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week 35 jaargang 63 nummer 2960

ACTUEEL

VOOR DE EERSTE KEER IN 63 JAAR

Uw weekblad slaat alarm
De Beekdaeler, de krant
van ons allemaal, heeft
deze week weinig te bieden. Alleen advertenties
en gemeentelijke infopagina’s. Hoe dat komt?
Dat staat in deze uitgave.

Onze 63 bezorgers, onder wie (v.l.n.r.) Jack, Daphne en Chayenne, stoppen ook deze week de Beekdaeler in de brievenbus in de hele gemeente Beekdaelen.
Foto Rob Oostwegel
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COLUMN

JOS VAN WERSCH

‘Ons Beekdaelen’ (30)
Helaas...

Jos van Wersch
Reageren?
info@beekdaeler.nl

BaAdjou
P
Keuringen

• Keuringen zonder afspraak

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

FINALE
ZOMERUITVERKOOP!!
Ook
voorvoor
diesel en
Ook
bedrijfsauto’s,
diesels
en
olieverversen
mogelijk
bedrijfsauto’s

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

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

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

ALLE AFGEPRIJSDE
TOPJES EN T-SHIRTS

KORTE MOUW EN 3/4 MOUW

NU VOOR € 19.95

U bent van harte welkom!

Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE
Telefoon 043 - 3641837
www.maisontherese.nl

3

‘Sorry’ tegen alle
(buurt)verenigingen

Het kost wat. Maar
dan héb je ook wat
De Beekdaeler is het enige
weekblad in onze gemeente
dat huis-aan-huis wordt
bezorgd in:
Amstenrade
Bingelrade
Doenrade
Hulsberg
Jabeek
Merkelbeek
Nuth
Oirsbeek
Puth
Schimmert
Schinnen
Schinveld
Sweikhuizen
Vaesrade
Wijnandsrade
+ 29 buurtschappen
Huis-aan-huis bezorgen kost
wat. Maar dan héb je ook wat.
Namelijk een optimaal bereik.

Buurtvereniging Hegge (Schinnen) organiseert zondag 4 september de jaarlijkse grote straatrommelmarkt. Helaas moet
Hegge het deze week doen zonder een voorverhaal in de Beekdaeler. Zoals we ook sorry zeggen tegen al die andere verenigingen in Beekdaelen die deze week niet in de Beekdaeler staan.
Ook richting kerkgangers maakt de Beekdaeler een mea maxima
culpa, want zij moeten het dit keer doen zonder kerkdiensten.

Naast de papieren
Beekdaeler
is er ook
www.beekdaeler.nl

Blijft het azc in
Schinnen nu tóch
langer open?
Alle nieuwsverhalen over Beekdaelen die onze professionele redactie voor deze week had voorbereid kunnen de prullenbak in.
Helaas ook ons onderzoeksverhaal, met nieuwe informatie, over
het ‘tijdelijke’ asielzoekerscentrum (azc) in Schinnen.

Start direct met €50,- korting
Gratis proefles
Vaste rijinstructeur
Vaste lesauto
Kosteloos betalen in termijnen
Rijlespakket op maat
Ritchy Verweij | 06 50 23 03 47 | www.rijschoolgopractise.nl
Oudenboschstraat 35 Wijnandsrade
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Advertorial

Leesclubs in Nuth
én Hulsberg
In september starten in onze
bibliotheken de georganiseerde
leesclubs weer:
• in Nuth: op maandagochtend
van 09.30-11.30u (nog 2 		
plaatsen) en op maandagavond
van 19.00-21.00u (nog 2 		
plaatsen)
• in Hulsberg: op maandagochtend van 10.00-12.00u = vol
Vind je het leuk om nieuwe mensen
te leren kennen, met hen van gedachten te wisselen, je leeservaring te delen en kennis op te doen
omtrent boeken en auteurs? Dan
nodigen we je uit om mee te lezen
met de leesclubs in Nuth ochtend of
avond. Samen boeken bespreken
levert boeiende gesprekken, levendige discussies en een diepere
leeservaring op. De leesclubs
worden geleid door Maria Kleijnen,
cultuurwetenschapper en ervaren
leesclubleider.
Wat: Leesclub op maandag
(ochtend en avond) in Nuth; 1x/per
mnd., van september t/m april (8x)
Startdatum: Nuth - ochtend en
avond: 12 september 2022
Hulsberg - ochtend: 19 september
2022 .
Kijk voor het volledige programma
op onze website in onze agenda.
Kosten: € 60,00 p.p. (incl. koffie/
thee)
Aanmelden: per mail contact@
bibliotheeknuth.nl, tel. 045-524
4000 of aan de balie.

Advertorial

Workshop knuffelgym

• COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN
(VOOR ALLE VERZEKERINGEN,
ZONDER EIGEN RISICO)
• IN- EN VERKOOP AUTO’S

--

• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
• APK (ZONDER AFSPRAAK)
• BANDEN EN UITLIJNEN
• LASWERKZAAMHEDEN

APK € 35,- | 4-GASMETING € 7,- | ROETMETING € 25,PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

SCHUTTERSSTRAAT 2 BEEK-ELSLOO
(T) 046 - 435 23 35
WWW.AUTOSERVICEBEEK.NL

Samen spelen, bewegen, ontdekken en ontmoeten voor kinderen
tot 2 jaar en hun (groot)ouders /
verzorgers. De workshop wordt
gegeven door Eveline Arnold,
docent muziek en bewegen en van
Maatspel.  
Knuffelgymmen:
• is een plezierige manier van
bewegen samen met je (klein-)
kind. Via speelse oefeningen
kunnen kinderen samen met hun
(groot)ouders bewegen, voelen,
genieten en ontspannen….
• bevordert het zelfvertrouwen

en de communicatie.
• is gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Veronica
Sherborne.
Wat: Workshop Knuffelgym
Door: Docent muziek en bewegen
Eveline Arnold
Waar: Openbare Bibliotheek Nuth
Wanneer: Woensdag 14 september
2022, van 9.30 tot ± 10.15 uur
Aanmelden: Deelname is gratis.
Wel even aanmelden in de bibliotheek, via telefoon 045-524 4000
of contact@bibliotheeknuth.nl.
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Een vertrouwd gezicht
bij onze nieuwe vestiging

Math Knollmüller
In de vorige editie kondigden we aan dat Lenssen Advies haar

Wij zijn dé sparringpartner voor onze relaties en zorgen samen

vierde vestiging gaat openen in Nuth. Lenssen Advies is een

met deze relaties voor het financiële fundament van hun onder-

accountantskantoor met een breed dienstenpakket, een

neming. Wij zorgen ervoor dat de toekomst van deze onder-

regionaal karakter en grootse ambities.

neming gewaarborgd is of dat deze zonder zorgen kan worden
overgedragen. Wij doen wat waar wij goed in zijn, zodat jij kunt

Gezien onze regionale visie en onze grootse ambities, geloven
wij in samenwerkingen met lokale vakmensen. Math Knolmüller
– een bekende in de regio – gaat daarom per 17 oktober 2022
de samenwerking aan met Lenssen Advies. Hij wordt voor
(potentiële) medewerkers en klanten hét gezicht van deze
locatie.

doen waar jij goed in bent: ondernemen.

Onze diensten zijn:
Administratie en Accountancy
Belastingadvies
Juridisch advies

“Deze samenwerking met Lenssen Advies komt precies op het
goede moment. Zij bieden de mogelijkheden om mijn ambities waar
te maken, terwijl ik gewoon actief kan blijven in mijn eigen regio”.

Personeel
Bedrijfsadvies
BI en procesoptimalisatie

Math Knollmüller

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via 077-3988327 of info@lenssenadvies.nl

Als je onder
de prijs
werkt gaat
het piepen
‘Vroeger’, toen de gemeente
Nuth nog bestond, maakten en bezorgden wij huisaan-huis weekblad Nuth &
Omstreken. Zoveel jaar later
doen we dat zelfde met de
Beekdaeler (nota bene nog
steeds tegen het ‘Nuthse
tarief’) in de voormalige
gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen. Huis-aan-

huis bezorging, moet dat? Ja,
dat is een harde voorwaarde
van de gemeente Beekdaelen bij de aanbesteding
inzake de gemeentelijke
infopagina’s. Lang verhaal
kort: het maken en bezorgen
van de Beekdaeler kost op
dit moment meer geld dan er
binnenkomt. En ja, dan gaat
het piepen.

In de Beekdaeler
komen alle
(voetbal)verenigingen
om de beurt aan bod.

De gemeente zegt:
‘Ondernemersrisico’
Wij hebben de gemeente
Beekdaelen gevraagd om
een prijsaanpassing van de
gemeentelijke infopagina’s in
verband met de fors gestegen
kosten. De gemeente zegt:
‘Ondernemersrisico’.
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FAMILIEBERICHTEN

praten over
afscheid
geeft rust

Hij heeft altijd hard gewerkt
en van het leven genoten.
Nu is hij van ons heengegaan.

Huub Peters
* Schinveld, 4 december 1945
† Brunssum, 31 juli 2022

echtgenoot van

Maria Moederscheim
Dennis Houkes

vader van
Kom gerust eens praten over uw persoonlijke
uitvaartwensen. Daarmee voorkomt u twijfel en
onzekerheid bij de mensen die u achterlaat.
U bent bij ons altijd welkom voor een open gesprek om
de mogelijkheden te bespreken. Ook als u niet of ergens
anders verzekerd bent.
Bel ons op 045 - 521 29 26 of ga naar monuta.nl/hoensbroek.

Danny †
Correspondentieadres:
Groesweg 2c
6451 GG Schinveld

Het afscheid en de crematie hebben
in besloten kring plaatsgevonden.

JEAN-KE

Wilfred en Patricia van den Hout

Helaas....

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

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

www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

©Jean Keulen
Reacties: jkeulen@ziggo.nl
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen op de landelijke website www.overheid.
nl. Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld
vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels.
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de
meeste bekendmakingen verkort in de lokale media
die huisaanhuis verspreid worden.
E-mailservice met berichten over uw buurt

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

App over uw buurt

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

Bestemmingsplannen

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

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Sachariasstraat 26, Uitbreiden van een
6365 BT Schinnen woning
Pascal
Het bouwen van een
Visschersstraat 18 carport en het isoleren
te Sweikhuizen
van de buitengevels
Kampstraat 7 te
Het bouwen van een
Hulsberg
woning
Hoofdstraat 101 te Verbouwen woning naar
Amstenrade
3 wooneenheden

DATUM VERLEEND
22-07-2022
25-07-2022

12-07-2022
04-07-2022

Kleine Breinder 6,
6365 ET Schinnen
Perceel Nuth,
sectie O, nummer
193, tegenover
Aalbekerweg 45 in
Hulsberg
Hommerter
Allee 38, 6436 AR
Amstenrade
Wissengrachtweg
25, 6336 TG
Hulsberg
Pingerweg 4, 6361
AL Nuth
Eindstraat 1, 6454
BA, Jabeek
Hagendorenweg
11, 6436 CR
Amstenrade
Nagelbeek 87 te
Schinnen
Haagstraat 16, 6447
CJ Merkelbeek
Weidestraat 52,
6333 DE Schimmert
Europalaan 3, 6361
CV Nuth
Vaesrade 53, 6361
HH Nuth
Grachtstraat 5,
6438 HL Oirsbeek
Hoofdstraat
101, 6436 CD
Amstenrade
Hagendorenweg
1, 6436 CR
Amstenrade
Agnes Huynstraat
29, 6436 BB
Amstenrade
Kerkstraat 42, 6439
AS Doenrade
Rozenstraat 18,
6361 HT Nuth

Het bouwen van een
verdiepingsvloer in een
loods
Aanleg in- en uitrit

01-08-2022

29-07-2022

Het verduurzamen van
een woning

29-07-2022

Het renoveren van de
voorgevel

03-08-2022

Kappen van een boom;
vergunningvrij
Kappen van een
houtopstand;
vergunningvrij
Het plaatsen van
zonnepanelen

03-08-2022

Verbouwen van een
woonhuis
Vervangen van kozijnen
Uitbreiden van een
bedrijfslocatie
Realiseren van een
carport
Legaliseren van
een studio en drie
appartementen
Plaatsen van een
zonnescherm
Verbouwing woning naar
3 wooneenheden
Herstel van de
kasteelmuur

18-07-2022

04-08-2022

11-08-2022
11-08-2022
12-08-2022
15-08-2022
17-08-2022

18-08-2022
19-08-2022

24-08-2022

Vernieuwen en vergroten 23-08-2022
van een garage

Kappen van een
houtopstand
Aanbouwen van 2
opstallen en het
realiseren van diverse
aanpassingen
Grachtstraat 46,
Het uitbreiden van een
6438 HN Oirsbeek garage
De Keldersdaal 4,
Het plaatsen van een
6456 BA Bingelrade dakkapel

23-08-2022
22-08-2022

23-08-2022
24-08-2022

Verlengen beslistermijn
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM BESLUIT
Stationsstraat 54,
Het verbouwen van een 08-08-2022
6365CK Schinnen
woon- en horecapand
tot maximaal 14
onzelfstandige
wooneenheden
>>

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM
VERLEEND
Grijzegrubben 25, Evenement Jubel Feest
17-08-2022
Nuth
d.d. 28 augustus 2022
Hegge te Schinnen Evenement
16-08-2022
Rommelmarkt Hegge d.d.
4 september 2022
Op den
Evenement BBQ Buurt
16-08-2022
De Belboom d.d. 3
Meulenweg te
Schinveld
september 2022
Hagendorenweg 1a Evenement “Aankomst
17-08-2022
Amstenrade
Ettelbrück – Amstenrade”
d.d. 3 september 2022
Voorsterstraat/
Evenement “Jaarmarkt
19-08-2022
Bergerweg
Tervoorst” d.d. 11
Tervoorst-Nuth
september 2022
Heisterbrug 119Evenement “Dageraad”
17-08-2022
123, Schinnen
van d.d. 2 t/m 4
september 2022
Diverse wegen
Wielertoertocht ODS
18-08-2022
in de gemeente
Classic op d.d. 27
Beekdaelen
augustus 2022
Thermiekstraat 12 Horeca exploitatie en
18-08-2022
te Nuth
alcoholwetvergunning
voor Unit 13
Vaesrade 35a-37 te Horeca
22-08-2022
Nuth
exploitatievergunning
voor Cafetaria restaurant
Pappai
Poststraat
Evenement “Jaarmarkt
19-08-2022
Amstenrade
Poststraat” d.d. 10
september 2022.
Burgemeester
Evenementenvergunning 19-08-2022
Adams Sportpark, Sjilvend Rockt 2022 d.d. 2
Mariabergstraat 11, t/m 4 september 2022
Schinveld
Wehrerweg 2,
Evenementenvergunning 25-08-2022
Jabeek
Zomercarnaval d.d. 03
september 2022
Terrein
Evenementenvergunning 25-08-2022
Oirsbekerweg te
Bondsschuttersfeest
Oirsbeek
Oirsbeek d.d. 11
september 2022
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
De Keldersdaal 4 te
Bingelrade
Kerkstraat 30,
6447BJ Merkelbeek
Thull 12A, 6365AC
Schinnen
Raadhuisstraat 11,
6438GZ Oirsbeek
De Gyselaar
72, 6436AZ
Amstenrade
Hagendorenweg
2, 6436CS
Amstenrade

DATUM
INDIENING
1-08-2022

Plaatsen van
dakkappellen
Het splitsen van een
26-07-2022
woning
Het plaatsen van een
26-07-2022
brandtrap
Het vervangen van puien 18-07-2022
Het bouwen van een
kleed- en clubgebouw
voor voetbalvereniging
Amstenrade
Het wijzigen van
de bestemming,
het inrichten en
verduurzamen van het
pand

22-07-2022

02-08-2022

Hagendorenweg
1, 6436 CR
Amstenrade
Hellebroek 103,
6361 AB Nuth

Het tijdelijk dichtzetten
van de kasteelmuur

19-07-2022

Horenweg 1, 6361
GC Nuth

Plaatsen van dakkapellen 14-07-2022
in voordakvlak en
zijdakvlak
99 zorgwoningen
5 augustus 2022

Het herbouwen van één 27-07-2022
schuur, het bouwen van
twee carports en het
bouwen van één tuinhuis
Groot Haasdal 15, Het plaatsen van twee
29-07-2022
6333 AV Schimmert dakramen
Agnes Huynstraat Het vernieuwen en
28-07-2022
29, 6436BB
vergroten van een garage
Amstenrade
Emmastraat 2, 6451 Het plaatsen van een
04-08-2022
GV Schinveld
erfafscheiding
Steegweg “2” in
Het bouwen van een
05-08-2022
Jabeek (perceel
woning
JBK00 A 2234)
Vielderweg 25,
Het plaatsen van
11-08-2022
6439BJ Doenrade
dakkapellen
Wissengrachtweg Het vervangen van het
29 juli 2022
76, 6336 TK
dak van een schuur
Hulsberg
St. Remigiusstraat Brandveiliggebruik
20-07-2022
1a, 6333CW
Schimmert
Industriestraat 5,
uitbreiden van een
07-07-2022
6361HD Nuth
bedrijfspand

De Gyselaar 10,
6436 AX
Amstenrade

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

Werkzaamheden Klein Haasdal
Schimmert
Weg vanaf 19 september afgesloten voor verkeer
Van 19 september tot en met 23 december 2022 wordt
Klein Haasdal te Schimmert tussen huisnummers 1 en 29
afgesloten voor verkeer. Deze afsluiting heeft te maken
met werkzaamheden: groot onderhoud en het nemen van
maatregelen ter bestrijding van de wateroverlast. De weg
wordt heringericht en het rioolsysteem wordt verzwaard.
Het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer wordt
in deze periode omgeleid via Groot Haasdal.
Meer informatie leest u op www.beekdaelen.nl/reconstructieklein-haasdal-fase-2.

Nieuwe informatiezuil op Beekdaelenroute markeert
Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade
Fietsend door Beekdaelen geniet je niet alleen van prachtige
natuur en schitterende panorama’s: liefhebbers kunnen ook
volop cultuur snuiven. Op de Beekdaelenroute tref je onderweg
namelijk meerdere zuilen van cortenstaal aan, waarop informatie
is te vinden over de bijzonderheden van die specifieke plek.
Trotse locals, inwoners van Beekdaelen, vertellen in een
videoboodschap waarom het de moeite waard is om, juist hier,
even af te stappen. De filmpjes scan je eenvoudig via de speciale
QR-code op de zuil.
Onlangs werd een nieuwe Meet the Locals video opgenomen.
Martha Smyth-Hamers vertelt hierin over het Beschermd
Dorpsgezicht Amstenrade, dat bestaat uit het kasteel van
Amstenrade, de kerk de botermarkt en het kasteelpark met de
Kloes. “Wat was het leuk om hieraan mee te werken,’ vertelt de
krasse 81-jarige. “Het blijkt dat veel mensen geen idee hebben wat
hier allemaal is te zien. Zo vertelde een jonge vader uit de buurt dat
hij nog nooit van de Kloes had gehoord. Nu bezoekt hij regelmatig
deze bijzondere grotten in het park. Zijn zoontje vindt het een
spannend uitje.”
De populaire Beekdaelenroute heeft een totale afstand van 50
kilometer en is te volgen via de fietsknooppunten, maar ook via de

Waardering mantelzorgers in
Beekdaelen
Vraag het mantelzorgcompliment aan
tussen 5 september en 14 oktober 2022
De gemeente Beekdaelen wil de mantelzorgers die hulpvragers
in onze gemeente verzorgen voor hun inzet waarderen. In
2020 heeft de gemeenteraad in Beekdaelen het ‘Beleidsplan
mantelzorg gemeente Beekdaelen 2020-2022’ voor drie jaar
vastgesteld. De waardering van de mantelzorgers is een
onderdeel van dit beleidsplan.
In 2022 kunnen mantelzorgers
wederom in aanmerking
komen voor het mantelzorgcompliment. We willen de
mantelzorger waarderen
met een geldelijke bijdrage.
Hierbij is geen sprake van een
verworven recht, maar van
een vorm van erkenning en
waardering. Het is zeker geen
vergoeding voor datgene wat
ze allemaal doen; dat zou
onbetaalbaar zijn!

kan het mantelzorgcompliment
aangevraagd worden. Eerdere
en latere aanvragen worden
niet in behandeling genomen.

Aanvragen van het
Mantelzorgcompliment 2022
Het mantelzorgcompliment
dient aangevraagd te worden
door de hulpvrager, degene
die de (mantel)zorg ontvangt.
Vanaf maandag 5 september
t/m vrijdag 14 oktober 2022

Aanvragen ‘op papier’ blijft
mogelijk. U kunt een papieren
aanvraagformulier vanaf
maandag 5 september, ophalen
bij de gemeentehuizen in Nuth
en Schinnen en bij het CMWW,
A Ge Water 20a in Schinveld.

Het digitale formulier is
vanaf maandag 5 september
op de website
www.beekdaelensociaal.nl
beschikbaar. We verzoeken u
zoveel als mogelijk gebruik
te maken van het digitale
aanvraagformulier!

Vorige week donderdag onthulde burgemeester Eric Geurts de nieuwste
Meet the Locals zuil op de Beekdaelenroute. De vrijwilligers van de
stichting BDA, hier vertegenwoordigd door Rob Spierings en Martha
Smyth-Hamers, zijn blij dat het Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade nu
wordt gemarkeerd door dit mooie informatiebord.

speciale routebordjes. Vind je deze afstand net teveel om ineens te
fietsen? Fiets dan de noord- en zuidlus los van elkaar.
Ze zijn te herkennen aan de geelgroene (noordlus) en oranjegroene
(zuidlus) bordjes. Maak je graag foto’s onderweg? Deel ze op social
media met #beekdaelenroute. Zo kunnen alle fans van Beekdaelen
meegenieten!

Ben je al bekend met het
Jongerenlintje?!
Wij zijn op zoek naar jongeren die
opvallen door hun bijzondere inzet
voor hun vereniging en/of voor de
gemeenschap van Beekdaelen. Eens per
jaar willen wij deze jongeren extra in
het zonnetje zetten. Ken je een jongere die zich op een speciale
manier inzet voor de samenleving en een Jongerenlintje
verdient? Nomineer hem of haar dan vóór 15 september 2022.
Voor het aanmeldformulier en de spelregels verwijzen we je
naar https://www.beekdaelen.nl/jongerenlintje.
Kijk ook eens bij ‘Even voorstellen’ Hier vind je interviews met
jongeren die het lintje eerder hebben ontvangen. Handig om
inspiratie op te doen! Een schriftelijk aanmeldformulier (met de
spelregels) kun je ophalen bij de receptie in de gemeentehuizen
in Nuth en Schinnen.

Kennisgeving Activiteitenbesluit
milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van
de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben
ontvangen:
Voor: Kriya materials bv
Locatie: Daelderweg 14, 6361HK Nuth
Datum melding: 20 juni 2022
Zaaknummer: 2022-033062

>>
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De volgende activiteiten zijn gemeld:
- Kleinschalige, maximaal 50 kg productie van pigmenten in
water, en daarnaast het afmengen van deze producten na
verdunning met solventen en andere voornamelijk acrylaten en
bindmiddelen tot een inzetbare verflak in maximum van 200kg
batches.
Voor: Schutterij St. Martinus Vaesrade
Locatie: Schietterrein schutterij St. Martinus
sectie: B1874, 6361JP Nuth
Datum melding: 27 juli 2022
Zaaknummer: 2022-041569
De volgende activiteiten zijn gemeld:
- Sport- en cultuurbeoefening schutterij St. Martinus t.b.v.
het traditioneel schieten zijn er 3 kogelvangers geplaatst
met geluidsomkasting.
Voor: Wetech B.V.
Locatie: Industriestraat 5, 6361HD Nuth
Datum melding:7 juli 2022
Zaaknummer: 2022-036954
De volgende activiteiten zijn gemeld:
- Het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand met een
montagehal.
De inrichtingen vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichtingen
moeten voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit
en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn.
Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via
https://www.aimonline.nl.
De hierboven vermelde meldingen en de daarbij behorende
stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes
weken voor iedereen ter inzage op de locatie en tijdstippen zoals
bij de gemeente Beekdaelen geregeld. Tegen deze meldingen kunt
u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Kennisgeving Besluit lozen
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
melding hebben ontvangen:
Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor: het installeren van een besloten bodemenergiesysteem
Locatie: Dorpsstraat 35, 6456 AA Bingelrade
Datum melding: 13 juli 2022
Zaaknummer: 2022-041604
Het installeren en in werking hebben van een gesloten
bodemenergiesysteem valt onder de werking van het Besluit
lozen buiten inrichtingen. Dit betekent dat het gesloten
bodemenergiesysteem moet voldoen aan de daarin opgenomen
regels. Op https://www.overheid.nl kan kennis worden genomen
van de betreffende regels. Ingediende meldingen kunnen op
afspraak worden ingezien
Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Papierprijzen zijn
de afgelopen zes
maanden met
gemiddeld 45%
gestegen
Recent bericht van Janssen Pers in Gennep (daar wordt ook de
Beekdaeler gedrukt): ”Door onder andere het tekort aan papierpulp en de hoge energie- en transportprijzen, zijn de papierprijzen in 2021 en 2022 sterk omhoog gegaan. De papierprijzen zijn
de afgelopen zes maanden met gemiddeld 45% gestegen, zelfs
tot een verdubbeling voor krantenpapier. Ook bij Janssen/Pers
Rotatiedruk hebben wij onze prijzen moeten verhogen.”

Wij hopen
dat onze
‘boodschap’
is overgekomen.
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JACQUES

Klein
Helaas...

PICCOLO'S
Zakelijk en financieel

In en om het huis
UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie
Nuth - 0610340607
PVC, LAMINAAT, PARKET,
ECO-KURK
TOPKWALITEIT
ACTIE: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth - 045-5113469
AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

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

STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

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

Onderhoud en reparatie
IS UW STOEL OF BANK
DOORGEZAKT?
Deze kunnen wij opnieuw
voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl /
06-82944793.
KLOKKENMAKER STIJFS
Oirsbeek 046-4425037.

RENOVATIE VAN

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

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

COLOFON
De Beekdaeler is een wekelijkse uitgave

Claessens

van Claessens Media. Wij zijn bewust
met het milieu bezig. Wil jij als lezer ook

media

bewust bezig zijn? Leg deze uitgave dan

Jacques
Reageren? jja.jetten@kpnmail.nl

Is er volgende week
weer een ‘gewone’
Beekdaeler?
Aan de redactie zal het niet liggen.

na het lezen bij het oud papier, zodat

Adverteren?

de krant wordt recycled. Samen

Wil je adverteren? Dan kun je

zorgen we voor een schoner milieu.

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

De Beekdaeler
De huis-aan-huis-krant

Website

voor Beekdaelen, ook online.

www.beekdaeler.nl
www.debeekdaeler.nl

Hoofdredactie:
Jos van Wersch

Contact
Claessens Media

Uitgever:

Valkenburgerweg 3 | 6361 EA Nuth

Richard Claessens

045-5243026 | beekdaeler.nl

Redactie:

Klachten bezorging

Wil je de redactie attenderen

Voor klachten of vragen over bezorging

op een activiteit? Dat kan heel

kun je contact opnemen met onze

eenvoudig via info@beekdaeler.nl

bezorgservice: info@claessensmedia.nl

Stapel op keukentextiel!
Spaar nu voor Scandinavisch keukentextiel

Stapel
op VAN 9 TOT 18 UUR
ZONDAG GEOPEND
keukentextiel!
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 21 t/m zondag 24 juli

Spaar nu voor Scandinavisch
keukentextiel
Hagendoren
Harde Wener
Aardbeienvlaai

Shoarmareepjes,
kebab of gyrosvlees
per 100 gram

middelgroot

8.

99

12.
12

95

0.77
0.94

0.

69

Verse
kipschnitzel

Lochtman
Gehaktballen

per 100 gram

3x 110 gram

2.

99

3.

59

1.

43

Trots van Coop kleintjes
Authentieke vleeswaren of
Noord-Hollandsche kaas

Alle Trots van Coop
Authentieke rauwe of
gekookte hamsoorten

2 pakjes à 50-75 gram
combineren mogelijk

2 pakjes à 110-200 gram
combineren mogelijk

ALTIJD
S
K
U
T
S
2

*
IJS
e HALVE PR
2
_

5.98

3.34
3.62

7.98

4. 5.98
48 _

1.

09

3.-

6
M AX NT
PER KLA

Alle Lipton
Ice tea
2 stuks
combineren mogelijk

*
S
I
T
A
R
G
179+1
99
3.

2.
0. 3.

5.38 1.38

_
69 _

BIERTJE

6.20

10

TING
25% KOR

WEEK
VA N DE

Alle Amstel radler

2 stuks
combineren mogelijk

*

Heineken pils

maandag
juli ml
RIJS kan van
krat
24 flesjes11
à 300
Gratis spaarzegel
G
e HALVE PSparen
t/m
zondag
11
september
2022
2
bij elke €10.- aan 8.30 _ 32.58
b
Klik hier voor
meer informatie
Brand
pils
boodschappen*
b
23 _of kijk44
op coop.nl/keukentextiel

6. 24.

krat 24 flesjes à 300 ml

17.32
17.99

12.99
13.50

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

en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels,
slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

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

Bestel je boodschappen online vanaf 40.VANAF 70.- WORDEN ZE GRATIS BEZORGD

