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Na Olympisch zilver voor Gabriela
pakt Mike Schloesser WK-zilver 9

Bezorgers
gezocht
in Schinnen, Puth, Doenrade,
Sweikhuizen, Merkelbeek,
Bingelrade, Jabeek en Schinveld.
Interesse? Mail naar
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

Twan
Schevers
lijsttrekker
CDA

Twan Schrevers.
Eigen foto

Hulsberg juicht
in Schimmert
SCHIMMERT In de eerste ‘Beekdaelense’ voetbalderby van het nieuwe seizoen (vierde klasse A) was Hulsberg duidelijk te sterk voor
Schimmert. De thuisspelende Schimmertenaren gingen met 1-2 kopje onder. Voor de Hulsbergse doelpunten zorgden Fabrice Hautvast
en Mickey Knarren (stafschop), Stan Willems scoorde voor Schimmert. Foto Rob Oostwegel

Boa’s hebben
rustig weekend
HANDHAVING CORONAPAS (TOT NU TOE) GOED NAGELEEFD IN BEEKDAELEN
De buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa’s) hoefden afgelopen weekend amper
in actie te komen in de
gemeente Beekdaelen.
De burgemeesters in
de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg waartoe ook de gemeente
Beekdaelen behoort,
zijn ‘positief’ over de
naleving van de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB).

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

communicatie-adviseur Nicole
Vaessen van de gemeente Beekdaelen.

Sinds zaterdag is het CTB
verplicht bij bezoek aan horeca, evenement of cultuurinstelling. In Beekdaelen werden
voor zover bekend geen boetes
uitgedeeld. Hubert Bruls, de
in Nuth geboren burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad, complimenteerde
maandag de ondernemers - van
horeca tot sportkantine - voor
hun medewerking. “Als gemeente Beekdaelen, houden we
ons aan het Rijksbeleid”, zegt

‘Ik ben er klaar mee’
Een kleine rondgang langs ‘de
horeca’ in Beekdaelen leert
dat er verschillend met de
controles wordt omgegaan.
Een bezoeker met alleen een
vaccinatiekaartje mag in Amstenrade ‘gewoon’ binnen,
terwijl een QR-code vereist
is. Bij een restaurant in Hulsberg mag je alleen binnen als
je in bezit bent van een geldig vaccinatiebewijs, negatief
PCR-test of kunt aantonen dat
je reeds corona hebt gehad.

Ook zijn in dit restaurant alle
gasten verplicht, ook restaurant- en terrasbezoekers, om
zich te registreren voor het
bron- en contactonderzoek.
De uitbater van een bar/café
in Schinveld zegt zich daarentegen niets aan te trekken
van de verplichte controle, je
hoeft er geen QR-code te laten zien. ‘Ik ben klaar met de
maatregelen’, zo meldt hij
althans op Facebook. Onderscheid maken tussen klanten
gaat hem te ver. ‘Daar pas ik
voor. Bij mij is iedereen welkom, ook vanaf 25 september.’
Lees verder op pagina 2

Beekdaelen De leden
van het CDA Beekdaelen
hebben Twan Schevers
op zaterdag 18 september
unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2022. Schevers is woonachtig in Doenrade en al vele
jaren actief in de politiek.
In de huidige raadsperiode
is hij fractievoorzitter van
het CDA Beekdaelen.
Met Schevers’ jarenlange
ervaring en expertise, zo
benadrukt zijn partij, ‘gaat
het CDA de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in
met een gedreven en charismatische politiek leider’.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2019
was Roy van der Broek
lijsttrekker voor het CDA
en aansluitend wethouder.
Eerder dit jaar werd al bekend dat Lars Kockelkoren
in maart 2022 lijsttrekker is
namens de PvdA, Rodney
Swelsen voor D66 en Marco Sturmans voor de VVD.

Geniet en...
Omda t het kan!

Uw robotmaaier specialist!
RMACHINE
Op de Bies 6
6333 BX Schimmert
045 - 404 12 24
www.jhermans.nl
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CDA EN VERNIEUWINGSGROEP WILLEN
SAMENWERKING CONTINUEREN TOT MAART 2022

Coalitie kiest voor
gewapende vrede
De overstap van
CDA-raadslid Leon Rijkx
naar de Vernieuwingsgroep, tien dagen geleden,
zal zo goed als zeker niet
leiden tot een breuk binnen
de coalitie. Beide partijen
willen de samenwerking
continueren tot aan de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2022. Die conclusie mag getrokken worden
op basis van uitspraken van
de fractievoorzitters Hugo
Schaffrath (Vernieuwingsgroep) en Twan Schevers
(CDA). Raadslid Leon Rijkx
vindt dat hij de juiste weg
bewandeld heeft bij de
bekendmaking van zijn
‘transfer’ naar de
Vernieuwingsgroep.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Op vrijdagavond 17 september meldde Rijkx aan de
fractieleden van het CDA dat
hij voor de Vernieuwingsgroep had gekozen. Dat viel
het CDA steenkoud op het
dak, zegt Twan Schevers een
week na dato. “Ik koester
echter geen wrok richting
Leon Rijkx. Dingen gaan
zoals ze gaan.” Dat is een
opmerkelijk mildere toon-

zetting, want eerder sloot
Schevers zelfs een crisis
binnen de coalitie niet uit als
gevolg van de overstap van
Rijkx. “Bij het CDA hebben
we besloten dat we deze
kwestie eerst laten bezinken”, zegt Schevers. “Maar
ook nu nemen wij als CDA
Beekdaelen onze bestuursverantwoordelijkheid. Bovendien zijn er in maart
2022 gemeenteraadsverkiezingen.” Wel gaat het CDA
nog een ‘stevig gesprek’ aan
met de Vernieuwingsgroep.
“Want het is natuurlijk niet
netjes wat er is gebeurd.”
Wannéér dat gesprek plaats
vindt is nog niet bekend.
“In ieder geval zo spoedig
mogelijk.”
‘In vertrouwen verteld’
“Ook ik heb niks nieuws te
melden”, zegt fractievoorzitter Hugo Schaffrath van de
Vernieuwingsgroep desgevraagd. “Wij gaan wel nog
praten met het CDA. Ik kan
me goed voorstellen dat deze
kwestie het CDA zwaar op de
maag ligt. Het was niet aan
mij”, benadrukt Schaffrath,
“maar aan Leon Rijkx zelf om
aan het CDA te melden dat
hij naar de Vernieuwingsgroep zou overstappen. Leon
had mij dat in vertrouwen

verteld en dan houd ik dat
voor mezelf.”
Turbulente week voor Rijkx
Voor Leon Rijkx was het een
turbulente week. “Uiteraard
heel wat reacties gehad. Pers,
raadsleden van de coalitie
en vele anderen.” Hij zegt
correct te hebben gehandeld
inzake de bekendmaking van
zijn overstap. “Op vrijdagavond 17 september heb ik
het eerst de leden van de
CDA-fractie geïnformeerd,
aansluitend op zaterdagochtend 18 september het
college van B&W. Op maandag 20 september was ik van
plan om het persbericht de
deur uit te doen, maar al op
zaterdagochtend 18 september had ik de pers aan de lijn,
die wist inmiddels wat er
aan de hand was. En ja, toen

”

Ik kan me goed
voorstellen dat
deze kwestie het
CDA zwaar op
de maag ligt.
- Hugo Schaffrath

bleef mij niks anders over
om het persbericht diezelfde
zaterdag te verspreiden.”
Waaróm hij het CDA Beekdalen vaarwel heeft gezegd
stond al in zijn persbericht,
zegt Rijkx. “Op die vraag ga
ik verder dan ook niet in.”
Hij zegt benaderd te zijn
door diverse politieke partijen, ja, ook met Beekdaelen
Lokaal is er gesproken. In
deze periode, een half jaar
voor de verkiezingen, wordt
er nu eenmaal ‘heel veel over
en weer met allerlei mensen
gepraat, dat is altijd zo.” Hij
blijft lid van het landelijke
CDA. Dan zou het heel raar
zijn geweest, zegt Rijkx, als
hij voor een andere landelijke partij (die in de raad van
Beekdaelen is vertegenwoordigd) had gekozen, denk aan
VVD, GroenLinks, PvdA of
D66. “In de raad van Beekdaelen zitten slechts twee
lokale partijen: de Vernieuwingsgroep en Beekdaelen
Lokaal. Mijn keuze is op de
eerste gevallen.” Hoe het
nou precies is gegaan met de
CDA-kieslijst met het oog op
‘maart 2020’ (lees: wie krijgt
welke plek op de lijst?) blijft
in nevelen gehuld. Niemand
van de direct betrokkenen
wil het achterste van zijn
tong laten zien, tot nu toe.

Boek over De Bokkenrijders
gepresenteerd in Schinnen
SCHINNEN In gemeenschapshuis Noeber Beemden in Schinnen is vrijdagmiddag het boek ‘De Bokkerijders met
de dode hand’ van auteur en samensteller Frits Schoonbrood gepresenteerd. Burgemeester Eric Geurts kreeg uit
handen van de auteur zelf, het eerste exemplaar van het boek, dat bestaat uit twee delen. Schoonbrood heeft er
elf jaar over gedaan, maar het resultaat mag er wezen. Honderden pagina’s heeft hij aan het boekwerk gewijd,
dat - zoals gezegd- in 2 delen is verdeeld. “De geschiedenis van de Bende van de Bokkenrijders is nog huivering
wekkender dan de spannendste verhalen in de vele romans”, zei Schoonbrood eerder in De Beekdaeler. ‘De Bokkerijders met de dode hand’ is te bestellen via www.sjtigs.eu of via e-mail: secretariaat@sjtigs.eu. De prijs per
deel bedraagt 29,95 euro. Wie beide boeken wil, betaalt 59,90 euro. Eigen foto

Uitgezwaaid
na 26 jaar
Pastoor John van Oss (84)
droeg zondag voor de
laatste keer als pastoor
van Schimmert de heilige
mis op in de plaatselijke
St.-Remigiuskerk. Van Oss
gaat met emeritaat. Hij
was 26 jaar pastoor in
Schimmert. Na de
eucharistieviering was
er een drukbezochte
afscheidsreceptie in ‘t
Gemeinsjapshoes.
Foto De Beekdaeler

‘IN ONZE ZAAK MAG U
ZONDER QR-CODE PINNEN
EN NAAR HET TOILET’

Controle
coronapas
verschilt
per locatie
Afgelopen weekend heeft
een verslaggever van weekblad De Beekdaeler, min of
meer vermomd als ‘mystery guest’, de proef op de
som genomen in enkele horecazaken in Beekdaelen.
Waar moet je je QR-code
en identiteitskaart laten
zien - en waar niet? Het
antwoord: dat verschilt per
zaak, sterker nog: daar is
geen peil op te trekken. In
een en hetzelfde kerkdorp
lopen de controles uiteen
van een‘beetje controleren’
tot ‘we nemen de controle
serieus’.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Terwijl je je smartphone nog
uit je shirt moet halen, zegt
de serveerster in de ene zaak
meteen al ‘ach, laat maar zitten, ik geloof u wel’, maar op
een andere plek worden we
juist ‘streng’ gecontroleerd.
Bij een andere zaak hoeven
we ‘niets te laten zien’ zolang we maar op het terras

blijven zitten. Maar hoe zit
het dan met toiletbezoek en
pinnen? Dat mag, zonder
eerst gecontroleerd te worden. “Maar zodra u binnen
gaat zitten willen we graag de
QR-code zien.” De verslaggever blijft op het terras, maar
ziet door het raam dat alle
bezoekers die binnen plaats
nemen, inderdaad worden
gecontroleerd. Niet alleen
in eethuisjes en restaurants,
ook in voetbalkantines is een
QR-code nodig. Hoe dat is
verlopen? “Wij hebben steekproefsgewijs gecontroleerd”,
zegt de clubvoorzitter van
een vierdeklasser. “Meer ging
helaas niet, het was gewoon
te druk.”’
Storing bij app CoronaCheck
De app CoronaCheck kampte
zaterdagavond met storingen.
Volgens het ministerie van
Volksgezondheid werden de
storingen veroorzaakt door
Ddos-aanvallen op de server.
Voor zover bekend heeft dat
in de horeca in Beekdaelen
niet tot problemen geleid.
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Download de gratis brochure “De sym
Parkinson” www.parkinsonfo
Download de gratis brochure “De symptomen van
Parkinson” www.parkinsonfonds.nl

Ben Hogenboom
voor zijn dood
nog net koninklijk
onderscheiden
Schimmert De vorige
week overleden Ben Hogenboom is net voor zijn
dood benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Dat heeft de gemeente Beekdaelen donderdag
bekendgemaakt. De
uitreiking vond vorige
week zondag in huiselijke
kring plaats, één dag voor
zijn overlijden. Hij kreeg
het lintje opgesteld door
burgemeester Eric Geurts.

De wereld wordt rookvrij
Wen er maar aan

Ontdek
hoe
dedewereld
rookvrij
wordt
op rookvrij.nl
Ontdek
hoe
wereld rookvrij
wordt
op rookvrij.nl

Ben Hogenboom uit
Schimmert zette zich 25
jaar in voor de plaatselijke
voetbalvereniging. Hij was
onder meer bestuurslid,
elftalleider en organisator
van de veteranencompe-

titie. Hogenboom heeft
het allemaal gedaan. Ook
was hij verantwoordelijk
voor het materiaalbeheer
en de sponsoring. En ook
bij voetbalclub Hulsberg
maakte hij zich verdienstelijk: als jeugdtrainer en
leider van het tweede elftal.
“We hopen dat de benoeming van de heer Hogenboom tot Lid in orde van
Oranje-Nassau de nabestaanden vervult met trots
en onderdeel wordt van de
troostrijke herinneringen”,
laat de gemeente weten.
“Het is een laatst bewezen
eer aan een bijzonder persoon. Meer dan verdiend
voor zijn belangeloze inzet
voor de gemeenschap”.

Jaarvergadering
en ‘gezellige
middag’ KBO
Schimmert
Schimmert KBO St.
Paulus uit Schimmert
houdt dinsdag 12 oktober
van 13.00 tot 13.45 uur de
jaarvergadering. Dat gebeurt
in ‘t Gemeinsjapshoes.
Na de behandeling van
de agendapunten zijn
alle leden welkom bij de
‘jaarlijkse gezellige middag’
met lekkers en passende
muziek. Ook is er een warm
buffet. Toegang voor KBOleden bedraagt 20 euro
(over te maken op rekening
NL50RABO0146410955
t.n.v. KBO Schimmert, onder
vermelding van naam,
adres en ‘gezellige middag
2021’. De overschrijving
geldt als toegangsbewijs.
Alleen bezoekers die volledig
gevaccineerd zijn, een
negatieve test meebrengen
of een herstelbewijs kunnen
tonen, krijgen toegang tot ’t
Gemeinsjapshoes.

Glasvezel in
gemeente
Beekdaelen
is dichterbij
dan ooit!
Kom naar een
informatieavond

Wat ons betreft binnenkort ook in de gemeente Beekdaelen:
supersnel en stabiel internet! Dat kan als 35% van de inwoners
‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk én een
abonnement afsluit vóór 17 november 2021. We beginnen in Schinveld,
Amstenrade, Doenrade en Oirsbeek. Daarna volgen de overige kernen en
buitengebied van gemeente Beekdaelen.

Kom naar een informatieavond
Kom alles te weten over de aanleg van glasvezel, de voordelen, voorwaarden, kosten
en planning tijdens één van de glasvezel informatieavonden op:
• maa 4 oktober
• woe 6 oktober
• don 7 oktober
• woe 13 oktober
• don 14 oktober
• don 14 oktober

in De Dobbelsteyn, Kerkstraat 23 Doenrade
in Cultureel Centrum Fasila, Ter Hallen 10 Schinveld
in De Oirsprong, In de Pollack 4 Oirsbeek
in Bie de Veldwachter, Hagendorenweg 10 Amstenrade
in De Oirsprong, In de Pollack 4 Oirsbeek
in Cultureel Centrum Fasila, Ter Hallen 10 Schinveld

Je bent welkom vanaf 19.00 uur. Van 19.30 tot 20.30 uur vindt de presentatie
plaats. We beantwoorden dan ook graag alle mogelijke vragen over internet,
televisie en telefonie.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en vragen je om een coronatoegangsbewijs
en legitimatiebewijs te tonen.

gavoorglasvezel.nl
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen op de
landelijke website www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de meeste bekendma
kingen verkort in de lokale media die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Nieuwenhuysstraat 21a
in Hulsberg
Terstraten 6 in Nuth
Kerkweg 155 in Puth
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Horenweg 17 in Nuth
Bongard 8 in
Wijnandsrade

OMSCHRIJVING
Het uitbreiden van de woning

DATUM VERLEEND
21-09-2021

Het plaatsen van zonnepanelen
Het bouwen van een tuinkas

22-09-2021
16-09-2021

OMSCHRIJVING
Het realiseren vaneen aanbouw
Het verbouwen van de woning

DATUM BESLUIT
23-09-2021
23-09-2021

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.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.

Met
werken
aan een gezonde leefstijl
Gezond leven is niet altijd gemakkelijk. We moeten veel verleidingen
weerstaan: overal om ons heen is eten en drinken. Daarnaast bewegen we
vaak te weinig en ook stress en onvoldoende slaap hebben invloed op onze
leefstijl en kunnen ons gewicht beïnvloeden.
Maar je kunt je leefstijl veranderen! En dat hoef je niet alleen te doen. Vanaf
september 2021 biedt de gemeente Beekdaelen HealthyLIFE aan. Tijdens dit
programma gaan de deelnemers twee jaar lang aan de slag met persoonlijke
doelen om gezonder te leven en uiteindelijk een gezonder gewicht te bereiken.
Zij worden begeleid door een leefstijlcoach en een
beweegcoach.
Deelname aan het programma is kosteloos.
Meer weten? Lees dan verder in het
nieuwsbericht van 16 september 2021 op
www.beekdaelensociaal.nl > Nieuws.
Of gebruik de QRcode:

Wethouder Timmermans tekent
voor start glasvezelcampagne
Beekdaelen
Wethouder Jos Timmermans en DELTA Fiber Netwerk-directeur Piet
Grootenboer hebben maandag hun handtekening gezet onder een
samenwerkingsovereenkomst voor de verdere aanleg van glasvezel
in de gemeente Beekdaelen. Glasvezel wordt gezien als het meest
toekomstbestendige netwerk op dit moment.
Op dit moment is onze gemeente nog niet overal verbonden met een
toekomstbestendige internetverbinding. Samen met DELTA Fiber Netwerk,
Provincie Limburg en haar stakeholders Ondernemend Limburg en Vereniging
Kleine Kernen Limburg wil de gemeente daar verandering in brengen.
Glasvezelcampagne
Met het ondertekenen van het convenant is het startschot gegeven voor
de uitrol van een glasvezelcampagne in Beekdaelen. In het convenant zijn
de juridische en financiële kaders vastgelegd om de uitrol van het netwerk
te realiseren. Als voldoende inwoners ‘ja’ zeggen tegen de aanleg van een
glasvezelnetwerk en vóór 17 november 2021 een abonnement afsluiten bij één
van de telecomaanbieders, komt er glasvezel.
De campagne begint in Schinveld, Amstenrade, Doenrade en Oirsbeek. Daarna
volgen de overige kernen van de gemeente Beekdaelen: Bingelrade, Jabeek,
Merkelbeek, Puth, Schinnen, Sweikhuizen en delen van Hulsberg, Nuth,
Schimmert en Wijnandsrade.
Snelle en stabiele internetverbinding
Internetten via glasvezel gaat razendsnel. De data wordt bij een glasvezel
verbinding verstuurd via lichtsignalen. Deze signalen zijn veel sneller dan de
stroomsignalen van de koperdraadverbinding waar veel inwoners in Beekdaelen
nu gebruik van maken. Bij een koperdraadverbinding wordt het internet trager
als je verder weg woont van een wijkcentrale, bij een glasvezelverbinding maakt
die afstand niet uit. Dat is zeker voor de inwoners in de buitengebieden een pré.
Wethouder Jos Timmermans: “Ik ben blij dat de dorpen en het buitengebied
van de gemeente Beekdaelen nu de kans krijgen om aan te sluiten op een snel
en stabiel glasvezelnetwerk. Zo is ook Beekdaelen voorbereid op de steeds
digitaler wordende samenleving.”
Toch is glasvezel niet alleen voor de mensen in de buitengebieden interessant,
voor andere inwoners biedt de verbinding eveneens voordelen. Zo zijn
de up en downloadsnelheid hetzelfde. Dit betekent dat iets versturen of
downloaden even lang duurt. Ook bij bijvoorbeeld videobellen is er een verschil
merkbaar, eigen beeld zal met hogere kwaliteit worden verstuurd. Daarnaast
is een glasvezelverbinding minder gevoelig voor externe factoren zoals
weersomstandigheden en bovendien is glasvezel energiezuiniger.
Informatie voor inwoners
Inwoners van Schinveld, Amstenrade, Doenrade en Oirsbeek die in
aanmerking komen voor glasvezel ontvangen op korte termijn een brief
met meer informatie. Melden inwoners zich vóór 17 november 2021 aan,
dan is de glasvezelaansluiting gratis. Het enige dat men betaalt zijn de
abonnementskosten voor internet, tv en/of bellen bij de telecomaanbieder.
Alle inwoners die vragen hebben over glasvezel of op zoek zijn naar meer
informatie, kunnen vanaf woensdag 29 september terecht bij het Glasvezel
Informatiepunt van DELTA Fiber Netwerk. Dit is gevestigd aan de Kloosterlaan
10A in Schinveld. In deze tijdelijke winkel kunnen mensen eveneens een
abonnement afsluiten. De openingstijden zijn van woensdag tot en met vrijdag
van 11.0018.00 uur en zaterdag van 10.0017.00 uur.
Begin oktober organiseert DELTA Fiber Netwerk een aantal informatieavonden
voor de inwoners van Schinveld, Amstenrade, Doenrade en Oirsbeek. Tijdens
deze avonden krijgen inwoners uitleg over glasvezel en over de campagne. Na
afloop is er ruimte voor het stellen van vragen.
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Vier de jaren
Wanneer je al
een dagje ouder wordt,
Heb je aan herinneringen
geen tekort
Je ziet het leven
om je heen
groeien en bloeien
en net als menigeen
heb je veel
om te geven
veel liefde en veel wijsheid
veel tijd en dankbaarheid
voor de zorg en de kans
om te vieren
dat je al vele jaren
hebt mogen sieren

1 oktober 2021: Nationale Ouderendag

Vier de jaren samen, in kleine kring
Ouder worden doe je samen en dat vieren we op vrijdag 1 oktober 2021 tijdens
de Nationale Ouderendag. Een grote feestelijke bijeenkomst zit er ook dit jaar
helaas niet in, daarom roepen wij iedereen – jong én oud – op om deze dag samen
in kleine kring te vieren.
In Beekdaelen vinden we het belangrijk om Nationale Ouderendag samen te vieren.
Onze ouderen vormen immers een belangrijk en groot deel van onze samenleving.
Zij hebben, ieder op eigen wijze, een bijdrage geleverd aan het Beekdaelen
zoals we dat nu kennen. En daarnaast betekent samen ouder worden ook een
groeiende schat aan kennis, ervaring en levenswijsheid in de samenleving. Nationale
Ouderendag is de dag bij uitstek om daar samen bij stil te staan!
Vorig jaar kon de geplande feestelijke middag door de coronamaatregelen helaas
niet doorgaan. En ook dit jaar zorgen de onzekere omstandigheden die de pandemie
met zich meebrengt ervoor dat we geen fysieke bijeenkomst kunnen organiseren.
We willen onze ouderen namelijk niet blootstellen aan onnodige risico’s.
Maar dat betekent natuurlijk niet dat Nationale Ouderendag dit jaar helemaal niet
gevierd kan worden!

ZijActief
Schinnen viert
feest!
Dubbel feest voor ZijActief Schinnen.
Het vrouwennetwerk vierde afgelopen
week niet alleen het 90-jarig jubileum,
maar ook het jubileum van 5 leden.
Wethouder Jeanette Quadvlieg kwam
tijdens de eerste grote bijeenkomst
sinds corona langs om de leden én de
jubilarissen te feliciteren.
ZijActief Schinnen telt 89 leden.
Voor het eerst sinds de uitbraak van
de pandemie, was er weer een grote
bijeenkomst voor iedereen. Er werd
dan ook flink uitgepakt. Ruim 75 dames
waren aanwezig en genoten volop van
het programma waar muziek, lekker
eten, maar vooral gezellig samen zijn de
boventoon voerden.
Mia Alofs was een van de vijf
jubilarissen die in het zonnetje werden
gezet. Zij vierde haar 70jarige jubileum
bij het vrouwennetwerk. Ze genoot er

zichtbaar van om na lange tijd weer bij
een bijeenkomst te kunnen zijn. Over
het antwoord op de vraag wat ze na al
die jaren lidmaatschap het allerfijnst
vindt aan ZijActief, hoefde ze niet lang
na te denken. “De eensgezindheid”,
antwoordde ze volmondig. “Ik ben ook
erg blij dat we nu weer samen kunnen
komen.”
Van Boerinnenbond naar ZijActief
Het vrouwennetwerk begon ooit
als de Limburgse Boerinnenbond.
In het begin lag de nadruk meer op
educatie. Vrouwen konden toen
cursussen volgen met godsdienstige,
sociaal opvoedkundige, culturele
en huishoudelijke thema’s. In 1961
veranderde de naam Boerinnenbond in
Limburgse Vrouwenbeweging (L.V.B.), in
2001 werd de naam ZijActief.
Alofs heeft tijdens haar 70jarig
lidmaatschap veel cursussen en
bijeenkomsten bijgewoond. Ze is blij
dat ze alles heeft mogen meemaken:
van carnavalsvieringen tot aan
boekbesprekingen. “Ik ben trots op dit
netwerk, ik ben er echt een rijker mens
door geworden.”

Gedicht door: Marijke Prevoo

Want u kunt deze dag ook in kleine kring, met familie of vrienden, vieren.
Bijvoorbeeld door samen gezellig een kopje koffie te drinken met wat lekkers erbij.
Of door samen een mooie wandeling te maken door uw dorp of langs de fraaie
beken en dalen die Beekdaelen rijk is. Vier Nationale Ouderendag vooral op uw
eigen manier en geniet ervan!
Gemeente Beekdaelen wenst alle ouderen in Beekdaelen alvast een fijne Nationale
Ouderendag toe met bovenstaand gedicht.

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (WABO)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken bekend dat een besluit is genomen:
Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

intrekking LPG installatie
ESSO De Dael, van Eynattenweg 1, 6361 DZ Nuth
15 september 2021
2021202725

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage van 22 september 2021 t/m
3 november 2021 in het gemeentehuis van
Beekdaelen, op de gebruikelijke tijden en
plaats. Vergunningsbesluiten worden gedu
rende de inzagetermijn ook gepubliceerd
op www.officielebekendmakingen.nl
(klik op officiële bekendmakingen).
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt
en u bent het niet eens met dit besluit,
kunt u beroep instellen bij de Rechtbank
Limburg, sector Bestuursrecht. Ook niet
belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank
Limburg, sector Bestuursrecht beroep
instellen, mits zij een zienswijze hebben
ingediend tegen het ontwerpbesluit.
Beroep instellen kan van 22 september
t/m 3 november 2021 tegen betaling van
de verschuldigde griffierechten bij de
Rechtbank Limburg. Op deze procedure
is de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:
naam en adres van de indiener; een
omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en de gronden

van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden
gericht aan: Rechtbank Limburg, sector
Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond of digitaal met DigiD via
https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Als u een beroepschrift heeft ingediend,
kunt u tevens de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Limburg verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de
internetpagina van de Rechtbank Limburg,
www.rechtspraak.nl.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de dag volgend op de beroepstermijn
van 6 weken. Indien binnen de beroeps
termijn tegen het besluit bij de Voor
zieningenrechter een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening als
bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
Informatie
RUD ZuidLimburg,
telefoon: +31 43 389 78 12

SPORT

Een Koninklijke onderscheiding
voor de heer Ben Hogenboom
Op zondag 19 september 2021 mocht burgemeester Geurts namens Zijne
Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander een Koninklijke onderscheiding
uitreiken aan de heer Ben Hogenboom.
Vanwege de fragiele gezondheidstoestand van de heer Hogenboom vond de
uitreiking in huiselijke kring plaats. Het was een mooi, plechtig moment dat
ondanks de bijzondere omstandigheden recht deed aan de eer, dankbaarheid en
erkenning waar de onderscheiding symbool voor staat.
Een dag later bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden van de heer
Hogenboom. We hopen dat de benoeming van de heer Hogenboom tot Lid in de
orde van OranjeNassau de nabestaanden vervult met trots en onderdeel wordt
van de troostrijke herinneringen. Het is een laatst bewezen eer aan een bijzonder
persoon. Meer dan verdiend voor zijn belangeloze inzet voor de gemeenschap.
Gedurende 25 jaar heeft de heer Hogenboom zich als vrijwilliger in meerdere
functies ingezet voor V.V. Schimmert. Zijn kennis en ervaring zijn van grote
waarde geweest voor de vereniging. Al zijn functies opnoemen is haast
onmogelijk, hij was onder meer: bestuurslid, elftalleider en organisator van de
veteranencompetitie. Ook was hij verantwoordelijk voor het materiaalbeheer
en de sponsoring. Daarnaast verloor hij de gezelligheid niet uit het oog. Na de
wedstrijden organiseerde hij vaak nog kleine activiteiten. De club kon altijd een
beroep op hem doen.
Maar niet alleen in Schimmert was de heer Hogenboom een gewaardeerd
vrijwilliger, ook in Hulsberg. In 2017 werd hij jeugdleider bij S.V. Hulsberg en kreeg
hij ook het tweede elftal onder zijn hoede.
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Ontspannen en genieten van de omgeving langs de Feldbissbreuk:

Vier nieuwe banken met bijzonder
design geplaatst
Langs de Feldbissbreuk zijn op dinsdag 21 september en woensdag 22 september
vier nieuwe ‘Feldbissbanken’ geplaatst. De Feldbissbreuk is een breuk in de
aardkorst die door Duitsland, België en Nederland loopt en ook Beekdaelen
doorkruist. Fietsers en wandelaars kunnen vanaf deze banken met hun
bijzondere design genieten van de prachtige omgeving rond de Feldbissbreuk.
De breuklijn ligt onder de grond en is daardoor niet zichtbaar. En eigenlijk is dat
jammer. De Feldbissbreuk heeft namelijk een grote invloed gehad op het Zuid
Limburgse landschap, de bodem, het landgebruik en de geologie. Door deze
breuklijn kon bijvoorbeeld de mijnindustrie in ZuidLimburg zich ontwikkelen. De
Feldbissbreuk heeft dan ook een belangrijke cultuurhistorische waarde.
De komende weken wordt er ook nog passende verlichting geplaatst. De
Feldbissbreuk loopt vanuit Brunssum in een min of meer recht lijn tussen
Merkelbeek en Bingelrade door en verlaat Beekdaelen vervolgens bij de Duitse
grens. Burgemeester Geurts van Beekdaelen: “Ik fiets en wandel regelmatig in
deze omgeving en het is er echt prachtig mooi. Maar wat er zich onder je voeten
bevindt, is vaak niet waarneembaar. Op de ene plaats kon je wel kolen winnen en
honderd meter verderop was dat veel ingewikkelder. De bankjes en straks ook de
andere elementen, maken het onzichtbare zichtbaar en verbinden het verleden
met het heden. Ze geven de Feldbissbreuk in Beekdaelen als het ware een gezicht.
En met die kennis wordt het fietsen en wandelen in dit gebied alleen nog maar
mooier!”

Ze maakten ook in Hulsberg kennis met zijn motto: ‘waarom moeilijk doen als
het gemakkelijk kan. We willen allemaal plezier beleven aan het spelletje dat we
voetbal noemen.’

Wilt u ook genieten vanaf de Feldbissbanken? U vindt ze op de volgende locaties:
 Viel (Bingelrade)
 Op het Vogelke (Bingelrade)
 Misweg (Merkelbeek)
 Vogelsvalderenweg (Merkelbeek)

De heer Hogenboom werd door de aanvragers van de onderscheiding
omschreven als een joviale en aimabele man die altijd klaar staat voor een ander.
Een man met een groot hart en sympathie voor iedereen.

Meer informatie over de Feldbissbreuk in Beekdaelen leest u op de website van
Visit Beekdaelen via de QRcode of gebruik de volgende url in uw browser:
https://www.visitbeekdaelen.nl/tedoeninzuidlimburg/defeldbissbreuk/

Hij wist anderen te enthousiasmeren door zijn open manier van communiceren.
De heer Hogenboom heeft zich geruime tijd ten bate van de sport en het
verenigingsleven ingespannen. Hij zal node gemist worden.
Wij feliciteren hem postuum nogmaals met deze prachtige onderscheiding en
wensen zijn nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd van rouw.

11 tot en met 17 oktober:
Week van de Veiligheid
In heel Nederland vindt van 11 tot en met 17 oktober de Week van de
Veiligheid plaats. In deze week wordt ook in Beekdaelen op diverse manieren
aandacht besteed aan veiligheid. Daarbij richt men zich in de gemeente
vooral op drie thema’s: cybercriminaliteit, geweld onder jongeren en
drugscriminaliteit.
Cybercriminaliteit
Daar waar de laatste jaren sprake is van een daling in de traditionele criminaliteit,
is het aantal incidenten dat gerelateerd is aan digitale criminaliteit gestegen.
In de Week van de Veiligheid worden voor inwoners en ondernemers diverse
programma’s gemaakt en ook wordt er een talkshow uitgezonden.
Wapeninleveractie
De zeven Parkstadgemeenten nemen in de Week van de Veiligheid deel aan
de landelijke inleveractie van steekwapens. De inleveractie wordt landelijk
georganiseerd voor alle gemeenten die zich hierbij willen aansluiten. Vooral
jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun steekwapen in te
leveren.
Drugscriminaliteit
Drugscriminaliteit en de gevolgen hiervan zijn bijna dagelijks terug te vinden
in het nieuws. De overheid wint de strijd tegen drugscriminaliteit niet zonder
hulp van de inwoners. Ieder van ons komt dagelijks in aanraking met signalen.
Door op te letten en signalen door te geven kan belangrijke informatie worden
achterhaald. Wilt u weten welke signalen dit zijn? Breng dan een bezoek aan de
Bijtende Bende. Hierin gaat u zelf op zoek naar signalen van drugscriminaliteit en
leert u het herkennen. Speurt u mee? Kom dan op dinsdag 5 oktober tussen 12
en 17 uur naar de Bleekplaats in Schinveld om kennis te maken met de Bijtende
Bende!
Voor meer informatie over de Week van de Veiligheid kunt u terecht op
www.beekdaelen.nl/weekvandeveiligheid
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THUIS IN
BEEKDAELEN

Samen tegen Eenzaamheid

Duurzaamheidstafel zoekt uw
idee voor verduurzaming van
Beekdaelen
Binnen de gemeente Beekdaelen zijn er al stappen gezet op het gebied van
verduurzaming, maar het kan altijd beter. Daarom horen we graag de ideeën
van onze inwoners!

TV-UITZENDING
MET PREMIÈRE
FILM

“Einzaam”

Via de Duurzaamheidstafel, een platform dat kleine aanjaagsubsidies toekent
aan duurzaamheidsinitiatieven van de inwoners uit Beekdaelen om zo de
duurzaamheid van de gemeente te ontwikkelen, kunt u uw initiatief voorleggen.
Dit wordt dan beoordeeld door inwoners van de gemeente, die gezamenlijk
beslissen over de toekenning van de subsidie.

Veel mensen zijn eenzaam of voelen
zich wel eens eenzaam.
Eenzaamheid komt bij alle leeftijden
voor, van jong tot oud. En het kan
iedereen overkomen.
Wat is eenzaamheid eigenlijk?
Wat doet het met mensen en vooral:
wat kun je er tegen doen?

Het initiatief moet bestaan uit activiteiten met een duidelijk verbindend karakter
met het doel om Beekdaelen duurzaam te ontwikkelen zonder (commercieel)
winstoogmerk. Het verduurzamen van uw eigen woning komt dus niet in
aanmerking voor een subsidie.
Denkt u het beste initiatief te hebben om de gemeente Beekdaelen vooruit
te helpen? Ga dan naar https://www.beekdaelen.nl/duurzaamheidstafel/
voor meer informatie over de Duurzaamheidstafel en hoe u de subsidie kunt
aanvragen.

Daar gaat de uitzending van
‘Thuis in Beekdaelen’ deze keer over.

DATUM 2, 3 EN 4 OKTOBER 2021
TIJD 10.00 UUR | 14.00 UUR | 18.00 UUR | 22.00 UUR
TE BEKIJKEN VIA STREEKOMROEP ZO NWS
OP TV EN INTERNET / WWW.ZO-NWS.NL

Samen maken
we Beekdaelen!

VOLG ONS
PROGRAMMA VIA
ZO-NWS

Beekdaelen 2021 De lokale politieke partij
Vernieuwingsgroep Beekdaelen vindt het van
belang dat alle inwoners mee kunnen doen,
mee-participeren, meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan dat
Vernieuwingsgroep
50 jaar lang de
Beekdaelen De de
lokale
politieke partijalVernieuwingsgroep
Beekdaelen
inbreng
participatie
burgers
in hun
vindt het van belang
daten
alle
inwonersvan
mee
kunnen
doen, mee-participeren,
eigen KERN en in hun gemeenschap van groot
meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan
belang vindt. Hiermee geven we samen invuldat de Vernieuwingsgroep al 50 jaar lang de inbreng en participatie van
ling aan het motto “Beekdaelen maken we
burgers in hun eigen
KERN en in hun gemeenschap van groot belang vindt.
samen”.
Hiermee geven we
samen
invulling
aan
het
“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).
Wij
gaan
graag
mij even op (06-27821174). Wij gaan graag met u in gesprek.
met u in gesprek.
NUTH

Samen maken we Beekdaelen!

Gezellig en lekker tafelen
doe je bij Ristorante-Pizzeria
Barbarossa in Nuth...
(Een gerecht bestellen en afhalen
bij Barbarossa kan natuurlijk ook!)
• Huisgemaakte pasta’s
en pizza’s uit eigen houtoven.
• Een mooie keuze uit vlees- en visgerechten,
ook bereid boven de charcoal grill.
Ristorante-Pizzeria

Onze openingstijden:
woensdag t/m zondag van 16.00-21.00 uur.
Dorpstraat 95a - 6361 EK Nuth
Tel. 045 - 524 46 78

Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers

-

(vanaf 12 jaar!)

MET SPOED
BEZORGERS
GEZOCHT IN
JABEEK EN
MERKELBEEK!
Voor meer informatie én verdiensten(!) mail naar
info@claessensmedia.nl of 06 42 67 70 06

Wij zoeken een

medewerk(st)er
voor donderdagmorgen
(Schimmert) en/of
vrijdagmorgen (Geleen)
en/of vrijdagmiddag (Nuth)
Goed loon

Tel. 06 - 53 62 63 51

•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
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Olympia
Schinveld zoekt
recreatieve
volleyballers
Schinveld Gymnastiekvereniging Olympia KFC in
Schinveld is op zoek naar
(recreatieve) volleyballers
voor versterking van de twee
gemengde volleybalgroepen.
De trainingen vinden plaats
op maandag van 19.30 tot
21.00 uur en op donderdag
van 20.30 tot 22.00 uur
in BMV De Sjinskoel aan de
Kloosterlaan. Meer informatie bij Erika Thoen, tel. 0455272593 of via de website van
de club: www.gvolympiakfc.
nl.

Raül
Rademakers
wint opnieuw
Glana Cup

Mike & Gabriela (Gaby): heel vaak samen onderweg, overal succesvol, waar ook ter wereld. Het kleine Hunnecum is hun gemeenschappelijke thuisbasis.
Foto Katja Waltmans.

ZILVEREN MEDAILLE IN TOKIO ‘GEËVENAARD’ TIJDENS WK IN DE VS

Mike & Gabriela
schieten overal raak
De één wint zilver op
de Olympische Spelen in Tokio, de ander
verovert een paar
maanden later een
zilveren plak tijdens
het WK in Yankton
(South Dakota, VS).
We hebben het hier
over het bekendste
boogschuttersechtpaar ter wereld: Mike
Schloesser en Gabriela
Schloesser-Bayardo
uit Nuth-Hunnecum.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Mike won afgelopen weekend bij de WK Outdoor zilver bij de heren compound.
In de finale moest hij zijn
meerdere erkennen in de
Oostenrijker Nico Wiener.
Het werd in moeilijke om-

standigheden 146-143. Tweede worden op een WK blijft
een topprestatie. “Ik ben van
de ene kant blij, van de andere kant voelt het als een
teleurstelling”, zegt Mike,
een wereldtopper in de compound-klasse. Hij behoort al
acht jaar bij de mondiale top
drie; in 2013 veroverde hij de
wereldtitel. Ook ‘verzamelde’
hij inmiddels zowat alle prijzen die er in zijn sporttak te
winnen zijn. Maar twéé keer
wereldkampioen worden, dat
is tot nu toe nog geen enkele schutter gelukt. Ook Mike
niet. “Dit was dé kans geweest. Helaas.”
Complimenten van
Handboogbond
Meteen na het behalen van
de zilveren medaille overlaadde de Handboogbond de
Beekdaelenaar zondagavond
met complimenten. “Wij zijn
ontzettend trots op weer zo’n
wereldprestatie van Mike.
Komende woensdag (29 sep-

tember, red.) schiet hij op
hetzelfde veld de Wereldbekerfinale, de plek waar de
beste acht schutters van dit
jaar aantreden.”
‘Slechtste’
seizoenskwalificatie
Op zijn weg naar de finale in
Yankton maakte Mike een
goede indruk. Tijdens de
kwalificatie die in zeer lastige wind werd geschoten, was
hij sterk en rankte als tweede

”

Ik ben van de
ene kant blij, van
de andere kant
voelt het als een
teleurstelling
- Mike Schloesser

met 700 punten. Deze tweede plaats was voor hem de
‘slechtste’ kwalificatie van
het seizoen, hetgeen onderstreept hoe sterk de nummer
één van de wereld dit seizoen
is. Want dat is Mike Schloesser nog steeds. In de finale
trof hij de Oostenrijker Nico
Wiener. Die maakte volgens
Mike al de hele week een
sterke indruk. Ook hier speelden zon en wind de finalisten
parten. De linkshandige Oostenrijker had er iets minder
last van dan de rechtshandige
Beekdaelenaar: 146-143. “Het
goud ging naar Oostenrijk.
Maar onze ‘zilveren’ landgenoot Mike maakte ook dit
keer weer veel indruk”, aldus
de Handboogbond.
Nóg harder trainen
Er is maar één manier om nóg
beter te worden, zegt Mike.
“Keihard blijven trainen.”
Zodra hij terug is uit de VS,
wordt er weer volop geoefend
in Hunnecum. “Er komen

nog meer kansen om een
WK te winnen.” Deze week
is Mike nog in de VS. In de
Amerikaanse staat South Dakota begint op 29 september
de wereldbekerfinale. Nico
Wiener, de Oostenrijker die
op het WK de gouden plak
won, is niet present; hij wist
zich niet te plaatsten voor dat
toernooi.
Bijrol voor
Gabriela Schloesser
Voor Gabriela Schloesser-Bayardo, de vrouw van Mike,
eindigde het toernooi in de
VS in de achtste finales. Gabriela was kansloos tegen de
Mexicaanse Valencia (6-0).
Zo gaat dat in de sport: waren
bij de Spelen in Tokio nog alle
ogen gericht op Gabriela, verleden week stond haar man
Mike op het podium te schitteren dankzij zijn WK-zilver.
“Zoveel aandacht als dit jaar
hebben we nog nooit gehad”,
aldus het succesvolle duo uit
Beekdaelen.

Geleen|Oirsbeek Raül Rademakers uit Oirsbeek heeft
donderdagavond voor de
tweede keer in zijn carriere
de Glana Cup gewonnen
bij de zomercompeitie op
wielerbaan Geleen. ‘Het
beest van Oirsbeek’ deed dat
met acht ritzeges, waarmee
hij de concurrentie voor
voorbleef. In de laatste wedstrijd in Geleen pakte Bram
Beenkens uit Margaten de
zege. Rademakers eindigde
in het peloton en dat bleek
uiteindelijk genoeg voor de
eindzege. Die pakte hij ook
al in 2019.

De Beekdaeler
gemist?
Op deze plekken
ligt de krant
voor u klaar!
Frans Diederen
Kerkweg 165 Puth
Coop Spiertz
Scalaplein 1 Schinnen
Gemeentehuis Schinnen
Scalahof 1 Schinnen
Boerderijwinkel Petri
Nagelbeek 17 Schinnen
IJssalon Op de Douve
Steenweg 6 Merkelbeek
PLUS Muijs
A Ge Water 3 Schinveld
Gemeentehuis Schinveld
Klossterlaan 7 Schinveld
Biej de Tant
Jabeekerstraat 12 Schinveld
Coop Knols
Weidestraat 3 Schimmert
Gemeentehuis Nuth
Deweverplein 1 Nuth
Esso De Dael
van Eynattenweg 1 Nuth
ONLINE LEZEN?
www.beekdaeler.nl
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COLUMN
JACQUES

Dixi-land

O

Voor wie niet weet
wat een Dixi is,
het is een mobiele
toiletcabine op een
bouwplaats, langs de weg,
in de industrie, bij sport en
bij evenementen. Er zit een
urinoir en/of een chemisch
toilet in, dat de uitwerpselen
opvangt in een afsluitbare en
verwisselbare tank, gevuld
met chemische stoffen.
Aansluiten op het riool is
daarom niet nodig. Er zijn
twee grote voordelen: de Dixi
is verplaatsbaar en kan dus
ingezet worden als er tijdelijk
behoefte bestaat aan een
sanitaire voorziening en de
oppervlakte beslaat gemiddeld
slechts 1,2 m2. De vormgeving
is doorgaans heel eenvoudig:
het is een vierkant hokje van
kunststof met een licht- en
luchtdoorlatend dak. Het
systeem werd omstreeks 1990
ontwikkeld door de Amerikaan Fred Edwards toen hij in
Duitsland bij de US Airforce
was gestationeerd. Edwards
was daarna geruime tijd de
enige aanbieder voor verhuur
en reiniging van dergelijke
mobiele toiletten. In ons land
is de bekendste exploitant de
fa. Boels en die plaatst haar
bedrijfsnaam ook meestal op
de cabines. Vandaar dat men
in de volksmond graag spreekt
van “Boels shit”. De naam Dixi
is wat verwarrend, want het is
de bijnaam van de Zuidelijke
Verenigde Staten en die slaan
niet graag een pleefiguur.
Het is echter ook het Latijnse
woord waarmee men een
toespraak kan besluiten: ik
ben klaar met wat ik te zeggen
had, ik heb gezegd. Als men de
Dixi na gedane zaken verlaat,
kan men voldaan zeggen: ik
ben klaar.
De Dixi is de laatste dagen
spontaan in het nieuws gekomen, nadat het kabinet de
coronapas verplichtte voor horecabezoek. In de Tweede Kamer werd flink tegengesputterd, vooral omdat de pas ook
voor terrassen verplicht werd
gesteld. Om het draagvlak van
deze omstreden maatregel te
vergroten, besloot de regering
de verplichting voor een terras
te laten vallen, omdat bewezen is dat de besmettelijkheid
van het virus in de open lucht
veel minder is. Maar dan toont
Holland zich meteen weer op
zijn smalst, want veel mensen
combineren terrasbezoek vaak
met een plasje en daarvoor
moeten ze naar binnen. Dan
moet de coronapas getoond
worden en dat stuit weer op
de nodige bezwaren. In die situatie is de Dixi natuurlijk de
ideale oplossing. Het straatbeeld is de laatste tijd verrijkt
met tientallen van deze
eenmanshokjes, want waar
veel bier gedronken wordt,
is de doorstroming vaak vlot.
Weinigen vertonen een zekere
gêne als ze in het openbaar de
voorziening in- of uitgaan en
ofschoon handenwassen in
de meeste Dixi’s niet mogelijk
is, hervatten ze ongehinderd het consumeren aan
het tafeltje waar ze vandaan
kwamen. Ik heb nog eens de
actuele coronaregels van de
Rijksoverheid geraadpleegd
en daar staat nog steeds als

eerste genoemd: was vaak uw
handen. Ook staat daar nog
steeds: schud geen handen.
Maar ik zag mensen uit een
Dixi komen en die vlak daarna
ter begroeting of afscheid
een bekende een hand gaven.
Lekker fris hoor!
Wat mij het meest verbaast is
de snelheid waarmee horecaondernemers met deze oplossing kwamen. We zijn een
vindingrijk volkje, maar als het
om een openbaar toilet gaat is
er nog een wereld te winnen.
Toen ik op 26 september
2017 in de gemeenteraad van
Nuth een motie indiende
om langs de voorgenomen
Beekdaelenroute op een
aantal plaatsen een openbaar
toilet te plaatsen, omdat we
een vergrijzende bevolking
hebben en wandelen een
geliefde en gezonde tijdsbesteding is, werd deze met veel
gegniffel aangenomen. Mijn
actie bleef niet onopgemerkt,
want het Algemeen Dagblad
en diverse regionale kranten
berichtten er twee maanden
later over in een twee pagina’s
groot artikel, waarin foto’s van
mij en van GroenLinks-fractievoorzitter Kitty Kruger
uit Dordrecht en Leefbaar
Rotterdam-wethouder Joost
Eerdmans vóór openbare
toiletten. Het college van Nuth
wees er later op, dat zich langs
de Beekdaelenroute diverse
horecagelegenheden bevinden
die gaarne bereid waren in
deze voorkomende behoefte
te voorzien. Ik vond het een
slap antwoord, want veel
horecaondernemers willen
dat je dan ook een verplichte
consumptie gebruikt. Ook de
gemeente Beekdaelen voerde
mijn motie niet uit bij de ontwikkeling van de route. Maar
toen vanwege de coronapandemie alle horecagelegenheden vanwege de lockdown
maandenlang gesloten waren,
was wandelen langs de diverse
wandelroutes dikwijls een
marteling voor mensen met
een kleine blaas (en dat zijn er
meer dan je denkt). Mannen
kunnen nog wel eens in het
geniep achter een boom gaan
staan en daarbij het risico
lopen op een wildplasboete,
maar voor dames is dat meestal veel moeilijker. Enkele
snel geplaatste Dixi’s hadden
kunnen voorzien in een
dringende behoefte en hadden
kunnen bevestigen dat alle
goede facilitaire voornemens
bij de herindeling geen loze
woorden waren.

PICCOLO'S

KERKDIENSTEN

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

Parochie St. Bavo
Nuth

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade

Zondag 3 oktober 09.30 uur:
H. Mis (livestream). Intenties:
Annie Vroemen-Weusten;
jaardienst ouders Hub en
Dien Driessen-Aelmans,
zonen Harrie, Hub en Ger en
schoondochter Joke Driessen-Willems; jaardienst
ouders Joseph en Alice
Crijns-Nicolaye; jaardienst
ouders Ritzen-Florax en
kinderen Sjef en Annie; jaardienst Tiny Pansters-Driessen, tevens voor echtgenoot
Lei Pansters; jaardienst
Pierre Spaetgens en Elfriede
Claassen, tevens voor zoon
John en schoonzonen Gerard
Bresser en Louis Ramaekers;
3e jaardienst.Noël Hermans.
Maandag 4 oktober 09.00
uur: H. Mis. Vrijdag 8 oktober 09.00 uur: H. Mis. 15.00
uur: uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste. Elke
werkdag in oktober rozenkransgebed om 18.30 uur in
kapel Ter Ziepe.

Zaterdag 2 oktober 18.30 uur:
H. Mis. Intenties: jaardienst
voor ouders Sjef en Liesbeth
Jongen-Linzen en dochter Mia; overleden ouders
Gielen-Curfs, kinderen en
overige familie; overleden
ouders Akkermans-Steins en
Mulkens-Quadackers, tevens
voor Hub Akkermans. Dinsdag 5 oktober. 08.30 uur:
Aanbidding van het Allerheiligste. 09.00 uur: H. Mis.
Intenties: voor alle eenzame
en zieke parochianen; voor
vrede in de wereld.

IN EN OM HET HUIS

GOUD & ZILVER

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

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

AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl
UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469
LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
ZAKELIJK & FINANCIEEL
REGIOBANK
OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 09.30-17.30 uur
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.
TE KOOP AANGEBODEN
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER! Voor het opgeven
van een piccolo kunt u mailen
met info@beekdaeler.nl

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.

VACATURES & PERSONEEL
BEZORGER GEZOCHT
IN AMSTENRADE
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
BEZORGER GEZOCHT
IN PUTH
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
BEZORGER GEZOCHT
IN SCHINNEN
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
BEZORGER GEZOCHT
IN JABEEK
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
BEZORGER GEZOCHT
IN MERKELBEEK
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl

Zaterdag 2 oktober 19.00
uur: H. Mis, Intenties: Tilly
Voncken-Pieters. Zondag 3
oktober. 11.00 uur: H. Mis
met aansluitend huldiging
jubilarissen van het Gemengd
Kerkelijk Zangkoor. Intenties:
Philomena Frijns (gestichte
jaardienst); Antoon en
Nicolette Van Geffen-Joosten
(gestichte jaardienst); Lei
Goossens (gestichte jaardienst); Bertha Vrancken-Collaris; Arthur Frissen (1e jaardienst); overleden ouders
Lipsch-Waelen en overleden
familieleden; Sef Speetgens
en zoon Hub (jaardienst);
voor de levende en overleden leden van het GKZ Sint
Remigius, Noël Souren en Jo
Janssen-Van Etten.

Zaterdag 2 oktober 19.00
uur: H. Mis. Intenties: zielendienst Tiny Meijers-Veldman. Zondag 3 oktober
11.00 uur: Hoogmis. Intenties: jaardienst Nell van der
Aart; zielendienst Helena
Ritzen-Munnix; jaardienst
ouders Toon Noteborn en
Lena Gijzen; jaardienst Hub
Ritzen. Woensdag 6 oktober:
18.30 uur: Rozenkransgebed. 19.00 uur: H. Mis.
Antoon Gales (verjaardag);
echtgenoten Jules Kengen en
Tila Gielen en ouders; Thei
Meijers en Tiny Meijers-Veldman; zielendienst Maria
Limpens-Kleijnen; Mia
Janssen-Lemmens (namens
bewoners Clemensstraat).
Donderdag 7 oktober 18.30
uur: Rozenkransgebed en
aanbidding. 19.00 uur: H.
Mis.

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zondag 3 oktober 11.00 uur:
H. Mis Intenties: Hein Brassé
(jaardienst)

Kienen met
KBO-Nuth
Voor al uw
feesten en partijen
Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

RENOVATIE VAN

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

Maar nu de terrassen weer
helemaal open zijn, wordt
het Nederlandse stads- en
dorpsgezicht snel gevuld met
door de horeca gehuurde
toiletten. Geen gemeente die
daar moeilijk over doet, evenmin als men dat doet bij een
bouwproject. In rap tempo
wordt ons land een Dixi-land,
maar dan wel zonder de bijbehorende Dixielandmuziek.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Parochie St. Remigius
Schimmert

Parochie H. Clemens
Hulsberg

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

Nuth KBO-Nuth verzorgt
op de woensdagen 6 en 13
oktober een kienmiddag in
het Trefcentrum, De zaal is
open om 12.45 uur en het
kienen begint om 13.30 uur.
Ook niet-leden zijn welkom,
zij betalen een kleine vergoeding. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij Wiel van
Goethem via 06-58855634.
Bezoekers moeten een QRcode laten zien als bewijs
van vaccinatie, negatieve
test of dat ze corona hebben
gehad.

Handicap.nl
collecteert
Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

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

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

Beekdaelen Vrijwilligers
van HandicapNL collecteren
in de week van 26 september
tot en met 2 oktober weer in
de gemeente Beekdaelen.
HandicapNL is een goed
doel dat zich hard maakt
voor gehandicapten. Hun
doel: gehandicapten sterker
in hun schoenen laten staan
en ze meegeven dat ze meer
kunnen dan ze denken.

DeBeekdaeler dinsdag 28 september 2021

Jean Pierre Cremers uit Nuth toont
zijn vele gezichten in foto-expositie
Nuth Fotograaf Jean Pierre
Cremers uit Nuth exposeert van vrijdag 8 oktober
tot zondag 24 oktober in
galerie 7tien49 aan Kamp
10 in Nuth.
Zelfportretten, daar draait
alles om bij Jean Pierre’s
tentoonstelling, die de
veelzeggende titel ‘Soixante
neuf’ meekreeg. Al veertig
jaar vereeuwigt de 69-jarige
fotokunstenaar zijn eigen
markante kop. Lange baard,
getekende groeven in het
voorhoofd en emotie: dat
ziet de bezoeker terug bij
zo’n negenzestig portretten.
En niet is hetzelfde. Cremers is zo’n kunstenaar die
alleen oog heeft voor zichzelf. Niet uit narcisme -, dat
is tenminste niet te hopen-,
maar waarschijnlijk gewoon
uit nieuwsgierigheid. “Doordat ik zo ontzettend veel
zelfportretten gemaakt heb,
werd ik in de loop der jaren
steeds vrijer en kwamen
er allerlei gedachten in mij
op”, zegt hij er zelf over. Nu
bijna alle coronamaatregelen
zijn losgelaten kan hij zijn

Puthse film
‘Einzaam’ voor
iedereen te zien

Activiteiten
KBO-Nuth
feestelijk
van start

Scene uit de film Einzaam. Eigen foto

Jean Pierre Cremers uit Nuth ‘heeft vele gezichten’. Foto Jean
Pierre Cremers

vele gezichten laten zien aan
het grote publiek. “Met anderhalve meter afstand was
het me niet gelukt om 69
zelfportretten op te hangen.
Nu gelukkig wel”. De ope-

ning is op vrijdag 8 oktober
om 20.00 uur. De expositie
is verder nog te zien op 9, 10,
16, 17 en 24 oktober, telkens
van 13.00 tot 17.00 uur.

MET SPOED

BEZORG(ST)ER GEZOCHT
IN SCHINNEN EN PUTH
Vanaf 12 jaar!

Verdien je eigen zakgeld bij jou in de buurt.
Bezorg De Beekdaeler op dinsdag of woensdag in de volgende wijk:
WIJK SCHINNEN

300 ADRESSEN: OMGEVING STATIONSTRAAT/DORPSTRAAT/SACHARIASSTRAAT

WIJK PUTH

400 ADRESSEN: OMGEVING KERKWEG/BOVENSTE PUTH/GELEENSTRAAT

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

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

Puth De film Einzaam, met
daarin hoofdrollen voor Jeu
Stevens (73) en de elfjarige
Oryana Kouja, beiden uit
Puth, gaat zaterdag 2 oktober in première in brasserie
Oud Limburg. Naast de
hoofdrolspelers bestaat
de cast van Einzaam uit
acteurs van de Puthse
toneelvereniging.
De film, geregisseerd door
Paul Haans en Sascha Wensveen, vertelt het verhaal
van de eenzame Jeu die zijn
vrouw verloor aan corona.
Door de situatie waarin de
wereld verkeert, durft Jeu de

deur niet meer uit en ziet hij
het niet meer zitten. Plotseling staat er een meisje voor
het raam. Een bijzondere
vriendschap begint. Als het
meisje niet meer langskomt
besluit Jeu haar te gaan zoeken. Alle scènes van de film
zijn in Puth opgenomen.
Na de première wordt de
film vertoond in meerdere scholen en (openbare)
gelegenheden in Beekdaelen.
Dat gebeurt in de week van
de Eenzaamheid (1 tot en
met 8 oktober). De korte film
is in die week ook te zien bij
streekomroep ZO-NWS.

EHBO-Schimmert
huldigt jubilarissen
Schimmert Feest
maandagavond tijdens
de herhalingsles van
EHBO-Schimmert in ’t
Gemeinsjapshoes: zes
jubilarissen werden
gehuldigd. Daaronder
Angela Lemmens (45 jaar
lid), Anny van Kan (40
jaar lid), Marjo Lemmens

(35 jaar lid), Frans Bemelmans (30 jaar lid), Lidy
Ramakers (25 jaar lid) en
Stéphanie Costongs ( 15
jaar lid). Als dank voor
hun bijzondere inzet voor
de samenleving ontvingen de jubilarissen van de
vereniging een onderscheiding.

PUZZEL
KRUISWOORD
1

2

3

4

5

9
11

13

15

16

18

19

8

14

17
20

21

23

22

24
28

27
30

25
29

HORIZONTAAL: 1 openbaarheid 9 houding
10 grappenmaker 11 riv. in Duitsland 13 hoekpilaster 15 metselspecie 17 computerschijf 18
ergo 19 via 22 in memoriam 23 steunpilaar 25
soort onderwijs 26 gescheiden 28 metaal 30
jaartelling 31 pluk 32 mondeling 34 land in
Azië 36 of dergelijke 37 Ned. schrijfster 39 ijzer
41 nageslacht 42 fideel 43 verfstof 45 Ned.
omroep 47 heldere ster 48 zonderling 50 Ierse
verzetsgroep 52 roem 53 plant.

31

32

33
37

36
40
43

34

35

38

39

41
44

42
45

47

46
48

50
53

7

10

12

26

6

51

52

49

VERTICAAL: 1 voorgevel 2 vis 3 vreemde munt
4 titel 5 voorzetsel 6 buigzaam 7 menens 8
gesloten 12 stakker 14 te koop 16 berouw 17
modder 18 projectieplaatje 20 oude lengtemaat
21 droog 23 platte schuit 24 cowboyfeest 25
beeldspraak 27 papegaai 29 speelgoed 32 familielid 33 salonheld 34 Ned. omroep 35 onverschrokkenheid 38 nikkel 40 bijbelse figuur
42 transformator 43 tegenover 44 karakter 46
papierbal 47 gevangenis 49 voordat 51 assistent-econoom (afk.) 52 de lezer heil.
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Nuth Na een coronapauze
van ruim anderhalf jaar hervat KBO-Nuth op woensdag
20 oktober de activiteiten.
De start is in ieder geval
buitengewoon feestelijk. Zo
staat er een lunchbuffet op
het programma en ook de
Limburgse zangers Willeke
Simons kom optreden. De
feestmiddag in het Trefcentum start om 12.30 uur, de
zaal is open vanaf 11.45 uur.
Niet-leden zijn ook welkom.
Aanmelden is verplicht en
kan bij Wiel van Goethem
via 06-58855634 of 0455244386. Alleen bezoekers
die volledig gevaccineerd
zijn, een negatieve test meebrengen of een herstelbewijs
kunnen tonen, krijgen toegang tot het Trefcentrum.

ZijActief Jabeek
houdt feestavond
Jabeek ZijActief Jabeek
houdt maandag 11 oktober
een feestelijke avond in het
Ontmoetingscentrum aan
de Dorpstraat 25 in Jabeek.
Zij viert dan het 90-jarig bestaan van ZijActief
Limburg. Het belooft een
gezellige avond te worden.
De vrolijke toon wordt gezet
door ‘Tante Agaaath’. Zowel
leden en niet-leden zijn
vanaf 20.00 uur welkom. De
toegang is gratis. Aanmelden
is verplicht en moet vóór 4
oktober via zijactiefjabeek@
•
hotmail.com.

Vroege vogels
op pad met IVN
Nuth De vogelwerkgroep
van IVN Beekdaelen afdeling
Nuth houdt zondagmorgen
3 oktober een vogelexcursie
in natuurgebied Ingendael
bij Houthem St. Gerlach.
Het vertrek is om 08.00 uur
vanaf de Markt in Nuth.
Stevige schoenen worden
aangeraden. Opgeven is
verplicht en kan via ivnnuth
@gmail.com. Deelname is
gratis, ook niet-leden zijn
welkom.
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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 19.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 30 september t/m zondag 3 oktober 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Johma brood- en
toastsalades
3 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

3 STUKS

Hagendoren
linze stukjes of
koffie broodjes

1.95

1.

per stuk

25

4.

99

5.55
9.57

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

A & ZO
Z
R
V
O
DIG OP D Schnitzel gepaneerd/
L
E
G
N
E
A LLE
ongepaneerd of
WEEKEN

Preuf
Konijn op
Limburgse wijze

D A C T IE

Wienerschnitzel
per 100 gram

bak 2 stuks

12.

45

9.

95

1.09
3.29

Trots van Coop
Authentieke kipfilet
tuinkruiden,
Coburger ham,
achterham, pepercervelaat of
ovengebakken spek

Blonde
d'Aquitaine riblappen
of hacheevlees
per 100 gram

TIgP
roberen?
erecht p
e
Dit
QR-cod
Scan de recept!
voor het

1.19
1.24

100 gram vers verpakt

0.

99

Alle g'woon
snelfiltermaling,
koffiepads of -bonen
2 stuks, combineren mogelijk

*

0.

79

2.25
2.58

1.

99

MAX 4N
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T
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R
G
1
+
1
_
18.98
95 _ 49

5.90

2. 9.
WEEK
VAN DE
BIERTJE

alle
Grimbergen of
Chouffe

*
G
N
I
T
R
25% KO

*
G
N
I
T
R
O
K
25%
12.97
17.
12.97
12.
Grolsch pils

krat 24 flesjes à 300 ml

Alle Grolsch
per stuk

_
42 _

1.89

1.

29

97

Grolsch
pils beugel

k rat 16 flesjes à 450 ml

17.29

17.29

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

Wist je dat wij jouw boodschappen ook online verzorgen? Kijk op www.coop.nl (weliswaar in een straal van 8 km rondom Schimmert)

Knols Schimmert
Weidestraat 3
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur, zo 09.00 - 19.00 uur

