteit tegen een gunstige
prijs kunnen aanbieden.
Voor overige versproducten
werken wij veel samen met
leveranciers uit de regio.
Naanhof, dat is de traditio’
nele slager, poelier, bakker
en groenteboer verenigd met
de moderne supermarkt.
www.naanhof.nl

Knutselparade bij Coop Knols Schimmert
Spaar nu voor vijf verschillende knutselkoffers
De temperatuur daalt, de
dagen worden korter. Tijd
om binnen te spelen. Met
de nieuwe spaaractie van
Coop organiseer je in no
time een knutselfeestje.
Klanten van de supermarkt
sparen vanaf maandag 25
oktober vier weken lang
voor fikse korting op knutselkoffers met verschillende thema’s.
Creatieve Coop-klantjes van
vier tot twaalf jaar en hun
ouders sparen dit najaar bij
Coop Knols voor korting op
‘do it yourself’-knutselkoffers. “Met de knutselkoffers
leren kinderen alle knutseltechnieken kennen – van
kleien tot verven, gips gieten
of borduren – en hebben
ze urenlang speelplezier. Er
zijn vijf knutselkoffers, ieder
met een eigen thema: donut,
cupcake, fast food, fruit en
Sint. De koffers zijn leuk
voor zowel jongens als meisjes. Alles wat je nodig hebt,
zit in de koffer. Hartstikke
makkelijk.”
Spaaractie
De spaaractie van Coop
start op maandag 25 oktober
en loopt tot en met zondag
21 november 2021. Klan-

Altijd een knutselfeestje

ten ontvangen bij elke vijf
knutselparade op tafel. Na
euro* aan boodschappen
de spaarperiode hebben
een spaarzegel. Een volle
klanten nog twee weken de
Spaartelt
ze alle
vijf! zespaarkaart**
vijftien
tijd om de spaarkaarten in te
gels. Voor alle koffers is één
leveren. Klanten kunnen alle
Met volle nodig
volle spaarkaart
koffers, dus ook de Sint99 en de
spaarkaart 5.
koffers zijn niet los te koop
koffer, tot en met zondag 5
bij Coop. Volle spaarkaarten
december ophalen.
Gratis
spaarzegel
kunnen tot en met
zondag
Sparen kan t/m zondag
bij elke €5.21 november 2021.
5 december 2021 aan
– boodmet een
Voor meer informatie:
Klik hier voor meer informatie
schappen
bijbetaling van 5,99 euro –
coop.nl/knutselkoffers.
ingeruild worden voor een
koffer naar keuze. Dat bete*Exclusief cadeaubonnen
kent 54 procent korting op
en wettelijk niet toegestane
één van de vijf verschillende artikelen.
knutselkoffers.
**Volle spaarkaarten kunnen
niet ingewisseld worden voor
Knutselparade
contant geld of een andere
Met de knutselkoffers
waardecompensatie.
toveren klanten zo een ware
Bestel je boodschappen online vanaf 40
.VANAF 70 .- WORDEN ZE GRATIS BEZORGD
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ISABELLE JENNES (19) UIT DOENRADE DROOMT VAN CARRIÈRE ALS OPERADIVA

Van Tiener Vastelaovend
Kónkoer tot La Bohème
In januari 2020 won
zangeres Isabelle Jennes
uit Doenrade als zeventienjarige de finale
van het Tiener Vastelaovend Kónkoer. Met
haar lied ‘Vastelaovend
en Chill’ gaf ze haar
zestien concurrenten
geen schijn van kans.
Een paar maanden later
haalde ze de media met
de dialectversie ‘17 Miljoen Mense’, bedoeld
om Limburgers een hart
onder de (corona)riem
te steken. Tegenwoordig
studeert de nu 19-jarige
Isabelle in Tilburg voor
operazangeres. Om de
zoveel weken is ze in
haar ouderlijk huis in
Doenrade, zoals ook
afgelopen weekend.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Ze heeft ’t er maar knap druk
mee: in Tilburg tweedejaars
student (‘sound performer’)
aan de Academy of Music &
Performing Arts (conservato’
rium), ze geeft muziekles bij
Bella Musica en tussendoor
ook nog optredens. Isabelle:
“Ik kom tijd tekort. De studie
is zeer pittig, volledig in het
Engels.” Ze wordt weliswaar
opgeleid tot klassieke zange’
res, maar Isabelle is van vele
muziekmarkten thuis: cross’
overs, ballads, Limburgstalige
popmuziek en, niet te verge’
ten: Schlagers en Limburgse
carnavalsmuziek. “Naarmate
de vastelaovend dichterbij
komt zal het aantal optredens
ongetwijfeld toenemen.” Het
afgelopen anderhalf jaar was
het door corona een ramp
voor de podiumkunsten.
“Niks kon, niks mocht.”
Single in voorbereiding
Haar ultieme droom? “Tja…
wie weet ooit als professio’
neel operazangeres zingen
op de Europese podia.” Toe’
gegeven, dat is een heel ander
genre dan vastelaovendsmu’
ziek, maar bij Isabelle sluit
het een het ander niet uit.
Wees niet verbaasd als je
haar ook tegenkomt als ge’
legenheidsstraatmuzikant of
als soliste bij huwelijksmis’
sen en kerstconcerten. Klopt

het dat ze werkt aan een cd’
tje? Bescheiden: ”Nee, zover
is het nog niet, eerst maar
eens een single voorberei’
den, daar ben ik nu mee be’
zig.” Isabelle is wat je noemt
een muzikaal multi-talent.
Met carnavalsmuziek groei’
de ze op. Geen wonder als
je ouders, Wim en Hélène,
zeer gecharmeerd zijn van
de carnavaleske clubkleuren
rood-geel-groen. Als winna’
res van het Tiener Vastelao’
vend Kónkoer stroomden de
boekingen destijds binnen:
11de van de 11de, , Kanon
van het Balkon in Sittard, de
Zoepkoel in Venlo… Dat is
inderdaad heel andere koek
dan La Bohème van Giaco’
mo Puccini of Carmen van
Georges Bizet. Isabelle: “Op
jonge leeftijd had ik een rol in
La Bohème van Opera Zuid,
we hebben toen een tournee
gemaakt door Nederland en
Luxemburg.” Ook had ze een
rol in de jeugdopera Brundi’
bár, eveneens bij Opera Zuid.

”

Ik zal al het
mogelijke doen
om de top te
bereiken.
- Isabelle Jennes

Favoriete operazangeres
Carmen is haar favoriete ope’
ra. “Toen ik die muziek voor
de eerste keer hoorde was ik
zeer ontroerd. Muziek kan
zó mooi zijn hè?” Of ze ook
een favoriete operazangeres
heeft? Na een paar seconden
bedenktijd: ”Dan kies ik voor
Sabine Devieilhe, een Franse
sopraan en operazangeres, zij
heeft een uniek timbre. Ik heb
haar in Die Zauberflöte van
Mozart gehoord, indrukwek’
kend.” Isabelle’s eigen loop’
baan moet nog beginnen. Of
ze te zijner tijd met haar ge’
schoolde operastem ooit gaat
schitteren in de internationa’
le muziektempels? Dat hangt
van vele factoren af, beseft ze.
“Ik zal al het mogelijke doen
om de top te bereiken. Maar
eerst mijn studie in Tilburg
succesvol afronden.”

Isabelle Jennes: “Al op jonge leeftijd had ik een rol in La Bohème van Opera Zuid. We hebben toen een tournee gemaakt door
Nederland en Luxemburg.” Foto Rob Oostwegel
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lidwoord 23 botsing 25 hoogfrequent 27 inleidend deel 29 pl. in
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Buuttereedners
strijden om
Limburgse
Buuttecup

In 2019 won Ger Frenken de
Limburgse Buuttecup. Eigen foto

Heerlen Vijf bekende
Limburgse buuttereedners
strijden zondag 28
november in het Parkstad
Limburg Theater in Heerlen
om de Limburgse Buuttecup.
De kanshebbers zijn
Gilbert Petit uit Ulestraten,
Henrie van Geneijgen uit
Swartbroek, Ger Frenken
(foto) uit Roggel, Fer Kousen
uit Zoetermeer en Peter
Vaassen uit Beegden. De
presentatie is in handen
van Bart Storcken en Ton
Meisen. Wie er wint wordt
door het publiek bepaald via
een app. De eerste editie
werd gewonnen door Wiel
Vinken uit Kerkrade, in 2019
won Ger Frenken. L1-TV
gaat de Limburgse Buutecup
uitzenden, maar wanneer
is niet bekend. Wie erbij
wil zijn: tickets via www.
limburgsebuuttecup.nl.

Luistercursus
klassieke
muziek bij
KBO Schinnen

Lezerscolumn
Frans Heiligers

Mooi je eigen geld verdienen!

De Beekdaeler zoekt
bezorgers in Schinveld

Schinnen Seniorenvereniging/KBO Schinnen start
in november met de luistercursus klassieke muziek in gemeenschapshuis
Noeber Beemden. De
cursus wordt gegeven door
Maurice Wiche. Volgen
kan op 18 en 25 november
en op 2, 9 en 16 december, telkens van 14.00 tot
16.00 uur. Deelname kost
32,50 euro voor leden,
niet-leden betalen 10 euro
meer. Aanmelden kan via
06-42459099 of door een
mail te sturen naar marlou.
schouteten@ziggo.nl.

Komt brandweer
Hulsberg op tijd
bij calamiteit ?

K

omt brandweer
Hulsberg op tijd bij
calamiteit? Waarschijnlijk niet. Dit is een
punt dat in het verleden
ook nooit 100% was
gegarandeerd. Nu is de
situatie nog nijpender.
Reden: personeelstekort.
Te weinig leidinggevend
personeel dat is moeten
stoppen in verband met
dubbelfunctie ‘beroeps/
vrijwillig’. Wettelijk moet
er binnen 8 minuten een
blusvoertuig aanwezig te
zijn bij brand of hulpverlening. Soms word dit (bij
te kort aan personeel)
opgelost door een busje
te sturen met 2 personen.
Dan is er inderdaad binnen
8 minuten brandweer ter
plaatse, maar dat is geen
blusvoertuig. Commandanten van de Veiligheidsregio
zijn hiervan op de hoogte.
Iedereen in het verzorgingsgebied van brandweer
Hulsberg loopt het risico
dat de brandweer níét of
te laat komt. Dit moet dan
worden opgelost door een
aangrenzende gemeente,
waar hetzelfde probleem
speelt. Of uiteindelijk door
brandweer Heerlen of
Brunssum, maar deze halen het niet binnen de wettelijke normen. Jammer,
want brandweer Hulsberg
was een geweldig korps
met goede uitruktijden.
Ergens moeten de eindverantwoordelijken zich
achter de oren krabben..

(vanaf 12 jaar!)

Excursie
naar de
Eijsder
Beemden

SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN SCHINVELD:

Nuth IVN Beekdaelen,
afdeling Nuth, houdt
zondagmorgen 7 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. Opgeven
is verplicht en kan via
ivnnuth@gmail.com.
Deelname is gratis, ook
niet-leden zijn welkom.

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

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

Frans Heiligers
Hulsberg

‘Wedstrijd van de Week’
afgelast vanwege corona
MERKELBEEK Deze
week géén ‘Wedstrijd
van de Week’ in De
Beekdaeler. Reden: het
voetbalduel waar we
aandacht aan wilden
besteden, Woander
Forest uit Merkelbeek
tegen SVE uit Einighausen in de 4e klasse
C, ging zondagmiddag
niet door vanwege
coronabesmettingen

bij SVE. Supporters van
Woander Forest die nog
niet op de hoogte waren
van de afgelasting,
konden na aankomst bij
het voetbalveld aan de
Clemensweg in Merkelbeek onverrichterzake
huiswaarts keren. De
wedstrijd wordt op
een nader te bepalen
doordeweekse dag
ingehaald.
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Samen maken
we Beekdaelen!
Beekdaelen 2021 De lokale politieke partij
Vernieuwingsgroep Beekdaelen vindt het van
belang dat alle inwoners mee kunnen doen,

Samen maken we Beekdaelen!

mee-participeren, meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan dat
Vernieuwingsgroep
50 jaar lang de
Beekdaelen De de
lokale
politieke partijalVernieuwingsgroep
Beekdaelen
inbreng
en
participatie
van
burgers
in
hun
vindt het van belang dat alle inwoners mee kunnen doen, mee-participeren,
eigen KERN en in hun gemeenschap van groot

Diverse soorten en prijzen
Viooltjes
Bolchrysanten

per stuk

6.

98

St. Catharinastraat 4		
6235 BE Ulestraten		
Tel: 043-3642202
www.boerenbondulestraten.nl

2 stuks

12.

98

tray 12 stuks

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

4.

98

Tankstation
24 uur per dag
geopend

met u in gesprek.

NUTH

GRAFSTUKJES voor ALLERHEILIGEN

meedenken en meebeslissen. Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan
belang vindt. Hiermee geven we samen invuldat de Vernieuwingsgroep al 50 jaar lang de inbreng en participatie van
ling aan het motto “Beekdaelen maken we
burgers in hun eigen
KERN en in hun gemeenschap van groot belang vindt.
samen”.
Hiermee geven we
samen
invulling
aan
het
“Beekdaelen
maken we
Indien
u wilt
opkomen
voor
demotto
belangen
van
samen”. Indien uw
u wilt
opkomen
voor
dedan
belangen
van een
uw KERN of buurt,
KERN
of buurt,
stuur
gerust eens
stuur dan gerustmailtje
eens een
naar (hugoschaffrath@home.nl)
of bel
naarmailtje
(hugoschaffrath@home.nl)
of bel
mij even op (06-27821174).
mij even op (06-27821174).
Wij gaan graagWij
metgaan
u ingraag
gesprek.
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Schoenendoosactie
voor arme kinderen

COLUMN
JACQUES

Excelsior
Schimmert
huldigt negen
jubilarissen

Paspoort voor problemen

E

r komen steeds meer
asielzoekers naar
Nederland. Niet alleen
door de evacuatie van
Afghanen, maar ook doordat
gezinshereniging op gang
komt nu de grenzen wereldwijd weer open gaan. Het
aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel is nu overvol.
Berichten over mensen die de
nacht moeten doorbrengen
op stoelen of op de grond, zijn
schokkend. De burgemeester
van de gemeente Westerwolde zegt, dat de toestand
onhoudbaar is. Staatssecretaris Broekers-Knol is wezen
kijken en beloofde te komen
met noodopvangplaatsen. Ze
pakte de telefoon en belde
lukraak enkele burgemeesters. Zo kreeg zij Eric Geurts
aan de lijn, die toevallig
bereikbaar was. Die wist precies wat er in zijn gemeente
allemaal leeg staat, want ze
zijn al lang op zoek naar een
locatie voor het gemeentehuis.
De voormalige Amerikaanse
legerbasis aan de Borgerweg
in Schinnen kan worden ingericht als tijdelijke opvangplek
voor asielzoekers. Er is plaats
voor 450 vluchtelingen, hoog
opstapelen. De gemeenteraad
heeft op 21 oktober ingestemd
voor noodopvang van één jaar,
maar het is de vraag wat de
buurtbewoners ervan vinden,
Het vroegere retraitehuis
in het Stammenderbos van
Sweikhuizen biedt reeds
plaats aan 242 vluchtelingen
en dat is op loopafstand. Om
draagvlak te verwerven is er
binnenkort een informatiebijeenkomst.
Het doet mij denken aan de
jaren ’90 toen in een oud
klooster in Schimmert een
AZC was gevestigd. Dat ging
niet zonder slag of stoot,
mede omdat met de eigenaar van het pand moeilijk
te onderhandelen was en de
toenmalige directeur ongeschikt bleek. Hij werd in 1997
door het COA ontslagen. Ik
was destijds voorzitter van de
Stichting Vluchtelingenwerk
Nuth en we hadden een groep
enthousiaste en betrokken
vrijwilligers. Wij onderhielden goede contacten met de
asielzoekers. In mijn herinnering doemt een voorval op
over hoe de situatie plots kan
ontsporen. Eind oktober 1994
werd ik benaderd door een
Servische asielzoeker uit dat
AZC die Milorad heette. Hij
wilde juridisch advies over
zijn asielaanvraag. Het bleek,
dat hij in juni met zijn gezin
Nederland was binnengekomen, asiel had gevraagd,
een advocaat had toegewezen gekregen en toen naar
Schimmert werd verplaatst,
op honderden kilometers van
zijn advocaat. Ik beloofde een
andere advocaat voor hem te
zoeken. Op 3 november had
ik met Milorad een afspraak
in de hal van het AZC. Toen
wij naar zijn kamer gingen
voor een kennismaking met
zijn familie, werd ik door een
baliemedewerker van het AZC
teruggeroepen. Of ik mij wilde
legitimeren. Ik toonde mijn
paspoort. Hij nam het in en
zei, dat ik het zou terugkrijgen
als ik het gebouw weer verliet.
Hoho, dat gaat zomaar niet,
reageerde ik. Achterin het
paspoort staat namelijk: “Dit

Schimmert Turnvereniging
Excelsior in Schimmert
heeft onlangs negen leden
gehuldigd vanwege hun
langdurige lidmaatschap.
De jubilarissen zijn: Paula
Swelsen en Gerda Liedekerken 50 jaar lid, Mia Bemelmans en Erwin Okkersen 40
jaar lid en Jeanne Bogman,
Natascha Liedekerken, Miel
Weerts, Marlou Kosters,
Leon Starmans, allen 25 jaar
lid. Alle jubilarissen kregen
een passend geschenk
aangeboden en een boeket
bloemen.

paspoort is eigendom van de
Staat der Nederlanden. De
houder is verplicht het paspoort zorgvuldig te bewaren.
Het mag slechts ter beschikking van een derde worden
gesteld, indien daartoe een
wettelijke verplichting bestaat.” Ik griste het document
uit des mans handen. Dan
komt u er niet in, zo zijn onze
huisregels, klonk het bits.
Einde oefening.
Ik gaf aan, dat ik gemeenteraadslid was, maar dat legde
geen gewicht in de schaal.
Vervolgens stelde ik voor,
dat hij een kopie van mijn
paspoort zou maken. De
onderhandeling was taai,
maar na acht onaangename minuten gaf hij toe. Ik
ging met Milorad mee naar
boven, waar zijn echtgenote
mij een glas cola aanbood,
want koffiezetten was op de
kamers verboden. Plotseling
klonk gebons op de deur, die
meteen ruw geopend werd. De
baliemedewerker stond in de
deuropening, vergezeld van
een “kleerkast”. Hij had de
directeur thuis gebeld en die
had opdracht gegeven mij onmiddellijk uit het AZC te verwijderen. Ik was perplex, maar
dat hield de “kleerkast” niet
tegen. Ik kon nog net mijn jas
pakken voordat ik hardhandig
over de trap naar de buitendeur werd gemanoeuvreerd.
Ik vroeg het telefoonnummer
van de directeur, maar dat
ging niet. De hevig verontwaardigde Milorad schaamde
zich diep, dat zijn gast zo werd
behandeld. Met moeite kon
ik hem ervan weerhouden de
mannen te lijf te gaan.
Enfin, de kwestie tussen mij
en de directeur liep flink uit
de hand en ik diende schriftelijke klachten in bij de Nationale ombudsman en het COA.
Die gaven mij gelijk, maar
er gingen wel vele maanden
overheen. Toen kon er een
minzaam excuus vanaf, aan
mij en aan Milorad. De regels
werden versoepeld. Nadat het
paspoort was getoond, hoefde
niemand dat meer af te geven.
Ik wees de directeur erop, dat
het een ieders intentie was
om te bevorderen dat asielzoekers een goede verbinding zouden krijgen met de
plaatselijke bevolking, maar
dat door absurde huisregels
en machtsvertoon de beoogde
integratie werd gefrustreerd.
De directeur werd er niet heet
of koud van. De burgemeester
hield zich in deze kwestie
geheel afzijdig in plaats van
pal achter haar gemeenteraadslid en via hem achter de
goedwillende vrijwilligers te
gaan staan.
Daarom: voordat de eerste
asielzoeker straks op de
legerbasis arriveert, moeten
eerst een heleboel kwesties en
verhoudingen geregeld zijn.
Want als dat pas achteraf via
formele klachtenprocedures
moet, is het paard achter de
wagen gespannen, zeker nu
de gemeente Beekdaelen de
klachtmogelijkheid bij de
Nationale ombudsman
zonder overleg met de burgers
heeft beëindigd.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

© Global Aid Netwerk (GAiN)

Beekdaelen Het huis-

adres 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 (versierde) schoenendoos
met schoolspullen en
speelgoed vullen. Deze
worden naar kansarme
kinderen in ontwikkelingslanden gebracht.

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 leeftijd.
Dit strookje moet samen
met de schoenendoos worden ingeleverd. Gebruik
een standaard schoenendoos, dus geen grote voor
laarzen, en versier hem
feestelijk. Plak de doos niet
dicht, maar gebruik een
elastiek. Dit is het basispakket: schriften, pennen
en potloden (van elk drie
stuks), gum, puntenslijper, kleurpotloden, een
knuffel, zeep, tandenborstel en tandpasta. Vul de
doos aan met speelgoed
(denk aan autootje, kleine
bal, muziekinstrumentje,
pop, puzzel en desgewenst
verder nog met kleding
(sokken of slippers is altijd

goed), kunststof beker,
etui, petje, haarspeldjes,
spiegeltje en ander dingen
waar kinderen blij van
worden. Niet in de doos:
eten (ook geen snoep),
dingen die op batterijen
werken, varkensknuffel
(beledigend in sommige
culturen), vloeibare producten, oorlogsspeelgoed.
In een envelop erbij: €5 per
doos voor verzendkosten.
Schoendozen kunnen tot
en met maandag 22 november worden ingeleverd bij
Linda Rutten. Wie geen
hele doos wil vullen, maar
wel losse (kleine) artikelen heeft, zoals nog mooi
speelgoed of schoolspulletjes, kan dat ook afgeven.
Meer informatie via 0462048699.

Cursus kunst
bij KBO
Schinnen
Schinnen Seniorenvereniging/KBO Schinnen start
in januari met de cursus
‘Beweging in de kunst
na de Tweede Wereldoorlog’. De cursus wordt
gegeven door beeldend
kunstenaar en kunstdocent Arjen van Prooijen.
Gemeenschapshuis Noeber
Beemden dient als locatie.
De cursus vindt plaats op
de donderdagavonden 6,
13 en 20 januari, telkens
vanaf 19.30 uur. Deelname
kost 32,50 euro voor leden,
niet-leden betalen 37,50
euro. Aanmelden kan via
06-42459099 of door een
mail te sturen naar marlou.
schouteten@ziggo.nl.

PICCOLO'S
IN EN OM HET HUIS
UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469
AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl
PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
CURSUS EN OPLEIDING
LEER ZELF KLEDING MAKEN
IN KLEINE GROEPJES
in de ochtend of avonduren.
Gediplomeerd coupeuse.
Nog enkele plaatsjes vrij.
Voor meer info… 06-30576719.

GOUD & ZILVER
OUD GOUD GEVRAAGD
HOOGSTE DAGPRIJS
Goud ophalen aan huis
mogelijk.
Mariet Stijfs Oirsbeek
046-4425037.
Horloge batterijen 5 euro.
ONDERHOUD/REPARATIE
KLOKKENMAKER
STIJFS
•
Oirsbeek 046-4425037.
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT? DEZE
KUNNEN WIJ OPNIEUW
VOOR U OPVULLEN.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
0682944793.

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN

(VOOR ALLE VERzEkERINgEN, zONDER EIgEN RISICO)

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

APK e 35,4-gAsmeting e 7,roetmeting e 25,PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

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

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

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

RENOVATIE VAN

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

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421
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SCHRIJFSTER UIT OIRSBEEK PRESENTEERT ‘GUUSJE GAAT OP AVONTUUR’

Tiende kinderboek van Marleen Schmitz
Oirsbeek Schrijfster

Marleen Schmitz uit
Oirsbeek heeft deze
maand haar nieuwe
kinderboek gepresenteerd, getiteld:
Guusje gaat op
avontuur. Het boek is
opgedragen aan haar
kleindochter Guusje.
“Daarmee heeft elk
van mijn vijf kleindochters nu een eigen
boek.”
Schmitz, geboren en
opgegroeid in Montfort,
vlakbij Roermond, heeft
een ‘veelzijdige’ pen. Op
haar naam staan romans,
kinderboeken, verhalen,
gedichten en columns,
zowel in het Nederlands

als in het Limburgs. In
2009 waagde zij sprong
naar het schrijven van
kinderboeken.
Tien fantasievolle
verhaaltjes
Haar tiende kinderboek
(’Guusje gaat op avontuur’) betreft tien fantasievolle verhaaltjes met
3d illustraties van Paul
Wolfs, uitgegeven door
Uitgeverij Eigenzinnig.
In 2013 kwam haar eerste
roman uit bij de bekende
uitgeverij Zomer en Keuning in Utrecht. Begin dit
jaar verscheen bij Z&K
haar negende roman,
nummer tien is gepland
voor 2022. (www.
marleenschmitz.nl)

Dit zijn de vijf
kleindochters
van schrijfster Marleen
Schmitz. De
titel ‘Guusje
gaat op avontuur’ verwijst
naar de jongste
van het vijftal.
Eigen foto

Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

De
wereld
wordt
De
wereld
wordt
045-5212004
De wereld
wordt
De wereld
wordt
De wereld
wordt
rookvrij
De wereld wordt
rookvrij
rookvrij
rookvrij
rookvrij
Wilfred en Patricia van den Hout

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

rookvrij

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

Wen
maar aan
Deerwereld
wordt
KathagenWen
10
erWen
maar
aan
er maar
aan
rookvrij
6361 HG Vaesrade/Nuth
Wen er maar aan

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

Zaterdag 30 oktober 19.00
uur: H. Mis. Intenties:
Frans Roebroek. Zondag
31 oktober. 11.00 uur:
Hoogmis Allerheiligen
m.m.v. fanfare St. Caecilia. Intenties: jaardienst
Guus Laeven; levende en
overleden leden fanfare St.
Caecilia; ouders Rouwette-Souren, Paul Souren en
overleden familie; Hans
Laheij (namens bewoners
buurt Sportpark); Mia
Hamers-Heijnen; Mia
Hamers-Peters, jaardienst
Dominique Schreurs. 12.30
uur: Doopviering Jib van
den Berg. 15.00 uur: Allerzielendienst m.m.v. het
GKC, aansluitend zegening
graven op begraafplaats.
19.00 uur: rozenkransgebed bij wegkruis op de
hoek Churchillstraat / Irenestraat. Woensdag 3 no-

vember 19.00 uur: H. Mis
in het klooster. Intenties:
Jaardienst Bèr Vliegen en
ouders Vliegen-Dreessen;
echtgenoten Jules Kengen
en Tila Gielen en ouders;
Thei Meijers en Tiny
Meijers-Veldman. Donderdag 4 november 10.00
uur: H. Mis in het klooster;
16.00 uur: Aanbidding en
rozenkransgebed in het
klooster. Vrijdag 5 november. 10.30 uur: Communie
aan de zieken.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 31 oktober. 15.00
uur: H. Mis (Allerheiligen)
Intenties: Jup en Marieke
Meens-Franssen; Jeanny
en Adrie v.d. Zalm-Meens;
Corrie en Zef Habets-v.d.
Zalm; overleden ouders
v.d. Zalm-Pardoel; Hub
Bosch; overleden familie Widdershoven-v.d.

Nuth IVN Beekdaelen- Nuth
en buurtvereniging Hellebroek doen op zaterdag
6 november mee aan het
Bomenfestival Limburg dat
op verschillende plaatsen in
de provincie plaatsvind. Op
deze dag kunnen mensen die
een paar uurtjes in de natuur
willen werken aan de slag
bij de Hellebroeker Beemden Er worden van 10.00 tot
13.00 uur nieuwe boompjes
geplant. Wie op 6 november mee aan de slag wil kan
zich melden via ivnnuth@
gmail.com. Deelnemers
verzamelen om 10.00 uur bij
het scoutinggebouw aan de
Spoorstraat. Het is handig om
een schop mee te nemen en
stevige schoenen aan te trekken. Het IVN bomenfestival
valt dit jaar per toeval samen
met De Nationale Natuurwerkdag.

Vaesrade CV De Droepnaze
uit Vaesrade roept zondag
27 november tijdens het
Novemberfest de nieuwe
prins uit. Tevens wordt ook
bij de jeugd het prinsenpaar
uitgeroepen. Het feest begint
om 17.11 en vindt plaats in het
nieuwe dorpshuis. De muzikale omlijsting is in handen
van HüttenSpaß en feest-dj
Wilfred. De toegang is gratis.

Winnende
loten Fanfare
Wijnandsrade

Ontdek hoe de
Ontdek
hoerookvrij
de
wereld
wordt
Wijnandsrade De winnende
wereld
rookvrij
wordt
op
rookvrij.nl
Ontdek hoe de
lotnummers van de jaarlijkse
loterij van de Koninklijk Erop rookvrij.nl
wereld rookvrij
wordt
kende Fanfare St. Caecilia uit
op rookvrij.nl

Kerkdiensten
Parochie H. Clemens
Hulsberg

Bomenfestivalactiviteit in
Hellebroeker
Beemden

Droepnaze
Vaesrade roepen
prinsen uit

Voor al uw
feesten en partijen

24 uur per dag bereikbaar
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Linden; overleden ouders Gillissen-Franssen;
overleden ouders Gillissen-Kuipers; overleden
ouders Dormans-Sohel;
Huub Schoonbroodt;
overleden ouders Schoonbroodt-Houben; Piet
Laeven; overleden ouders
Kuipers-Slenter en zoon Jo;
Gerrit ten Oever; overleden
ouders Coenen-Spaetgens;
0verleden ouders Ten
Oever-Keulers; overleden
ouders Ritzen-Bus, dochter
Mia, kleinzoon Roger en
schoonzoon Harrie; overleden ouders Lei Giesbers
en Fien Giesbers-Meerstad
en Annie Giesbers; Louise
Giesbers-Janssen.

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zaterdag 30 oktober 18.30
uur: H. Mis (Allerheiligen). Intenties: jaardienst
Jeanny Bemelmans en

alle overleden familieleden; jaardienst Willem
Meessen en Josephina
Bex; Nic. Troisfontaine;
Loeke Snijders-Kerckhoffs.
Zondag 31 oktober 15.00
uur: Allerzielen- herdenkingsdienst m.m.v. fanfare
en zangkoor St. Caecilia.
Na afloop zegening van alle
graven op beide kerkhoven.
Dinsdag 2 november 08.30
uur: Aanbidding van het
Allerheiligste.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Zaterdag 30 oktober.
19.00 uur: H. Mis. Zondag
31 oktober. 11.00 uur: H.
Mis. Intenties: echtpaar
Huls-Thewessen; Nettie
Slakhorst-Eijssen (jaardienst en verjaardag); Jo
Laumen; Eugène Hermans
(jaardienst) en overleden
ouders Hermans-Wierts;
Jan en Tiny Schoenma-

kers-Reijnders en de
ouders Leo en Germène
Reijnders-Brouwers; Paul
en Maria Ramakers-Goossens.

Parochie St. Bavo
Nuth
Zondag 31 oktober 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: zeswekendienst
Annie Meessen-Knubben;
bijzondere intentie; Tonnie
Huijerjans-Schoffelen.
15.00 uur: Allerzielenviering. Maandag 1 november
09.00 uur: H. Mis. Intenties: voor de levenden en
overledenen van de familie
Frijns-Euchhorst. Woensdag 3 november 09.00 uur:
Hubertusmis. Vrijdag 5
november 09.00 uur: H.
Mis. 15.00 uur: uitstelling
en aanbidding van het
Allerheiligste.

Wijnandsrade zijn bekend.
De prijzen, elk 50 euro, zijn
gevallen op de lotnummers
0510, 1133, 1577, 1781 en 2331.
De trekking was op 14
oktober. Alle prijswinnaars
hebben inmiddels bericht.

COLOFON

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

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

Advertenties
E info@beekdaeler.nl
T 045-5243026

Sluittijd aanleveren advertenties:
Donderdag 17.00 uur

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

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 28 t/m zondag 31 oktober 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Preuf
varkenshaassaté

Hagedoren LinzenAbrikozenvlaai
hele vlaai

13.

65

bak 500 gram
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29

4.

99

E JA AR
HET HEL A AR
GB
VERKRIJ

Hollandse
aardbeien

Coop halve vlaaien

bak 400 gram

kersen, abrikoos, appelkruimel
of gele room kruimel
ca. 5-6 personen

3.
3

99

2.99

2.

2.

99

49

Grote
mandarijnen

Blonde d’Aquitaine
hacheevlees

net 1,5 kilo

3.

99

per 100 gram

2.

99

1.

24

1.

29
MAX 4N

K R AT TE T
R KL AN
PE

Shoarmareepjes
per 100 gram

0.72 0.82

0.

59

BIERTJE

Jopen, Brugse Zot,
Straffe Hendrik
of Rochefort

W EEK
VAN DE

**
G
N
I
T
R
25% KO

fles 330 ml of multipack
4 flessen à 330 ml

**
G
N
I
T
25% KOR

2. _
57 _
09

8.

99

1. 6.

75

Heineken 0.0%

krat 24 flesjes à 300 ml

Alle Heineken
of Brand
per stuk

15.59

11.70

1.65

_

17.29

1. 12.97
24 _

Heineken pils

krat 24 flesjes à 300 ml

Brand pils

krat 24 flesjes à 300 ml

17.29
17.29

12.97
12.97

*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
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur, zo 09.00 - 19.00 uur

