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Beekdaelen wil
tien jaar eerder
klimaatneutraal
Beekdaelen Binnen 18 jaar,
oftewel vóór 2040, wil de gemeente Beekdaelen volledig
van het aardgas af. Dat staat
in de zogeheten Transitievisie Warmte die het college
van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.
Die visie moet Beekdaelen,
net als alle Nederlandse
gemeenten, opstellen om
bij te dragen aan het landelijke
Klimaatakkoord.
Daarin staat dat Nederland
uiterlijk in 2050 aardgasvrij
moet zijn. Het streven van
Beekdaelen is zelfs om op
1 januari 2040 klimaatneutraal te zijn. Maar dan moet
er wel nog veel gebeuren. In
de Transitievisie staat onder
meer welke alternatieven
voor aardgas op dit moment
het meest geschikt zijn.
Beekdaelen wil de 'klimaatkwestie' gemeentebreed oppakken. Als de gemeenteraad akkoord gaat kan volgend jaar worden gestart
met het maken van het eerste uitvoeringsplan.

Markt in Nuth
kleurt oranje

NUTH Op donderdag 25 november werden op de Markt in Nuth oranje kaarsen met flyers uitgedeeld. De kaarsenactie is georganiseerd
om de ‘Orange the World’-campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Onder
andere wethouder John Essers (foto) reikte de kaarsen uit en ging in gesprek met voorbijgangers over de campagne. Essers is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 kandidaat-wethouder voor GroenLinks. Zie verder pagina 8. Foto Rob Oostwegel

KOMEND WEEKEND GEEN COMPETITIE; ALFA SPORT, MINOR EN WIJNANDIA VREZEN HET ERGSTE

‘Niet trainen is niet voetballen’
Voor het derde jaar op rij dreigt de voetbalcompetitie bij de
amateurs door de coronamaatregelen voortijdig te worden
stilgelegd. De KNVB heeft inmiddels beslist dat de amateurcompetitie in de A-categorie voor komend weekend is
afgelast. De Beekdaelense voetbalverenigingen RKSV Minor (Nuth), VV Alfa Sport (Oirsbeek) en RKVV Wijnandia
(Wijnandsrade) vrezen dat het stilleggen van de competitie niet alleen beperkt blijft tot komend weekend.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Het meest uitgesproken is
voorzitter Paul Lintzen van
derdeklasser Alfa Sport. “Het
afgelopen weekend hebben
we het bij onze vereniging
nergens anders over gehad
dan over de avondlock-

down.” Lintzen laat er geen
misverstand over bestaan:
“Niet trainen is niet voetballen.” Voorzitter Louk Storms
van derdeklasser RKVV
Wijnandia heeft deze week
overleg met de trainers. “Ik
wil vooral hún mening horen. Uiteraard is ook de stem
van de KNVB belangrijk.
Het besluit om wel of niet

te spelen kun je niet alleen
bij de clubs neerleggen.” Bij
Alfa Sport probeert men de
jeugd in ieder geval te laten
voetballen op woensdagmiddag en wie weet ook nog
in het weekend. ”Een aantal
jeugdleiders heeft zich al
aangemeld”, zegt voorzitter
Lintzen. De seniorenteams
ziet hij voorlopig geen wedstrijden meer spelen. ”En
overdag in de week voetballen kun je ook vergeten,want
dan kan lang niet iedereen.”
Denken in oplossingen
Nu er deze week vanaf 17.00
uur niet buiten kan worden
getraind, heeft dat vermoedelijk ook consequenties

voor het vervolg van de competities, vreest Roger Odekerken van hoofdklasser
Minor. Want vroeg of laat is
het spelen van wedstrijden
in het weekend niet meer
verantwoord als daar niet
voor kan worden getraind.
Bij Minor zal men in ieder
geval al het mogelijke blijven doen om de jeugd toch
te laten spelen. En hoe lastig
ook, Odekerken blijft in oplossingen denken. “Je bent
voorzitter in goede en in
minder goede tijden. Zelfs
nu ben ik niet moedeloos.
Het is wat het is.” Hij vreest
dat de seniorenteams pas
tegen eind januari 2022 de
competitie kunnen hervat-

Wil jij een krantenwijk in Schinveld?
Kranten bezorgen is leuk, gezond en sportief. Het is een ideale bijbaan waarmee je je eigen geld kunt verdienen. Bovendien kun je
dit werk perfect combineren met school, hobby’s of sport. Je krijgt de kranten thuis afgeleverd. Verder regel je je eigen werktijden.
ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
BEPAAL JE EIGEN WERKTIJDEN
€

IN JE EIGEN
BUURT € GOEDE VERDIENSTEN
€

€
KRANTEN
THUIS AFGELEVERD

Interesse? Bel 06-42 67 70 06 of mail info@beekdaeler.nl

ten. Veelzeggend: ”Als alles
meezit.” Minor heeft dit seizoen pas 8 van de 28 wedstrijden gespeeld.” Het zou
Odekerken niet verbazen
als het straks uitdraait op
een halve competitie, zonder
nacompetitie en met slechts
één degradant. Op dit moment is echter nergens zicht
op. Afgelopen zondag regende het wederom afgelastingen, voornamelijk als gevolg
van
coronabesmettingen,
waardoor de hoofdteams van
Minor, Wijnandia, Schimmert en Hulsberg niet in actie kwamen.
A-categorie
De afgelasting

komend

weekend voor de A-categorie behelst ondermeer mannen veldvoetbal standaard
tweede divisie t/m vijfde
klasse (o.a. alle voetbalverenigingen in Beekdaelen)
en mannen veldvoetbal
reserve hoofdklasse t/m
reserve derde klasse. Jan
Dirk van der Zee, directeur
amateurvoetbal KNVB: “Het
gaat in totaal om bijna 1,2
miljoen amateurvoetballers,
vandaar dat we nu alleen
nog voor het aankomend
weekeinde beslist hebben.”
Op woensdag 1 december is
er een Kamerdebat over de
‘17.00-05.00 uur-lockdownregeling’ voor de amateursport.
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Het is zeker: Amstenrade, Doenrade,
Oirsbeek en Schinveld krijgen glasvezel
Beekdaelen Inwoners van
Amstenrade, Doenrade,
Oirsbeek en Schinveld.
krijgen glasvezel.
Delta Fiber Netwerk heeft
besloten het netwerk aan
te gaan leggen. Tijdens de
glasvezelcampagne die
de afgelopen maanden in
de kernen werd gevoerd,
hebben zich voldoende
inwoners aangemeld.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in Amstenrade,
Doenrade, Oirsbeek en
Schinveld start naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar. Binnen
enkele weken komt de aannemer bij de inwoners, die
zich hebben aangemeld voor
een abonnement, langs om
te kijken waar de aansluiting
in huis komt. Inwoners van
de kernen die alsnog mee
willen doen kunnen zich
nog tot 26 januari aanmelden via gavoorglasvezel.nl.
Wie later nog wil meedoen,
moet rekening houden met
extra aansluitkosten. “Het
is ons doel om zoveel mogelijk woningen te voorzien
van een aansluiting op het
glasvezelnetwerk”,
zegt

Piet Grootenboer, directeur
van DELTA Fiber Netwerk.
“Hoe meer woningen we nu
al aansluiten, hoe beperkter
de overlast. De straat hoeft
dan maar één keer ‘open’.
Ik ben daarom blij dat we
de inwoners van Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek en
Schinveld die zich nog niet
hebben aangemeld nu de
kans kunnen geven om zich
alsnog aan te melden zonder
aansluitkosten.”
Campagne gaat verder
Ook in de kernen van Bingelrade, Merkelbeek, Jabeek,
Puth, Schinnen, Sweikhuizen en (delen van) Nuth
komt er wellicht sneller
internet. Delta Fiber Netwerk heeft plannen om ook
hier glasvezel aan te leggen.
Grootenboer: We hopen dat
we binnenkort ook in Bingelrade, Merkelbeek, Jabeek,
Puth, Schinnen, Sweikhuizen en (delen van) Nuth
een dergelijke boodschap
mogen verkondigen”. Tot
26 januari kunnen inwoners
zich aanmelden. De meeste
woningen in de voormalige
gemeente Nuth beschikken
al over zo’n snel netwerk.

De wervingscampagne voor een glasvezelnetwerk in Amstenrade, Doenrade, Oisrbeek en Schinveld heeft genoeg aanmeldingen
opgeleverd om tot aanleg over te gaan. Foto De Beekdaeler

OMWONENDEN MARKT IN NUTH
KLAGEN OVER VERKEERSONVEILIGHEID

Overlast bij
laden & lossen
Omwonenden van de
vernieuwde Markt in Nuth
klagen over overlast en onveilige situaties als gevolg
van het laden & lossen van
vrachtwagens bij de aldaar
gelegen winkels. Volgens
VVD-raadslid Bart Suers
is de situatie ter plaatse
onveilig.
BEEKDAELEN
VAN ONZE REDACTIE

Zijn partij heeft over deze
kwestie op 22 november
schriftelijke vragen gesteld
aan het college van B&W.
Om de problematiek aan
te tonen heeft de partij ook
foto’s meegestuurd. Omwonenden van de Markt zien
met eigen ogen meerdere
dagen per week de verkeersproblematiek. Vrachtwagenchauffeurs vragen zich vertwijfeld af hoe ze op deze locatie moeten laden & lossen
‘zonder het andere verkeer
daarbij te hinderen’. Daar is
echter niet onderuit te komen.

Vrachtverkeer zorgt voor overlast op en rondom de Markt in Nuth.
Foto VVD Beekdaelen

Parkeren op de stoep
Ook het doorgaande verkeer
op de drukke Stationstraat
moet vaak minutenlang
wachten als een vrachtwagen aan het manoeuvreren is
om te kunnen lossen. Sommige weggebruikers wensen
niet te wachten. Zo rijdt menige motorbestuurder over
het trottoir hetgeen leidt tot
gevaarlijke verkeersituaties.
Eén van de vrachtwagens

parkeert zelfs doodleuk op
de stoep. Bij het herinrichten
van de Markt is volgens de
VVD kennelijk onvoldoende rekening gehouden met
deze problematiek. Overigens hebben omwonenden
tijdens de informatieavonden (voorafgaand aan de renovatie van de Markt) reeds
gewaarschuwd voor de ‘laad
& los-gevolgen’.
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KERSTBOMEN
TE KOOP
BEZORGEN
MOGELIJK!
St. Catharinastraat 4		
6235 BE Ulestraten		
Tel: 043-3642202
www.boerenbondulestraten.nl

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

OPNIEUW BEKLEDEN
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MOL & GEURTS
Industriestraat
14 613514KH
Sittard
MOL- &
GEURTS - Industriestraat
6135
KH Sittard
99 22info@molgeurts.nl
- E-mail.: info@molgeurts.nl
- Website:
molgeurts.nl
Tel.: +31 (0)46 Tel.:
451+31
99 (0)46
22 - 451
E-mail.:
- Website:
molgeurts.nl

Dit zijn de winnaars
van ‘De Beekdaeler
Sint Karaoke’

Negen jubilarissen
bij fanfare Hulsberg
HULSBERG De Koninklijke Fanfare St. Caecilia in Hulsberg kent dit jaar liefst negen jubilarissen: Henny Moonen
(50 jaar muzikant), Hub Dormans†, Pierre Frissen, Lizette Martens-van Leeuwen, Piet Meijer (allen 40 jaar lid
van de vereniging en muzikant), Ronald Slijpen (40 jaar muzikant), Denise Slijpen-Schiffelers (25 jaar muzikant)
Guus Smeets (25 jaar lid) en Renato Meli (12,5 jaar lid). Normaal huldigt het muziekkorps zijn jubilarissen altijd
tijdens het jaarlijkse caeciliafeest. In verband met de coronacrisis kon dat ditmaal niet. De huldiging wordt later
ingehaald. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk. De traditionele rondgang door het dorp tijdens de caeciliadag, op zondag 27 november, ging wel door. Op de foto zes van de negen jubilarissen (vlnr): Renato Meli, Guus
Smeets, Lizette Martens-van Leeuwen, Henny Moonen, Denise Slijpen-Schiffelers en Ronald Slijpen. Eigen foto

De prijzen van ‘De Beekdaeler Sint Karaoke’. Foto De Beekdaeler

Beekdaelen De winnaars
van ‘De Beekdaeler Sint
Karaoke’ zijn bekend. Onder
de foutloze inzendingen
hebben we drie sintpaketten
verloot van Smores Pastry &
Chocolate ter waarde van 26
euro. Mmmm... de chocolade druipt ervan af! We feliciteren: Veronique Kengen uit
Hulsberg, Marie-José Maas
uit Schinveld en Benthe
Melssen uit Oirsbeek. We

kregen bij de redactie ruim
80 inzendingen binnen,
waarvoor dank. “Bedankt dat
u ons aan het zingen heeft
gekregen”, schreef iemand
er bij. “Ons hart klopt vol
verwachting”, schreef een
ander. Loting maandagnacht
wees Veronique Kengen,
Marie-José Maas en Benthe
Melssen aan als de winnaars.
Zij krijgen de chocolade
deze week thuis bezorgd.

Glasvezel in de
gemeente Beekdaelen
is dichterbij dan ooit!
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 26 januari 2022.
Online informatieavond
Vanwege de aangescherpte corona maatregelen
konden onze informatieavonden helaas niet
doorgaan. Graag nodigen wij de inwoners van
de gemeente Beekdaelen uit voor een online
informatieavond. Deze wordt gehouden op:
• Donderdag 2 december om 19.30 uur
Tijdens een algemene presentatie van
45 minuten informeren wij je over de voordelen
van glasvezel, de toekomstige mogelijkheden
en de diverse abonnementen. Via de chat kun je
direct je vragen stellen.
Deze online informatieavond volg je via je
computer, tablet of
telefoon. Meld je aan
via gavoorglasvezel.nl

gavoorglasvezel.nl

Meld je aan
voor de online
informatieavond
op 2 december

30
NOV
‘21

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.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms snel. Daardoor kan het
voorkomen dat een deel van de gemeentelijke informatie in dit weekblad al is
ingehaald door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u in dat geval de
meest actuele informatie over het specifieke onderwerp.

Actuele stand van zaken rondom Corona en maatregelen
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen is zorgwekkend en geeft
aanleiding tot aangescherpte maatregelen. Voor de meest actuele informatie
kunt u terecht op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Werkzaamheden Heufkensveldweg
6 tot en met 24 december
De Heufkensveldweg in Schimmert is van 6 tot en met 24 december afgesloten
wegens werkzaamheden. Er worden in die periode betonbanden, nieuw asfalt en
verkeersremmende maatregelen aangebracht. Het gaat om het stuk van de kruising
met De Kling tot aan de gemeentegrens.
Voor doorgaand verkeer tussen Oensel en Ulestraten is er een omleidingsroute van
toepassing. Deze geldt nu ook al in verband met werkzaamheden van de gemeente
Meerssen.
De komende tijd zullen er nog enkele asfalteringsonderhoudswerkzaamheden
plaatsvinden binnen de gemeente Beekdaelen. We hopen op uw begrip en
proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken.

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.

Recreatieplek bij waterbuffer aan
de Vaart in Oirsbeek geopend
Bestuurders wethouder Jeannette Quadvlieg van de gemeente Beekdaelen en
Josette van Wersch van Waterschap Limburg hebben 20 november de recreatieplek
nabij de regenwaterbuffer aan de Vaart in Oirsbeek geopend.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Monseigneur
Mannensstraat 22
in Merkelbeek
Groenenborgstraat 13
in Schinnen
Julianastraat 16
in Merkelbeek

OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Het renoveren van de bestaande bouw 19-11-2021
en uitbreiding bovenverdieping
Het realiseren van een carport met
bouw slaapkamer en kantoor
Het plaatsen van airco en
zonnepanelen

22-11-2021

Verkeersbesluiten
LOCATIE
Hoofdstraat en
Provincialeweg in
Amstenrade/Oirsbeek

OMSCHRIJVING
Het instellen van een inrijverbod
voor vrachtwagens uitgezonderd
bestemmingsverkeer

Ook de omwonenden dragen hun steentje bij. De buurt zorgt namelijk voor het
onderhoud van de recreatieplek, inclusief het maaiwerk. De bewoners doen dit
samen met IVN. Hiervoor hebben ze van de gemeente en het waterschap een
elektrische bosmaaier in bruikleen gekregen.
Bovendien heeft buurtvereniging Oppeven 2 een boom ter beschikking gesteld
die zij zelf heeft ontvangen bij het 50-jarig jubilieum. Als kers op de taart heeft
de buurt zelf een bank gekocht die betaald is van donaties. Wat ons betreft
is de totstandkoming van deze recreatieplek een prachtig voorbeeld van ‘Ons
Beekdaelen maken we samen’.

24-11-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
DATUM VERLEEND
Thermiekstraat 15
Tijdelijke standplaats voor de verkoop 18-11-2021
in Nuth
van oliebollen en aanverwante
artikelen van 01 t/m 31 december 2021
Op de markt aan A ge
Standplaatsvergunning op de zaterdag 26-11-2021
Water in Schinveld
voor de verkoop van visproducten
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Steenweg 6
Het realiseren van 2
in Merkelbeek
vakantieappartementen
Hoofdstraat 101
Het realiseren van 3 appartementen
in Amstenrade
Heisterbrug 115
Het verbouwen van de bestaande
in Schinnen
woning

Het creëren van de recreatieplek was een initiatief van de buurt, dat ontstond
nadat Waterschap Limburg de regenwaterbuffer aan de Vaart had uitgebreid.
Voor het project zijn een aantal partijen met elkaar in zee gegaan. Waterschap
Limburg stelde de grond ter beschikking en plantte enkele bomen. De gemeente
Beekdaelen verzorgde de inrichting met bankjes en een standplaats voor paarden.

DATUM INDIENING
11-11-2021
28-10-2021
13-11-2021

DATUM BESLUIT
23-11-2021

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.

Haalbaarheidsstudie warmtenet
De Horsel
Nederland moet voor 2050 van het aardgas af. De gemeente Beekdaelen wil in 2040
een energieneutrale gemeente zijn die goed is voorbereid op klimaatveranderingen.
Zoals de duurzaamheidsvisie aangeeft, is de gemeente samen met de Beekdaelers
aan zet om een invulling te geven aan de verduurzaming. De gemeente neemt daar
waar mogelijk het voortouw.
Ook het bedrijventerrein De Horsel in Beekdaelen zal op zoek moeten naar
fossielvrije Energiebronnen. Voor de bedrijven op De Horsel is duurzame en
betaalbare warmte belangrijk voor het voortbestaan op lange termijn. Een aantal
bedrijven is al zeer actief met verduurzamen. Daarnaast moeten we op naar
mogelijke lokale alternatieve energiebronnen.
Er zijn al meerdere warmtebronnen in beeld. Als eerste is zonne-energie op de
daken van de gebouwen in beeld en verder op een perceel in de buurt van het
bedrijventerrein. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor de inzet van bodemenergie
en eventueel ook mijnwater, een systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van
warmte-opslag in oude mijnschachten.
De gemeente Beekdaelen heeft Innoforte gevraagd om een verkennend onderzoek
uit te voeren naar de haalbaarheid van een warmtenet op bedrijventerrein De
Horsel. In dit onderzoek gaat Innoforte zoeken naar duurzame en betaalbare
alternatieven voor aardgas. De warmte/koudevraag op De Horsel en mogelijke
lokale warmtebronnen is onderdeel van het onderzoek. Ook de mogelijkheden en
het perspectief van een nieuw aan te leggen warmtenet worden in dit onderzoek
meegenomen.

Stageonderzoek:
meldingsbereidheid onder
slachtoffers
Ik ben Eef Peskens, 20 jaar en ik studeer Integrale
Veiligheidskunde aan Avans hogeschool in Den Bosch. Ik loop
momenteel stage bij gemeente Beekdaelen. Voor mijn stageopdracht doe ik onderzoek naar het slachtofferschap en de
meldingsbereidheid ten aanzien van cybercrime. Om dit te
onderzoeken heb ik een enquête gemaakt gericht aan de
bewoners van gemeente Beekdaelen.
Cybercrime wordt een steeds groter probleem binnen de
samenleving. Dit komt doordat steeds meer digitaal geregeld
wordt. Denk bijvoorbeeld aan uw geld dat u online via de bank beheert of aan
persoonsgegevens die online opgeslagen zijn. Het is van belang dat er aandacht
wordt besteed aan dit onderwerp. Hiervoor dient er ook een beeld te ontstaan
van hoe dit onderwerp speelt onder de bewoners van gemeente Beekdaelen.
Als u hier aan bij wil dragen kunt u de enquête invullen.
De vragenlijst is volledig anoniem en deelnemen duurt
ongeveer 5 minuten. Door de onderstaande QRcode te
scannen krijgt u toegang tot de vragenlijst. Als de QR
code niet werkt, kunt u de volgende link gebruiken:
https://www.enquetesmaken.com/s/vy7zi4j
Alvast bedankt!

Hard voor Taal
Het project ‘Beekdaelen hard voor Taal’ is op donderdag 18 november officieel
van start gegaan. Het is een unieke samenwerking tussen de kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en alle basisscholen van schoolbesturen Innovo, Kindante en
Movare binnen de gemeente Beekdaelen. Doel van het project is om de mondelinge
taalvaardigheid van alle jonge kinderen uit de gemeente te versterken.
De pedagogisch medewerkers, leidsters en leraren werken intensief samen
om het taalaanbod voor de peuters en kleuters in Beekdaelen verder te
ontwikkelen en achterstanden tijdig te signaleren. Zo willen zij kinderen helpen
om hun taalontwikkelingsachterstand tijdig weg te werken of te verkleinen. Een
taalontwikkelingsachterstand kan leiden tot problemen met begrijpend luisteren en
met het ontwikkelen van de woordenschat. Ook kunnen andere problemen ontstaan,
zoals het moeilijk kunnen verwoorden en uiten van gevoelens, vragen en gedachten.
De gemeente Beekdaelen ondersteunt dit project en heeft het opgenomen in het
‘Onderwijsachterstandenbeleid’. Projectleiders Linda Vaessen, Lilian Knoren, Danielle
Stassen en Linda Toussaint vatten het project mooi samen: “Wij hebben ‘n hart voor
de taalontwikkeling voor alle kinderen van de gemeente Beekdaelen én we maken ons
hard voor taal!”

Vergadering
Het Algemeen Bestuur van Kompas, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
voor de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen (postcodegebied Nuth en
Schinnen), vergadert maandag 13 december 2021 om 19.30 uur. In verband met COVID19
is deze vergadering digitaal. Agenda en stukken liggen 6 dagen voorafgaand aan de
vergadering ter inzage bij bovengenoemde gemeenten.

Stand van zaken noodopvang
USAGterrein Schinnen

4000e Starterslening uitgereikt
in Beekdaelen

In november 2021 opende de noodopvang in Schinnen. Maximaal 450 asielzoekers
kunnen hier voor de duur van 1 jaar worden opgevangen. De gemeente en het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen zich voorstellen dat hierover
veel vragen heersen bij de inwoners van Beekdaelen. Op www.beekdaelen.nl/
noodopvang vindt u hierover alle beschikbare informatie.

De 4000e Starterslening is op 22 november jongstleden uitgereikt door
gedeputeerde Lia Roefs van de Provincie Limburg en wethouder Jan Hermans
van de gemeente Beekdaelen. In deze gemeente wonen de aanvragers van deze
4000e lening. Met de Starterslening wil de Provincie de positie van starters op de
woningmarkt verbeteren.

Ook informeren wij u via dit weekblad door regelmatig een aantal veel gestelde
vragen en de bijbehorende antwoorden te behandelen.
Deze week halen we het onderwerp ‘veiligheid’ eruit. In de dagelijkse routine van
zowel de gemeentelijke BOA’s als de politie heeft de locatie sinds begin november
extra aandacht. Hieruit blijkt dat het rustig is in en rondom de noodopvang in
Schinnen en dat er geen incidenten zijn voorgevallen.

Vanuit de Starterslening zijn inmiddels circa 4100 leningen verstrekt. “Dat komt neer
op een bedrag van ongeveer €110 miljoen aan verstrekte leningen”, zegt Lia Roefs,
gedeputeerde voor Wonen, Ruimte, Water en Landbouw. “Starters hebben het
moeilijk om een betaalbare koopwoning te vinden. Met de Startersregeling proberen
we starters een helpende hand te bieden. Als meer starters een woning kunnen
kopen, bevordert dat ook de doorstroming op de woningmarkt”.

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?
Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doet de organisatie
in samenwerking met beveiligingorganisatie Trigion. Tussen 08.00 uur en 22.00 uur
zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per
dag, 7 dagen in de week, beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het
COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en
veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over
onderwerpen zoals veiligheid en gedrag.

In 2021 worden naar verwachting meer dan 450 leningen verstrekt. Dit is een
sterke stijging ten opzichte van 2020, toen werden 359 leningen verstrekt. Deze
stijging is waarschijnlijk het gevolg van het verhogen van de maximale koopsom
van de Startersleningen en de landelijke maatregel voor het verlagen van de
overdrachtsbelasting voor starters.

Zijn gemeente en politie aanwezig in de wijken rondom de noodopvang?
Zowel gemeente als politie is veelvuldig in de wijken rondom de noodopvang
aanwezig. Bewust proberen wij herkenbaar en onherkenbaar de situatie ter plaatse
te beoordelen en vast te leggen. Mede dankzij meldingen van omwonenden kunnen
wij een beeld vormen omtrent de gedragingen van de bewoners van de noodopvang.
Indien u beschikt over meer informatie (denk aan tijdstippen en locaties waar mensen
overlast veroorzaken of zich ongeoorloofd ophouden) vernemen wij dat graag via
een Fiximelding. Indien gewenst gaan we ook graag persoonlijk het gesprek aan met
diegene die een melding doen.
Meehelpen?
Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger of wilt u een materiële donatie doen? Neem
dan contact op met het COA via fmzschinnenwonen@coa.nl of kijk op www.coa.nl/
vrijwilligerswerkendonaties.

Wethouder Jan Hermans: “In de huidige woningmarkt is het voor ons nog belangrijker
om starters te kunnen helpen bij het kopen van hun eerste woning. We bieden hen
hiermee meer kans op een woning en behouden de jongere generatie voor onze
gemeente.”
De lening
De Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen het bedrag dat je
maximaal kunt lenen op basis van je inkomen en de aankoopkosten van de woning.
De eerste drie jaar hoef je geen maandlasten te betalen, zodat je geld overhoudt om
andere dingen van te kunnen betalen.
De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke
Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%. Met de lening verbetert
de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. De maximale koopsom voor
een Starterslening is €245.000. Het maximale leenbedrag is €49.000. Dit is 20% van
de maximale koopsom. Startersleningen kunnen sinds dit jaar in alle Limburgse
gemeenten aangevraagd worden.

Vragen of klachten over COA-terrein?
Heeft u vragen of klachten over iets dat speelt op het terrein van de noodopvang?
Ook dan kunt u contact opnemen met het COA, ditmaal via telefoonnummers
06 – 15 49 96 58. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Openbare orde en veiligheid
Een melding doen in het kader van openbare orde en veiligheid buiten het terrein.
Hiervoor belt u de politie van 0900 8844. Voor acute en levensbedreigende situaties
belt u natuurlijk 112.
Overig
Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de gemeente Beekdaelen.
Bel hiervoor naar 088 450 2000 of mail naar gemeente@beekdaelen.nl.

Mike Jacobs ontving de 4000e starterslening in Provincie Limburg uit handen van gedeputeerde Lia Roefs
en wethouder Jan Hermans

OPROEP: Ontwikkeling bouwproject Altaarstraat Schinnen
In het hart van Beekdaelen, aan de Altaarstraat
in Schinnen is ruimte ontstaan voor een mooi
nieuwbouwproject voor maximaal 8 woningen.
Wethouder Jan Hermans (wonen) nodigt
projectontwikkelaars uit een plan in te dienen voor
deze locatie en geeft aan waarom hij blij is met de
ontwikkeling voor de Altaarstraat: “De mogelijkheden
die we als gemeente hebben op het gebied van het
realiseren van extra woonruimte zijn danig ingeperkt
door de in 2016 opgelegde structuurvisie wonen
Zuid-Limburg. De afgelopen twee jaar hebben wij ons
echter maximaal ingezet om toch naar mogelijkheden
te kijken. We hebben nieuwe afspraken kunnen
maken en daardoor is het toch gelukt meer ruimte
te krijgen voor goede woningbouw. We zijn meteen
voortvarend aan de slag gegaan om deze extra ruimte
te benutten. Op dit moment zijn een aantal projecten
in voorbereiding en die worden de komende periode
tot uitvoering gebracht. Dit nieuwbouwproject aan de
Altaarstraat is daar een voorbeeld van. We blijven ons
inspannen voor ‘goed wonen’ in Beekdaelen.”
Enthousiast?
Voordat u aan de slag gaat, lees eerst even de
voorwaarden:
Randvoorwaarden ontwikkeling Altaarstraat
De ontwikkeling dient plaats te vinden binnen het vlak
zoals aangegeven op tekening nummer Geo05169,
ter grootte van ca. 2.300 m2, met een grijze arcering
aangegeven.
Woningen:
 Binnen het vlak is ruimte voor maximaal 8 woningen;
 De woningen zijn bedoeld voor (midden)huur
of koopsector, waarbij de voorkeur uitgaat naar
middenhuur;
 De woningen moeten ten aanzien van duurzaamheid
voldoen aan het vigerende Bouwbesluit. Het is
wenselijk dat de ontwikkelaar aandacht besteedt

aan duurzaamheidsmaatregelen bovenop het
Bouwbesluit;
 Nadere detaillering en stedenbouwkundige eisen
van het plan zijn opgenomen in de planregels en
de toelichting van het vigerende bestemmingsplan
“8 woningen Altaarstraat” en zijn te vinden via de
volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
documents/NL.IMRO.0962.BPAltaarstraatVA01/r_
NL.IMRO.0962.BPAltaarstraatVA01.html
Inrichting en aansluiting openbare ruimte:
 De bebouwing op de locatie is reeds gesloopt.
 De op het te verkopen perceel aan te leggen
parkeerplaatsen en groen zullen op eigen terrein
dienen te worden aangelegd en worden niet
aangemerkt als openbaar gebied en niet als zodanig
terug overgedragen aan de gemeente Beekdaelen.
Het plan moet derhalve volledig op het te verkopen
perceel worden ontwikkeld, waaronder de aanleg
van de parkeerplaatsen en het groen, zoals ook is
weergegeven in de hierboven vermelde toelichting.
De koper is verantwoordelijk voor de volledige aanleg
en inrichting van de locatie en draagt daarnaast voor
eigen rekening zorg voor alle aansluitingen op het
openbaar gebied.
Procedure bouwplan:
 Na het maken van de hiervoor genoemde
gemotiveerde keuze dient u zelf zorg te
dragen voor de aanvraag en het indienen van
de stukken ter verkrijging van de benodigde
omgevingsvergunningen. Op basis van de
legesverordening bent u leges verschuldigd.
Selectieciteria:
 De economische meest gerede prijs, waarbij u
een gemotiveerd bod doet. In de businesscase
moet tot uitdrukking komen wat bij uw plan de
marktconforme koopsom van de gemeentegrond
(ca 2.300 m2) is.

 Uw plan moet economisch uitvoerbaar/financieel
haalbaar zijn aan te tonen door een businesscase.
 Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen bovenop
het Bouwbesluit.
 Een bij de kamer van koophandel ingeschreven
koper die kan aantonen door middel van een lijst
van eerdere werken welke ervaring koper heeft met
vergelijkbare projecten.
 Start bouw binnen 1 jaar na verkoop.
 Indien de partij niet binnen drie maanden na
ondertekening van de koopovereenkomst tot koop
overgaat behoudt de gemeente zicht het recht
voor om de overeenkomst te ontbinden en met de
opvolgende partij contact op te nemen,
 Op de verkoop van de locatie zijn de Algemene
verkoopvoorwaarden onroerende zaken Beekdaelen
2020.
Planning:
 Indien u vragen heeft kunnen deze voor 15 december
a.s. per email gesteld worden aan: grondzaken
vastgoed@beekdaelen.nl t.a.v. Shirley Kersten.
 Beantwoording van de vragen per email aan alle
partijen vindt plaats voor 23 december 2021.
 Voor 10 januari 2021 ontvangen wij graag uw plan
toegezonden aan het hierboven vermelde mailadres.
 Op basis van de ingediende plannen maakt het
college van burgemeester en wethouders begin
februari 2022 een gemotiveerde keuze met wie het
college van burgemeester en wethouders in overleg
gaat over de ontwikkeling en de verkoop van de
locatie. De mogelijkheid bestaat dat er door het
college geen keuze wordt gemaakt omdat geen van
de ingediende plannen voldoet aan de gestelde
randvoorwaarden.
 Mocht besluitvorming op een later moment
plaatsvinden dan wordt u hierover tussentijds
geïnformeerd.

Mooi je eigen geld verdienen!
De Beekdaeler zoekt bezorgers
in Schinveld
(vanaf 12 jaar!)
SPECIAAL VOOR
‘KRANTENBEZORGERS
IN SCHINVELD:
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 06 42 67 70 06
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CLASINA DEBETS LIJSTTREKKER, JOHN ESSERS
OPNIEUW KANDIDAAT-WETHOUDER

WEDSTRIJD VAN DE WEEK

GroenLinks en
PvdA blijven
dikke vriendjes

Letterlijk en figuurl

MERKELBEEK Woander Forest, de fusieclub uit Doenrade en Merkelbeek, liep zondag t
ting Sittard ’13. Aan de Clemensweg in Merkelbeek ging Woander Forest letterlijk en fi
klasse C met 12 punten uit 9 wedstrijden (doelsaldo: 13-15). Foto Rob Oostwegel
Fractievoorzitters Clasina Debets (GroenLinks) en Lars Kockelkoren (PvdA): 'De samenwerking
tussen beide partijen is ons goed bevallen' Foto archief De Beekdaeler

GroenLinks en PvdA zetten in de twintig grootste
steden van Nederland geen
verdere stappen voor verregaande samenwerking,
zo blijkt uit een rondgang
van het tv-actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Er
komen geen gezamenlijke
campagnes, posters of
gemeenschappelijke lijsten
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. In
de gemeente Beekdaelen
zijn beide partijen in ieder
geval ‘uitermate tevreden’
over hun samenwerking op
gemeentelijk niveau. John
Essers is sinds januari 2019
zowel wethouder namens
zijn eigen partij (GroenLinks) alsook namens de
PvdA.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Essers is ook kandidaat-wethouder namens GroenLinks
bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, zegt
fractievoorzitter
Clasina
Debets. “John heeft de afge-

lopen jaren veel zaken prima in gang gezet, dan is het
niet meer dan logisch dat
hij die zaken in de volgende
raadsperiode ook kan afronden.” Lars Kockelkoren, PvdA-fractievoorzitter tevens
lijsttrekker voor die partij
in maart 2022, meldt dat de
samenwerking met GroenLinks ook hem ‘goed is bevallen’. “Zowel met de wethouder als met de fractieleden
van GroenLinks. Deze partij
blijft de natuurlijke partner
van de PvdA. Hoe graag wij
dat ook zouden willen, een
lijstverbinding aangaan mag
niet meer. Maar heel nauw
samenwerken mag wél, en
dat blijven we dan ook volop
doen.”
Gedeeld wethouderschap
continueren
Mocht het getalsmatig in
maart 2022 zo uitkomen, zegt
Kockelkoren, dan mag ‘de
wethouder van GroenLinks’
(lees: Essers) opnieuw namens de PvdA de honneurs
waarnemen. Maar stel dat
de PvdA in maart 2022 méér
stemmen behaalt dan GroenLinks, dan kunnen de kaarten uiteraard anders komen
te liggen. Kockelkoren: “De

PvdA blijft een zelfstandige
partij.” De samenwerking
met de sociaal-democraten
is GroenLinks prima bevallen, benadrukt Clasina Debets. Zijzelf behaalde bij de
gemeenteraadsverkiezingen
in november 2018 maar liefst
716 stemmen, één minder
dan stemmenkanon Fons
Heuts uit Nuth, tegenwoordig partijvoorzitter van Beekdaelen Lokaal.
Ledenvergadering
afgeblazen
Van alle partijen in Beekdaelen is GroenLinks de enige
die de naam van de lijsttrekker nog niet bekend heeft
gemaakt. “Dat had moeten
gebeuren na de Algemene
Ledenvergadering verleden
maand”, vertelt Debets. “Die
fysieke vergadering hebben
we echter afgeblazen in verband met de coronasituatie.”
Zodoende wordt pas in de
loop van december gestemd,
digitaal, via stemkastjes.
“Dan zal officieel bekend
worden wie de lijsttrekker
wordt.” Dat zij dat zèlf zal
zijn, is nu al duidelijk. Debets
heeft zich namelijk kandidaat gesteld en er zijn geen
tegenkandidaten.

Nuth weer iets schoner door
vrijwilligers ‘Buurtschoon’
Beekdaelen Vijftien zakken
vol met zwerfafval. Dat was
de ‘vangst’ van de schoonmaakactie van BuurtSchoon
Nuth vorige week zaterdag in het dorp Nuth. Een
groepje van 6 vrijwilligers,
begaan met het milieu, trok
door het dorp om de rommel van anderen op te ruimen. Gewapend met hesjes,
knijpers en afvalzakken
zochten ze op verschillende
plekken in het dorp naar
bewust of onbewust weggeworpen consumentenvuil.
Bekers, blikjes en flesjes
vormde zoals verwacht de
hoofdmoot van het geruimde vuil. maar ook rondslingerende mondkapjes. De
maskertjes liggen al sinds
het begin van de coronacrisis tussen het zwerfafval.
Met name bij de oprit naar
de A76 werd veel zwerfvuil van straat gehaald, zo
meldt Buurtschoon Nuth.
Overigens stond er afgelopen zaterdag ook een
zwerfvuilactie in Amstenrade en Oirsbeek op het
programma. Zij scoorden
flink minder zwerfvuil dan
hun collega’s in Nuth.

Vrijwilligers van Buurtschoon Nuth op jacht naar zwerfvuil.
Eigen foto
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Bestuursleden
gezocht
Sinds 2019 zijn de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken
samengevoegd tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. Binnen de gemeente
zijn 3 bibliotheekorganisaties werkzaam, die met de gemeente gezamenlijk
beleid ontwikkeld hebben voor de samenwerking de eerstkomende jaren.
Dit beleid ligt op hoofdlijnen weliswaar vast maar operationeel moeten en
kunnen we de doelstellingen nog invullen.
De bibliotheek als multifunctionele en laagdrempelige instelling heeft grote
veranderingen doorgemaakt. Wij zijn er voor iedereen. Van baby tot senior
organiseren wij activiteiten op maat. Wij werken aan thema’s als
laaggeletterdheid en leesbevordering, wij fungeren als ontmoetingsplaats
voor uitwisseling en werken op vele fronten samen met partners ten
behoeve van educatieve, informatieve en culturele activiteiten.
Wegens het reglementair aftreden van enige bestuursleden, waaronder de
voorzitter, en om als bibliotheek bovenstaande uitdagende rol te kunnen
blijven spelen, is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden die de
huidige bestuurlijke samenstelling verrijken en verfrissen. Wij nodigen daarom
geïnteresseerden uit te reageren op de vacatures voor bestuursleden in het
algemeen en specifiek voor de functies van voorzitter en secretaris.

lijk onderuit

De Openbare Bibliotheek in Nuth bestaat uit de hoofdvestiging in Nuth,
twee vestigingen in de Brede Scholen te Hulsberg en Schimmert en een
schoolbibliotheek in Wijnandsrade.
De bibliotheek wordt gerund door een directeur, een aantal beroepskrachten
en bijna dertig vrijwilligers.
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf ( onbezoldigde ) leden. Het bestuur
functioneert als toezichthoudend bestuur. Die zullen gewoonlijk zes à acht
maal per jaar samen met de directeur in vergadering bijeenkomen en
overigens incidenteel en individueel bij speciale evenementen aanwezig zijn.

tegen een kleine maar daarom niet minder pijnlijke 0-1 thuisnederlaag aan tegen Sporfiguurlijk onderuit, zie foto. De Beekdaelenaren staan nu op een zesde plek in de vierde

Wat
Wateen
eenmooie
mooieauto!
auto!

Van de leden van het bibliotheekbestuur wordt verwacht dat hij of zij:
• Affiniteit heeft met het vernieuwende bibliotheekwerk en ( digitale )
informatie-uitwisseling;
• Beschikt over bestuurlijk en organisatorische ervaring;
• Belangstelling
heeft
voorjededeze
maatschappelijke
ontwikkelingen op het
Wist
je dat
op kan
gebied van cultuur, onderwijs of zorg;
laden bij Coop Knols
• Gemotiveerd is het maatschappelijk belang van het bibliotheekwerk
in Schimmert?
Je kanen24uituur
in Nuth en Beekdaelen
te behartigen
te dragen;
per
dag, 7 dagen
per
week samen met de directeur
• Bereid is zes
à achtmaal
per jaar
proactief
aan bestuursvergaderingen
deel
te nemen;
terecht op onze
parkeerplaats.
• Het vermogen
en de attitude
de directeur met raad en als
Hieronder
zie jeheeft
nogom
onze
klankbord terzijde te staan;
openingstijden, mocht je nog
• Woonachtig is binnen de gemeente Beekdaelen.

Wat een mooie auto!

WistWist
je dat
je dat
je deze
je deze
op kan
op kan
laden
laden
bij bij
Coop
Coop
Knols
Knols
in Schimmert?
in Schimmert?
Je kan
Je kan
24 uur
24 uur
perper
dag,dag,
7 dagen
7 dagen
perper
week
week
terecht
terecht
op onze
op onze
parkeerplaats.
parkeerplaats.
Hieronder
Hieronder
zie zie
je nog
je nog
onze
onze
openingstijden,
openingstijden,
mocht
mocht
je nog
je nog
binnen
binnen
willen
willen
lopen
lopen
voor
voor
eeneen
boodschap!
boodschap!

binnen willen lopen voor een
boodschap!
Voor de voorzitter
geldt aanvullend:
• Heeft bestuurlijke ervaring;

Openingstijden
Openingstijden
maandag
maandag
t/mt/m
zaterdag
zaterdag 08.00
08.00
- 20.00
- 20.00
uuruur
zondag
09.00
- 18.00
uuruur
zondag
09.00
- 18.00

Openingstijden
• Is bereid 2 à 3 uur per week aan het voorzitterschap te besteden;
maandag
t/m zaterdag
- 20.00eindverantwoordelijke;
uur
• Beschikt
over ervaring08.00
als bestuurlijk
• Beschikt over bewezen09.00
verbindende
zondag
- 18.00kwaliteiten;
uur
• Heeft goede communicatieve eigenschappen;
• Is een teamleider.

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij Dhr. Jan Hermkens,
voorzitter van het bestuur, tel 06 51141799.
Coop
Coop

Coop

Heeft u belangstelling, schrijf of mail naar:
Bestuur Stichting Openbare Bibliotheek Nuth
Burgemeester Beckersstraat 10
6361BV Nuth
bestuur@bibliotheeknuth.nl

CoopCoop
Schimmert
Schimmert
KnolsKnols

Coop Schimmert Knols

Weidestraat
Weidestraat
3
3

Weidestraat 3

A5_Laadpaal_Knols.indd
A5_Laadpaal_Knols.indd
1
1

25-10-2125-10-21
12:08 12:08

A5_Laadpaal_Knols.indd 1

25-10-21 12:08
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Kom tijdens de feestdagen lokaal zichtbaar in beeld

‘n kerstwens
in de krant!

De feestdagen komen er weer aan. Kom als ondernemer of vereniging tijdens de feestdagen
lokaal zichtbaar in beeld. Onze lezers stellen deze jaarlijkse traditie zeer op prijs.
SPECIALE KERSTBIJLAGE DE BEEKDAELER

Natuurlijk verschijnt er vooraf aan Kerstmis een
sfeervolle kerstkrant. De kerstkrant verschijnt
dinsdag 21 december als bijlage bij deze krant.
Kom als ondernemer of vereniging tijdens de
feestdagen lokaal zichtbaar in beeld. Onze lezers
stellen deze jaarlijkse traditie zeer op prijs.

VERSCHIJNINGSDATUM
• dinsdag 21 december 2021

DE OPTIES
Vak

Formaat (mm)

Tarief

1/1 pag.

260 x 385

€ 1120,-

1/2 pag.

260 x 185

€ 560.-

1/4 pag.

128 x 185

€ 280,-

1/8 pag.

128 x 90

€ 140,-

1/16 pag.

62 x 90

€ 70,00

1/32 pag.

62 x 42

€ 37,50

• Plaatsing in kerstbijlage De Beekdaeler
• Verschijnt in de hele gemeente Beekdaelen.
CONTACT

RESERVEREN & AANLEVEREN
• uiterlijk dinsdag 14 december 2021

Heeft u vragen of wilt u uw advertentie reserveren?
Neem dan contact met ons op.

DeBeekdaeler
HET NIEUWS VAN BEEKDAELEN•

info@beekdaeler.nl • 045 - 524 3026 • 06 - 42 67 7006
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VERKEERSWETHOUDER JAN HERMANS PRAAT MET ACTIEVOERDERS UIT OIRSBEEK

Bewonersprotest tegen
verkeersonveiligheid
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Lions Club
Beekdaelen
in actie voor
voedselbank
Beekdaelen Lions Club
Beekdaelen komt in actie
voor Voedselbank Limburg.
Zaterdag 11 december staan
leden van de Lions Club bij
de ingang van vier supermarkten in Beekdaelen. Wie
die dag gaat winkelen bij de
Coop in Schinnen, de Plus
in Schinveld, of de Aldi in
Nuth en Oirsbeek ontvangt
een boodschappenlijstje met
artikelen. Het is de bedoeling daarvan één of meerdere artikelen te kopen en die
ter plekke te doneren. De
gedoneerde artikelen komen
ten goede aan de Voedselbank, die kerstpakketten
verzorgt voor alle daarvoor
in aanmerking komende
gezinnen.

‘Avondlockdown’
legt ook de
gymlessen voor
de ouderen in
Hulsberg plat
Hulsberg Gedwongen door
de ‘avondlockdown’ gaat
er ook een streep door de
wekelijkse gymlessen (op
de woensdagavond) van
Ouderenvereniging Aalbeek
in buurthuis ’t Pöthuuske.
De ‘avondlockdown’ betekent namelijk dat er na
17.00 uur niet meer mag
worden gesport op een
binnensportlokatie. “De
gymlessen worden dit jaar
niet meer hervat, maar pas
ergens in 2022”, zo meldt
de vereniging. “Wanneer
dat zal zijn wordt te zijner
tijd bekendgemaakt in De
Beekdaeler.”

Nicole Hamelers (l), een van de initiatiefnemers: “Het inrichten van een overslagterrein voor vrachtvervoer bij het plaatselijke Sportpark zou een oplossing kunnen zijn.”
Foto Rob Oostwegel

Een aantal bewoners
van de Pastoor Sandersstraat in Oirsbeek voert
actie tegen verkeersoverlast die volgens
hen wordt veroorzaakt
door met name de grote
vrachtwagens van supermarkt Jumbo. ”Vooral de
hoge snelheid waarmee
deze vrachtwagens door
onze straat rijden leidt
tot veel verkeersonveiligheid”, zegt Nicole
Hamelers, een van de
actievoerders. Op 8 december heeft het actiecomité in de raadszaal
van het gemeentehuis
in Schinnen een gesprek
met verkeerswethouder
Jan Hermans (Vernieuwingsgroep). Voor deze
bijeenkomst heeft de
gemeente ook een vertegenwoordiger van Jumbo
uitgenodigd.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Afgelopen maandag, vlak
voordat De Beekdaeler ter
perse ging, kreeg de redactie
van dit weekblad signalen
dat er op 8 december ook
straatbewoners
aanwezig
zullen zijn die nadrukkelijk
hun stem willen laten horen tégen Nicole Hamelers
en haar medestanders. Hoe
dan ook, volgens Nicole
Hamelers hebben de nieuwe verkeersmaatregelen die
de gemeente begin dit jaar
heeft doorgevoerd de situatie niet verbeterd. “Integendeel, de nieuwe maatregelen
zijn er juist op gericht om de
vrachtwagens alle ruimte te
geven.” De zware vrachtwagens brengen schade toe aan
het wegdek en zorgen voor
trillingen in de woningen,
zo luidt haar klacht. Ook is
het inmiddels wel duidelijk,

zo voegt Hamelers er aan
toe, dat de invoering van een
parkeerverbod voor vrachtwagens tussen 17.00 uur en
07.00 uur en de invoering
van
éénrichtingsverkeer
voor vrachtwagens weinig of
niets voorstelt.
Handtekeningenactie
Er is een handtekeningenactie op touw gezet onder
de bewoners van de Pastoor
Sandersstraat en omliggende
straten, aldus Hamelers. Ook
is een folder huis-aan-huis
verspreid waarin de klachten
op een rijtje zijn gezet. Hamelers draagt zelf oplossingen aan. “Een van de opties
is om de grote vrachtwagens
te vervangen door kleine
vrachtwagens. Ook het inrichten van een overslagterrein voor vrachtvervoer bij
het plaatselijke Sportpark is
een mogelijkheid. En daarnaast een volledig verbod
voor grote vrachtwagens in
de Pastoor Sandersstraat.”

”

De zware vrachtwagens
brengen schade toe aan
het wegdek en zorgen voor
trillingen in de woningen.
- Nicole Hamelers

‘Actie wordt niet
ondersteund’
Vlak voor het ter perse gaan
van deze krant ontving De
Beekdaeler een mailtje waarin staat ‘dat een groot deel
van de Pastoor Sandersstraat
de actie níét ondersteunt’.
De persoon van wie dit mailtje afkomstig is (naam en
telefoonnummer zijn bij de
redactie bekend) laat weten
dat een aanzienlijk aantal
bewoners van de Pastoor
Sangerstraat op 8 december
‘een heel ander geluid over

deze kwestie zal laten horen
richting de verkeerswethouder’. Eerder liet Nicole Hamelers aan De Beekdaeler
schriftelijk weten dat er ‘in
totaal 50 handtekeningen
zijn opgehaald, waarvan 32
in de Pastoor Sandersstraat
en aanliggende straten. Samen met de 18 handtekeningen die bewoners van de
Pastoor Sangersstraat al eerder bij de gemeente hebben
ingediend, komen we uit op
50 handtekeningen’. Wordt
vervolgd.

Inloopmiddag
Hulsberg in
kerstsfeer
Hulsberg In gemeenschapshuis De Lange Berg
in Hulsberg is donderdag 9
december van 14.00 tot 16.00
uur weer de maandelijkse
inloopmiddag. Ditmaal geheel in het teken van kerst.
Bezoekers kunnen luisteren
naar een kerstverhaal en
er wordt gezellig samen
gegeten aan een feestelijke
gedekte tafel. Op het menu:
een heerlijk pasteitje.
De toegang bedraagt 7,50
euro. Aanmelden is noodzakelijk en kan via mail:
gemeenschapshuis.hulsberg
@gmail.com of 06-55508453.

Kienen met
KBO-Nuth
Nuth KBO-Nuth verzorgt
op woensdag 1 december
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.
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HORIZONTAAL: 1 onaangenaam koud 4 niet een 7 motorraces 8
zuigspeen 9 United Nations 11 voormiddag 13 veehoeve 15 kroon
16 behaagziek 17 groet 18 voor de vuist 19 ter plaatse 20 pl. in Italië
21 een weinig scheel 23 eerwaarde vader 24 bevel 25 drank 28 landbouwwerktuig 30 Noord-Holland 31 ad acta 32 ongeveer 33 woudrund 35 zangnoot 36 vrees 37 plechtige aanspreektitel 38 watercloset 40 cowboyfeest 42 karaat 43 pl. in Duitsland 44 heldere ster.
VERTICAAL 1 Greenwichtijd 2 grondtoon 3 roeiwedstrijd
4 conflict 5 oude lengtemaat 6 heden 7 opdracht 10 wreed heerser
12 alleenrecht 13 kier 14 kring om zon of maan 15 onhandig 20 deel
v.e. wet 22 sluis 26 oorspronkelijk bewoner van Peru 27 Frans lied 28
gemanierdheid 29 deel v.e. bijenkorf 32 bemanning 34 graansoort 39
Centraal Beheer 40 radon 41 onderofficier 42 vogel.
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HORIZONTAAL: 1 Europese hoofdstad 6 hoofddeksel 11 zangnoot 12 vreemd 13 voldoende gekookt 14 rooms-katholiek 16 kaartenboek 18 een zekere 20 dans 22 vogel 23 deel v.d.
dag 25 draaikolk 26 roem 27 Engels bier 28 mat 30 priem 31 ziekte 33 gescheiden 35 vogelproduct 36 boksterm 38 vertegenwoordiger 41 Europeaan 45 ieder 47 grappenmaker 48
Europeaan 49 papegaai 51 soldatenvoedsel 53 chr. feest 55 slotwoord 56 welpenleidster 58
tijdstip 59 Europees gebergte 60 Frans lidwoord 61 levenslucht 63 ijshut 65 en andere 66
herkauwer 67 bouwvallig.
VERTICAAL: 1 lengtemaat 2 moerassig 3 soort 4 dierengeluid 5 werktuig 6 aantekenboek
7 bergplaats 8 schaakterm 9 land in Azië 10 muziekinstrument 11 schatten 15 harde buitenlaag 17 ondeskundige 19 numero 21 luizenei 23 op de wijze van 24 schil 27 strelen 29
bedelmonnik 32 verdwenen 34 strafwerktuig 37 Russisch gebergte 38 bewijsstuk 39 drinkbakje 40 psychische stoornis 41 vrekkig 42 snelle loop 43 legerplaats 44 hemelbrood 46
livreiknecht 50 werkelijk 52 ongespannen 54 Sovjet-Unie 55 overal 57 gravin van Holland
59 bergweide 62 oude lengtemaat 64 bevel.
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Gigasnel Glasvezel
Internet van DELTA

1 Gig
12 maanden

Ongestoord online met het Flexpakket van DELTA
Gigasnel internetten, streamen, online gamen, in een mum van
tijd bestanden uploaden en dat met z’n allen tegelijk? Dat kun je
verwachten als je kiest voor het Glasvezel Flexpakket van DELTA.
Hiermee is iedereen thuis ongestoord online, omdat je gegarandeerd
1 Gig (1.000 Mbps!) gigasnel glasvezel internet ontvangt.

45,per maand*

Stel zelf je pakket samen

tot in
de nok
geïnstalleerd

gratis!

Kies voor het DELTA Flexpakket met 1 Gig up- en downloadsnelheid met giga goede wifi en gratis
installatie tot in de nok. Wil je ook Interactieve TV en/of vast bellen? Ook dat kan. Jij bepaalt zelf
wat je aan- of uitzet. Makkelijk en flexibel. Zonder gedoe en kosten.
Kijk op onze website voor het volledige aanbod op jouw adres.

delta.nl/Zuid-Limburg | 0118-22 55 71
* Na de contractperiode van 12 maanden betaal je voor 1 Gig 50,- per maand.
De bovengenoemde prijs is exclusief vastrechtvergoeding waar inwoners van het buitengebied voor moeten betalen. Deze kosten à 1.000,- kun je eenmalig aan de netwerkbeheerder betalen. Je kunt er ook
voor kiezen dit bedrag maandelijks te betalen, wat neerkomt op 7,76 per maand. Kijk op onze website om te zien of deze kosten op jouw adres van toepassing zijn.
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COLUMN
JACQUES

De vergeten prinsessen van Thorn

H

et Midden-Limburgse stadje Thorn was tot de Franse
Tijd een ministaatje dat direct onder de Keizer van
het Heilige Roomse Rijk ressorteerde. De Rijksabdij
werd bestuurd en bevolkt door vrouwen van de hoogste adellijke afkomst. Alleen dames van wie alle ouders, grootouders, overgrrotouders en betovergrootouders graaf of vorst
waren, mochten er intreden. Ze waren meestal steenrijk. Dat
de abdij vooreerst een religieus karakter had, stond niet in de
weg dat de dames van het stift een wereldlijk leven leidden. De
vrouwen waren ongehuwd, maar legden geen kloostergeloften
af. Vaak was hun verblijf tijdelijk. Het stift is in de middeleeuwen ontstaan, maar kende vooral in de 17e en 18e eeuw een opmerkelijke bloei. Toen de Fransen in 1794 dit gebied veroverden, sloeg de laatste vorstin-abdis Cunegonda van Saksen op
de vlucht, omdat ze van de revolutionairen weinig goeds had te
verwachten. Ze was immers de tante van de onthoofde koning
Lodewijk XVI. Na haar vertrek stortte het vorstendommetje
ineen en werd ingelijfd door de Fransen. Later maakte het
deel uit van ons koninkrijk. In Thorn is veel van dit bijzondere
verleden bewaard gebleven. Woningen van de kanunnikessen
staan witgepleisterd nog fier overeind, maar het uit meer dan
100 vertrekken bestaande paleis van de vorstin-abdis is door
de Fransen met de grond gelijk gemaakt. In de twee eeuwen
daarna is helaas teveel opgeofferd aan het dagtoerisme. De
fraaie barokke Abdijkerk ademt nochtans altijd de sfeer van het
verfijnde adellijke vrouwenverleden.
Aangezien mijn echtgenote is geboren en getogen in Thorn en
wij er ook getrouwd zijn, komen wij er nog geregeld, ofschoon
het ouderlijk landgoed in andere handen is overgegaan en de
familie daar is uitgestorven. Haar voorouders waren niet van
adel, maar behoorden tot de bourgeoisie, zeg maar de gegoede
burgerij. Zij bezaten als renteniers een kasteeltje met landerijen buiten de bebouwde kom en waren burgemeester, lid
van het gemeentebestuur of officier in het leger. Toen ik voor
het eerst in Thorn kwam en met de familie en de omgeving
kennis maakte, merkte ik dat men zich zeer bewust was van
het rijke verleden van Thorn, maar ik moest mij niets in mijn
hoofd halen. Mijn schoonouders hadden een boomgaard, waar
het goed kersen plukken was. Als gepensioneerd grootofficier
verdedigde hij zijn grond met hand en tand tegen de grindboeren en daarin slaagde hij wonderwel, maar rondom het stadje
ontstonden grote grindgaten die in de zomer watersporters
aantrekken. Mijn toekomstige vrouw is een prinses van Thorn,
ik zal dat nooit vergeten. Ik leerde haar kennen in Delft, de stad
waar prins Willem van Oranje werd vermoord en begraven en
daarom nog altijd de Prinsenstad wordt genoemd.
Dit alles was de reden waarom wij met rode oortjes het prachtige boek “De vergeten prinsessen van Thorn” van Joost Welten,
dat in 2019 uitkwam, hebben gelezen en herlezen. De illustraties bieden een beeld van de rijke staat, die door de bewoners
van het stift werd gevoerd. Veel ongehuwde hoogadellijke
dames werden daar “gestald” in afwachting van een geschikte
huwelijkskandidaat die door de familie goed genoeg werd
bevonden. Omdat deze kandidaten vooraf graag een beeld
van de betreffende dames wilden krijgen, werden prachtige
schilderijen vervaardigd waarop zij te pronk stonden met hun
kostbare gewaden, juwelen en entourage. Veel van die weelderige portretten zijn gelukkig bewaard gebleven en kleurige
afbeeldingen ervan staan in het boek. Ongeveer de helft van
deze vrouwen slaagde er na enige tijd in om een echtgenoot
te verwerven, de overblijvers vonden het ongehuwde leven in
Thorn goed genoeg om er te blijven wonen. Zij brachten hun
tijd door met het ontvangen en afleggen van bezoek, correspondentie, lectuur, lessen in vreemde talen, handwerken,
tekenen en schilderen, tuinieren, toneel en deelname aan
jachtpartijen en diverse toernooien en spelen. De hofhouding
in Thorn deed niet onder voor die op de paleizen en kastelen
in de Duitse en Franse staten. Van het religieuze karakter dat
men bij een stift zou verwachten, was weinig over, ofschoon er
strenge reglementen golden. Thorn was lange tijd een cultureel
hoogtepunt, maar nu nog slechts een curiositeit, de bestemming van een dagexcursie.
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GEMEENTE DRAAGT AAN ELKE STARTERSLENING 25% BIJ

‘Nummer 4000’ naar
inwoner Beekdaelen

Starterslening ‘nummer 4000’ én een bos bloemen voor Mike Jacobs uit Beekdaelen, uitgereikt door gedeputeerde Lia Roefs en
wethouder Jan Hermans van de gemeente Beekdaelen. Foto Gemeente Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen heeft sinds 1 januari
2019, de officiële startdatum van de fusiegemeente, 27 Startersleningen
verleend, zo laat de
gemeente desgevraagd
weten aan De Beekdaeler. Dat brengt het
totaal voor heel Limburg
op 4000. De ‘4000-ste’
werd in het Provinciehuis
in Maastricht uitgereikt
aan Mike Jacobs uit
Beekdaelen. Dat gebeurde in het bijzijn van Lia
Roefs (gedeputeerde
voor Wonen, Ruimte,
Water en Landbouw) en
wethouder Jan Hermans
(Wonen) van de gemeente Beekdaelen.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

kopen, bevordert dat ook de
doorstroming op de woningmarkt”, aldus gedeputeerde
Roefs.

inkomen en de aankoopkosten van de woning. De
eerste drie jaar hoef je geen
maandlasten te betalen.

“In de huidige woningmarkt
is het voor ons nog belangrijker om starters te kunnen
helpen bij het kopen van
hun eerste woning”, benadrukt wethouder Hermans.
“We bieden hen hiermee
meer kans op een woning en
behouden de jongere generatie voor onze gemeente.”
Vanuit de Starterslening zijn
inmiddels circa 4100 leningen verstrekt (waarvan er
nu 4000 daadwerkelijk zijn
uitgereikt). Dat komt neer
op een bedrag van ongeveer
110 miljoen euro aan verstrekte leningen. “Als meer
starters een woning kunnen

Sterke stijging
In 2021 worden in Limburg
naar verwachting meer dan
450 leningen verstrekt. Dit
is een sterke stijging ten
opzichte van 2020, toen
werden 359 leningen verstrekt. Deze stijging is waarschijnlijk het gevolg van het
verhogen van de maximale
koopsom van de Startersleningen en de landelijke
maatregel voor het verlagen
van de overdrachtsbelasting
voor starters. De Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen
het bedrag dat je maximaal
kunt lenen op basis van je

Maximale koopsom:
245.000 euro
De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke
Starterslening 25% bij. De
Provincie draagt zorg voor
75%. Met de lening verbetert de positie van de (koop)
starters op de woningmarkt.
De maximale koopsom
voor een Starterslening is
245.000 euro. Het maximale
leenbedrag is 49.000 euro.
Dit is 20% van de maximale
koopsom. Startersleningen
kunnen sinds dit jaar in alle
Limburgse gemeenten aangevraagd worden.

De wereld wordt
rookvrij
Wen er maar aan

Momenteel loopt er naar aanleiding van het boek een expositie in het Limburgs Museum te Venlo die is te zien tot april
volgend jaar. Uiteraard zijn wij gaan kijken. Wij vinden het een
prima aanvulling op hetgeen wij in het boek hebben gelezen, Je raakt niet uitgekeken op al het moois dat hier bijeen
is gebracht ter illustratie van het hofleven van de Thorner
prinsessen. Een ongekende wereld ontrolt zich aan het oog van
de bezoekers van deze tentoonstelling met koetsen, hoepelrokken, schilderstukken,, stambomen en originele brieven, in
totaal meer dan 200 historische objecten uit ruim vijftig Europese musea. Dit beslaat de gehele bovenverdieping van het
museum met een oppervlakte van 730 vierkante meter. Ik vind
de presentatie van dit project uitermate geslaagd en ook al ligt
Venlo zo’n kleine 50 km van Thorn vandaan, het lijkt erop alsof
ik 250 jaar geleden door de schatkamer van dit stadstaatje heb
gewandeld. Samen met mijn prinses uit Thorn, niet te vergeten.
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Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Wilfred en Patricia van den Hout

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt
op rookvrij.nl

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

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.

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt

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

DeBeekdaeler dinsdag 30 november 2021

Kerkdiensten

Familieberichten

Parochie H. Clemens Hulsberg
Zaterdag 4 december 19.00 uur: H. Mis. Intenties:
Els Ackermans-Mommers (verjaardag). Zondag 5 december. 11.00 uur: Hoogmis. Intenties: zielendienst
Helena Ritzen-Munnix; zielen-dienst Mia Lousberg-Knops. Woensdag 8 december. 19.00 uur: H. Mis
in het klooster of in de kerk, afhankelijk van coronaregels. Intenties: Thei Meijers en Tiny Meijers-Veldman. Donderdag 9 december. 10.00 uur: H. Mis in het
klooster. 16.00 uur: Aanbidding en rozenkransgebed
in het klooster
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Bijdragen van (commerciële) partners van De Beekdaeler

Adventsactie 2021 - Gezonde start
voor moeder en kind

Parochie St. Bavo Nuth
Zondag 5 december 09.30 uur: H. Mis (livestream).
Intenties: 1e jaardienst Annie Luijten-Erens; jaardienst Hub Horsmans; jaardienst Leo Lemans en
echtgenote Elisabeth Huijts. Maandag 6 december
09.00 uur: H. Mis. Intenties: levenden en overledenen
familie Frijns-Euchhorst. Vrijdag 10 december 09.00
uur: H. Mis. 15.00 uur: uitstelling en aanbidding van
het Allerheiligste.

Nieuw jaarboek
Historie Schinnen
Schinnen Ook dit jaar heeft
de Vereniging Historie
Schinnen een jaarboek gemaakt om de geschiedenis
van Schinnen en omgeving
te bewaren. In het nieuwe
naslagwerk staan een tiental verhalen en dan ook nog
eens rijkelijk geïllustreerd.
Ook staan er verhalen in
over 75 jaar bevrijding. Het
boek ‘Historiek 2021’ is
voor 15 euro te koop bij van
Breugeloffset in Oirsbeek.
Ook is het boek verkrijgbaar tijdens bijeenkomsten van de vereniging in
het verenigingslokaal aan
de Burg. Pijlsstraat 1a, op
dinsdag tussen 20.00 en
22.00 uur. Overigens zoekt
de Vereniging Historiek

Parochie St. Stephanus Wijnandsrade
Zondag 5 december 11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd
door Gemengd Kerkelijk Zangkoor en Steven van
Kempen. Intenties: zeswekendienst Hub Souren; 1e
jaardienst Lies Curfs-Steins; jaardienst Wim en Tiny
Wevers-Scheepers en ouders Scheepers-Boumans;
jaardienst Joseph Steins en Elisabeth Steins-Barth,
tevens voor Hub Fabus; jaardienst ouders Rijks-Wetemans; Hub Houbiers; Loeke Snijders-Kerckhoffs; ouders Snijders-Keybets; jaardienst Mia Mackaij- Starren. Dinsdag 7 december 08.30 uur: Aanbidding van
het Allerheiligste. 09.00 uur H. Mis.

De omslag van het jaarboek
‘Historiek 2021’. Eigen foto

Schinnen nog mensen die
willen meewerken aan het
‘schrijven van Schinnense
geschiedenis'. Daarnaast
wordt ook nog gezocht naar
mensen, die de website
onderhouden. Mail voor
meer informatie naar:
info@historie-schinnen.nl.

Parochie St. Remigius Schimmert
Zaterdag 4 december. 19.00 uur: H. Mis. Intenties:
Frans Speetjens (verjaardag). Zondag 5 december.
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd
Kerkelijk Zangkoor. Intenties: Noël Souren (eerste
jaardienst); Jo Janssen-Van Etten; Leilani Riga (jaardienst).

Parochie St. Servatius Vaesrade
Zaterdag 4 december. 18.30 uur: H. Mis Intenties Joseph Crapels en Gusta Crapels - Houben.

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar
de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in
het teken van zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap.
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en
jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het
laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen
met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus
enorm deze kwetsbare groep te steunen met concrete hulp
en dat geeft hoop!
Onvoldoende toegang tot zorg
Maar nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld malaria
of diarree en overlijdt er iedere twee minuten een moeder in
het kraambed. Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen nog
altijd onvoldoende toegang tot goede zorg.
Hoe helpt Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op
goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap en de periode erna. Zo steunen we in Somalië
een gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen we een
ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun
kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen we een medisch
team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische
post te ver weg is en in Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun
echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen afwachten.
Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v.
Adventsactie, Den Haag

PICCOLO'S
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.
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IN EN OM HET HUIS

GOUD & ZILVER

CURSUS EN OPLEIDING

ZAKELIJK & FINANCIEEL

UW TRAP GERENOVEERD
IN PVC, HOUT OF LAMINAAT
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469

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

SCHILDEREN VOOR
BEGINNERS EN
GEVORDERDEN
Pothuuske Aalbeek
elke maandag 19-21.30 uur
Info: 06-20913312/
a.barneveld@home.nl

ONDERHOUD/REPARATIE

VACATURES & PERSONEEL

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.

AL UW KUNSTSTOF
RAMEN & (TUIN)DEUREN
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

KLOKKENMAKER STIJFS
•
Oirsbeek 046-4425037.

LAMINAAT - PARKET
TOPKWALITEIT,
KEUZE UIT 4 KLEUREN
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

COLOFON

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

Wen er maar aan

MET SPOED
BEZORGERS GEZOCHT
IN SCHINVELD
Interesse? Meld je aan via
info@claessensmedia.nl
of bel 06-42677006.

TE KOOP AANGEBODEN
IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER!

IETS TE KOOP? PLAATS EEN
PICCOLO-ADVERTENTIE IN DE
BEEKDAELER!

Wen er maar aan
STUKWERK

van o.a. wanden & plafonds

Sluittijd aanleveren berichten:
Dinsdag 17.00 uur

TE KOOP AANGEBODEN

De wereld wordt
rookvrij

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.

RENOVATIE VAN

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

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair
tegelwerk
timmerwerk

06 5354 1421

Doneer eenvoudig
via de QR-code

COLOFON

De wereld wordt
rookvrij

maar aan
aar aan
PVC
WARME, STILLE PVC VLOER
€ 14,95.
GROOTSTE KEUS IN PVC!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.
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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
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ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 T/M 18.00 UUR
Extra weekend aanbiedingen geldig van donderdag 2 t/m zondag 5 december 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

ALLEEN VERKRIJGBAAR
BIJ COOP KNOLS
TE SCHIMMERT

Hagedoren Linze
abrikozen- of
kersenstukje, Berliner
Bollen of koffiekoeken

Lochtman Zuurvlees
bak van 500 gram

per stuk

1.

25

1.

75

Eetrijpe kiwi schaal 4 stuks
Pitloze witte druiven bak 500 gram
Kaki bak 1 kilo
Ananas per stuk

3.

99

Trots van Coop Authentieke
boeren schouderham, ovengebakken casseler, cervelaat,
salami of gegrilde fricandeau
2 pakjes à 100-135 gram
combineren mogelijk

combineren mogelijk

*
3 STUKS

*
2 STUKS
5.00
5.16

5.-

5.97
11.97

2.

49

4.-

Trots van Coop Blonde
d’Aquitaine kogelbiefstuk
per 100 gram

2.

70

1.

99

Trots van Coop Blonde
d’Aquitaine biefstuk
per 100 gram

2.20

1.

69

*
G
N
I
RT
25% KOGrolsch
pils

MAXAN4T
PE R KL

Alle
gourmet mini's
3 pakjes
combineren mogelijk

**
S
I
T
A
1+2 GR

_
00 _

4.50

9.00

3. 6.00
Openingstijden feestdagen

krat 24 flesjes à 300 ml

17.

29

12.

97

Alfa pils Grolsch pils beugel

krat 24 flesjes à 300 ml

16.29

BIERTJE

12.22

krat 16 flesjes à 450 ml

17.29

12.97

W EEK
VAN DE

Alle
Birra Moretti

Vrijdag 24 december - Kerstavond
08.00 - 17.00 uur
Zaterdag 25 december - 1e kerstdag
Gesloten
Zondag 26 december - 2e kerstdag
09.00 - 18.00 uur
Vrijdag 31 december - Oudjaarsdag
08.00 - 17.00 uur

per stuk

**

ING
T
R
O
K
%
25
5. _
20 _
59

19.

99

4. 15.00

Zaterdag 1 januari -Nieuwjaarsdag
Gesloten
Zondag 2 januari 2022
09.00 - 18.00 uur

*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

